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1 Inledning 

Denna VA-utredning ska utgöra underlag för en ny detaljplan för Svedala 25:18 m.fl. 

Planområdet ligger i Svedala tätorts sydöstra del, strax norr om Ystadbanan (se Figur 1). 

I dagsläget utgörs planområdet av en fotbollsplan, en grusplan för bl.a. parkering och en 

kastanjeallé. 

Syftet med denna VA-utredning är att utreda framtida dagvattensituation på det aktuella 

planområdet. I uppdraget ingår även: 

• Beräkning av vattenförbrukning, mängd spillvatten, servisstorlekar för vatten och 

spillvatten samt föreslå förbindelsepunkt för dessa. 

• Åtgärdsförslag för befintligt dagvattensystem på planområdet. 

• Översvämningsberäkning efter exploatering, vilket innefattar att beskriva vad som 

händer vid ett 100-årsregn, jämföra detta med befintlig översvämningsutredning 

samt beskriva påverkan på närliggande infrastruktur. 

 

Figur 1: Översiktskarta. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Detaljplan  

Planområdet (Figur 2) är beläget i sydöstra delen av Svedala tätort. Det avgränsas av RV 

108 i öst, Börringevägen i norr, idrottsplats i söder och flerbostadshus i väst. Området är 

ca. 1,3 ha stort. 

Den nya detaljplanen innefattar ett bostadshus i 3 våningar med ca 54 lägenheter med en 

1600 m2 inglasad innegård. Det planeras även en parkering med 58 platser och söder om 

denna en förnyad trädallé, samt tillhörande cykelförråd och miljöhus. En betydande del av 

planområdet kommer alltså att hårdgöras. Förutom trädallén längst i söder, kommer ett 

stråk i norr och öster om bostadshuset behållas som grönyta. 

 

Figur 2: Plankarta. 

2.2 Markanvändning  

I dagsläget används området som fotbollsplan med tillhörande grusplan för bl.a. parkering 

samt en allé med kastanjer i söder. Efter exploatering kommer området ha en 

hårdgörningsgrad på max 54%, som kommer regleras i plankartan. 
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2.3 Markförhållanden 

Enligt SGU:s kartvisare är marken i planområdet består av glacial silt, se Figur 3. Det 

uppskattade jorddjupet är 30–50 meter. Det finns närliggande borrningar, väster om 

planområdet visar jorddjup mellan 33–37 meter. Marken har låg genomsläpplighet. 

 

Figur 3: Jordartskarta.1 

2.4 Topografi och nuvarande flödesvägar 

En höjdmodell för planområdet och avrinningsområdet har tagits fram. Enligt 

höjdmodellen varierar marknivåerna inom planområdet mellan ca +49,79 m till +52,03 m, 

och inom avrinningsområdet mellan ca +44,36 m till +56,85 m. 

Med hjälp av höjdmodellen har ytliga flödesvägar tagits fram (Figur 4). Norr om järnvägen 

avleds dagvattnet, enligt höjdmodellen, generellt i sydvästlig riktning i avrinningsområdet. 

Söder om järnvägen avleds dagvattnet generellt i västlig riktning i avrinningsområdet. 

                                                      
1 SGU:s kartvisaren, https://apps.sgu.se/kartvisare/. 

 



   

 
 

 

4(22) 
 
RAPPORT 

2019-02-26 

DETALJPLAN FÖR DEL AV SVEDALA 25:18 M.FL. 

 

 

Avrinningsområdets huvudutflöde är i den västra delen, i Sege å. Ingen hänsyn i 

höjdmodellen tas till eventuella trummor och annat som kan påverka hur vattnet rör sig, 

men flödesvägarna ger en bra överblick över marknivåerna i ett större område kring 

planområdet. Vi kan också undersöka flödesituationen vid extrema regn (100-årsregn) 

och föreslå anpassningar för denna situation.  

Ytliga flödesvägar har modellerats i ARC-Hydro för att bestämma flödesriktningarna. 

ARC-Hydro (ESRI) använder höjdmodellen i området och beräknar flödesmönstret i 

projektområdet. Precisionen av denna modell beror på noggrannheten av höjddatan. 

Höjddatafilen som använts i detta projekt har bra precision vilket innebär att 

noggrannheten är mycket bra. 

 

Figur 4: Topografi och ytliga flödesvägar inom området. 

2.5 Befintlig avvattning 

På den befintliga fotbollsplanen finns, enligt erhållen VA-karta, ett antal 

dagvattenanordningar (rännstensbrunnar). Det är oklart hur dessa är kopplade.  

Det finns i dagsläget två anslutningar till det kommunala dagvattennätet från 

planområdet. Den ena finns i det sydvästra hörnet i form av en lergodsledning i 

dimension 200 mm. Den är ansluten till dagvattenledning som korsar planområdets södra 

del. Den andra anslutningen är en betongledning i dimension 225 mm i det nordvästra 

hörnet. Den ansluter i sin tur till en betongledning, dim. 600 mm, norr om Börringevägen. 
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2.6 Recipient och miljökvalitétsnorm (MKN) 

Recipient för dagvattnet från planområdet är Sege å. Sege å har MKN 

(miljökvalitétsnorm, som beskriver ambitionsnivå för önskat tillstånd) ”God ekologisk 

status 2027” och ”God kemisk ytvattenstatus” (med undantag för bromerade difenyleter 

samt kvicksilver och kvicksilverföreningar). Idag är den ekologiska statusen ”Dålig” pga. 

kraftig näringspåverkan, och den kemiska statusen ”Uppnår ej god”, pga. kvicksilver, 

PBDE (polybromerade difenyletrar) och PFOS.2 

En verksamhet som medför en försämring av ekologisk eller kemisk status eller äventyrar 

uppnåendet av dessa mål får inte tillåtas.3 

  

                                                      
2 Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se/. 
3 Utfall av Weserdomen, rapport, Havs och vattenmyndigheten.  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.321888081633fb3156216e6/1526461368407/hav- 
rapport-2016-30-foljder-av-weserdomen.pdf. 
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3 Beräkning av dagvattenflöden och utjämningsvolymer 

Utredningen för dagvattenhanteringen baseras på Svenskt Vattens publikation P110.  

Planområdet är ca 1,3 ha stort. En maximal hårdgörningsgrad på 54% har antagits för 

kvartersmark i enlighet med uppgift från plankarta, se Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Ytor och antagna avrinningskoefficienter för olika marktyper för 
exploateringsområde. 

Markanvändning Yta [m2] Antagen avrinningskoefficient [-] 

Byggnad tak 3450 0,9 

Uteplats  1230 0,8 

Gata inkl. vändplan och parkering 2155 0,8 

Grönyta 5850 0,1 

Total 12 685 Avrinningskoefficient ≈ 0,50 

 

Den reducerade arean blir med angivna avrinningskoefficienter 0,64 ha vilket medför en 

sammanvägd avrinningskoefficient på 0,50. 

3.1 Dagvattenflöden 

Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av en beräkningsmodell som är baserad på 

regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens publikation P110. En 

klimatfaktor används för anpassning till ett troligt framtida klimat.  

Flödet beräknas enligt rationella metoden: 

 

där 

qdag,dim = dimensionerande flöde [l/s] 

A = avrinningsområdets area [ha] 

φ = avrinningskoefficient [−] 

i(tr) = regnets varaktighet [min] 

kf = klimatfaktor 

Regnintensiteten ökas med en klimatfaktor på 1,25 vilket medför 25 % större flöden. 

Resultatet kan ses i Tabell 2 nedan. För små urbana området dimensionerar vi för regn 

med 10 minuters varaktighet. 

 

𝑞𝑑𝑎𝑔,𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 
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Tabell 2: Dagvattenflöden efter exploatering. 

Flöde 
2-

årsregn 

10-

årsregn 

20-

årsregn 

50-

årsregn 

100-

årsregn 

Efter exploatering 

(varaktighet 10 min) 
107 l/s 182 l/s 229 l/s 311 l/s 391 l/s 

 

Värdena i Tabell 1 har använts som indata för beräkning av flöden efter exploatering. I 

och med exploateringen minskar tillrinningstiden, eftersom dagvattnet kan transporteras 

mycket snabbare på de hårdgjorda ytorna.  

3.2 Erforderlig fördröjningsvolym 

Enligt Svedala kommuns dagvattenstrategi ska dagvatten avledas med maximum 1,5 l/s-

ha till det befintliga dagvattenledningsnätet vid ett dimensionerande 20-årsregn. 

Fördröjningsåtgärderna dimensioneras för detta utflöde. Vi bedömer markinfiltrationen 

(enligt SGUs karta, består marken av glacial finlera) till 5-10 mm/timme (ca 20 l/s-ha). 

Skillnaden i volym mellan inflöde och utflöde under den mest kritiska perioden utgör den 

erforderliga fördröjningsvolymen. Intensitet, maxflöde och fördröjningsvolym beräknas för 

varaktigheter från 5 minuter till 9 dygn. Den maximala fördröjningsvolymen under detta 

tidsspann väljs sedan som dimensionerande.  

Erforderliga fördröjningsåtgärder för respektive återkomsttid visas i Tabell 3 nedan. Regn 

med 20-års återkomsttid ska användas vid dimensionering. 

Tabell 3: Erforderlig fördröjningsvolym för olika regn vid max 1,5 l/s utflöde.  

Utflöde 
Erforderlig fördröjningsvolym 

2-årsregn 10-årsregn 20-årsregn 50-årsregn 100-årsregn 

Max 1,5 l/s 125 m3 240 m3 320 m3 490 m3 770 m3 

3.3 Översvämningskartläggning 

En beräkning av var översvämningsrisken är störst i området har gjorts med 

nedanstående förenklingar: 

• Inget vatten kommer in eller går ut från projektområdet. 

• Det finns ingen infiltration i projektområdet och 100% av regnet hamnar på 

markytan. 

• Det finns inget dagvattensystem. 

Beräkningarna har gjorts för ett regn med varaktighet 10, 20 och 60 minuter. Volym för 

beräknade flöden visas i Tabell 4. 
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Tabell 4: Volym och vattennivå för olika regnvaraktigheter. 

Regn 

återkomsttid 

Varaktighet (min) 

10 20 60 

Översvämnin
gsvolym (m3) 

Vattennivå 
(m) 

Översvämnin
gsvolym (m3) 

Vattenni
vå (m) 

Översvämnin
gsvolym (m3) 

Vattennivå 
(m) 

20-årsregn 245 +49,92 323 +49,99 454 +50,065 

100-årsregn 418 +50,05 552 +50,11 773 +50,175 

Översvämningsmängderna har modellerats i Arc-GIS och Arc-Scene, där områden med 

risk för översvämning vid 100-årsregn visas i Figur 5. 

 

Figur 5: Översvämningskartläggning för olika regn i exploateringsområdet.  

Det är viktigt att området som är blåmarkerat i ovanstående figur, med undantag av 

området med träd längst i väster, fylls upp för att undvika översvämningsriskvid extrema 

regn. 

Vattnet som ansamlas på planområdets västra del kommer att följa flödesvägarna, först 

västerut, sedan söderut mot järnvägen (se Figur 6). Det medför risk för översvämning av 

fastigheten med flerbostadshus direkt väster om planområdet. 
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Figur 6: Flödesvägar. 

Vattnet kommer att till slut ansamlas i, och översvämma, järnvägsunderfarten, som ligger 

ca 5 m lägre än planområdet, flerbostadshusen väster om planområdet samt befintlig 

grusparkering. Där kommer det fylla upp åtminstone 1 meter innan vattnet kan ta sig 

vidare ut i Sege å.  

Jämförelse med tidigare översvämningskartläggning, i Figur 7, visar att mindre yta, i 

planområdets västra del, blir översvämmad. Detta pga. antaganden, i denna rapports 

översvämningskartläggning, att inget vatten tar sig ifrån planområdet och 100% hårdgjord 

yta. Detta antagandet har gjorts för att se vilka delar av planområdet som behöver höjas.  
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Figur 7: Utdrag av tidigare översvämningskartläggning. 

Det vattnet kommer först att hamna på fastigheten väster om planområdet, som den 

tidigare översvämningskartläggningen visar, innan det rinner vidare söderut mot 

järnvägsunderfarten. Den tillkommande hårdgjorda ytan, vid exploatering av aktuellt 

planområde, kan ge upphov till en större vattenvolym som ansamlas mellan husen.  
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3.4 Utjämningsmöjligheter 

Alternativ 1: Dagvatten öppen lösning (två seriekopplade fördröjningsmagasin) 

Det finns grönytor inom planområdet, dels längs den östra delen av byggnaden (parallellt 

med RV 108), dels i planområdets södra del (se Figur 8). 

För att fördröja dagvattnet från planområdet leds det till översvämningsytor. Utflödet 

regleras med en brunn med flödesreglering, enligt Svedala kommuns dagvattenpolicy, till 

1,5 l/s-ha. Ovan nämnda grönytor är lämpliga för översvämningsytor. 

Översvämningsytorna byggs med ett djup på 0,5 meter och släntlutning på 1:6 av 

säkerhetsskäl samt för att underlätta etablering av gräs och gräsklippning. 

 
Figur 8: Föreslagen placering av öppen dagvattenlösning. 

Översvämningsytorna i Figur 8 rymmer en fördröjningsvolym på ca 400 m3 och enligt 

Tabell 3 behöver vi ha 320 m3 fördröjningsvolym för att fördröja volymen skapat av ett 20-

årsregn. Överkapaciteten kan vara fördel att ha som en säkerhetsmarginal, t.ex. vid 

kraftigare regn, eller som en reservvolym för dagvatten från närliggande områden. 

Alternativt kan man minska magasinsvolymen i översvämningsytan mellan parkeringarna 

något för etablering av träd längs kanten. Det finns två möjligheter att ansluta det nya 

dagvattensystemet i planområdet till det befintliga ledningsnätet. Den ena 

anslutningspunkten är i det nordvästra hörnet av planområdet och består av en 

betongledning i dimension 225 mm. Den ledningen ansluter en kommunal huvudledning, 

betong i dimension 600 mm. Den andra anslutningspunkten är på befintlig 
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dagvattenledning som korsar planområdets södra del. Båda anslutningsmöjligheterna 

visas på Figur 8. Anslutningsmöjlighet A föreslås att användas som nödavlopp vid 

extrema flöden, då kapaciteten på det nya dagvattensystemet inte räcker till. I 

anslutningsmöjlighet B ansluts det nya dagvattensystemet i planområdet.  

Ett nödavlopp krävs inte för att hantera ett dimensionerande 20-årsregn utan anordnas 

som en extra översvämningssäkerhet. Alternativt skulle de två översvämningsytorna 

kunna anordnas utan nödavlopp. De kopplas då med fördel till dagvattenledningen i 

Börringevägen, som har mer kapacitet än dagvattenledningen som korsar planområdets 

södra del. 

Säkerhetsaspekter är mycket viktiga vid val av en öppen dagvattenlösning. 

Dagvattensystemet ska förses med nödvändiga säkerhetsanordningar. Enligt Boverkets 

byggregler gäller följande: 

Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt. Exempel på utformning som 

minskar risken för barnolycksfall är flacka stränder eller ett minst 0,9 meter 

högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i 

staketet bör inte kunna öppnas av barn. (BFS 2014:3).4  

Flacka stränder (slänter) är alltså godtagbart skydd enligt Boverket. Flacka stränder 

anses som ”högst 1:6 lutning, så att djupet är 0,0–0,2 meter vid kanterna”, enligt MSB:s 

guide för ökad vattensäkerhet. Vidare föreslås att strandkanten kan göras svårpasserad 

för små barn genom kullersten, växtlighet eller andra hinder. Växtlighet bör anläggas med 

eftertanke, så att den inte försvårar upptäckt av en nödställd person.5 

Alternativ 2: Dagvatten öppen lösning (ett fördröjningsmagasin) 

Ett annat alternativ med en öppen dagvattenlösning är att endast anlägga ett 
fördröjningsmagasin norr och söder om byggnaden (se Figur 9). Med utformningen enligt 
alternativ 1 så kommer utflödet, vid ett dimensionerande 20-årsregn, att bli 16 l/s istället 
för 1,5 l/s.  

Alternativt skulle ett djupare magasin, med den erforderliga volymen 320 m3 och utflödet 

1,5 l/s, kunna anläggas på samma yta. Magasinet skulle då behöva anläggas med ett 

djup på 0,7 meter och släntlutning 1:4 (inklusive 0,1 meter fribord upp till marknivå som 

inte har räknats med i tillgänglig volym). Pga. säkerhetsskäl behövs i detta fall ett staket 

sättas upp kring magasinet. 

 

                                                      
4 Boverkets byggregler, BFS 2014:3. 
5 Guide för ökad vattensäkerhet - för kommuner och andra anläggningsägare, MSB, 2013. 
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Figur 9: Föreslagen placering av magasin. 

Ovanstående alternativ kan kopplas enligt Figur 9, med anslutning på 

dagvattenledningen som korsar planområdets södra del samt ett nödavlopp till 

dagvattenledningen i Börringevägen. Ett nödavlopp krävs inte för att hantera ett 

dimensionerande 20-årsregn utan anordnas som en extra översvämningssäkerhet. 

Alternativt kan fördröjningsmagasinet anordnas utan nödavlopp och kopplas då med 

fördel till dagvattenledningen i Börringevägen, som har mer kapacitet än 

dagvattenledningen som korsar områdets södra del.  

Alternativ 3: Underjordiskt dagvattenmagasin (Dagvattenkassetter) 

Om hålrumsmagasin i form av dagvattenkassetter väljs, kan i stort sett hela volymen 

användas för magasinering. Erforderlig magasineringsvolym är ca 320 m3 vid ett 20-

årsregn vilket medför en erforderlig yta på ca. 300 m2. En dagvattenkassett består av 

mindre moduler som kan byggas ihop på olika sätt för att uppnå önskad 

fördröjningsvolym. Det finns ett flertal olika varianter att välja på beroende på vilka 

egenskaper som önskas. I Figur 10 visas ett exempel på en lite enklare kassett som kan 

användas då spolning och rensning ej är nödvändigt. Dagvattnet kan ledas direkt från 

takrännor till kassetten via en sandfångsbrunn. Luftning rekommenderas. 
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Figur 10: Dagvattenkassett. 6 

Dagvattenmagasinet ska vara tätt för att undvika av grundvatten kommer in i 

dagvattenkassett och vidare till det kommunala dagvattensystemet. Det förses med 

flödesregulator som anpassar utflödet till det tillåtna, 1,5 l/s. Anslutningspunkten ska vara 

minst 10 cm över hjässan på befintlig dagvattenledning.  

Föreslagen placering av magasinet (dagvattenkassetten) visas i Figur 11. Den placeras i 

parkeringsplatsen, där marken är lägre än vid bostadshuset, vilket underlättar att leda 

dagvattnet till denna med självfall. 

 

                                                      
6 Dagvattenkassett. (2018).  

Hämtat från http://www.plastinjectwatersystem.se/sv/sortiment/dagvattenmagasin/ 

 

http://www.plastinjectwatersystem.se/sv/sortiment/dagvattenmagasin/
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Figur 11: Föreslagen placering av dagvattenkassett. 

Alternativ 4: Dagvatten öppen lösning ut ur projektområdet (magasindamm) 

Som alternativ till ovanstående lokala lösningar, kan en gemensam fördröjning anläggas 

utanför planområdet. I närtid ska området söder om aktuellt planområde samt ett område, 

på nuvarande skolområde, väster om aktuellt planområde exploateras. Förslagsvis skulle 

dagvattnet från dessa tre områden ledas till ett gemensamt fördröjningsmagasin sydväst 

om områdena, se Figur 12. Enligt höjdmodellen i Arc-GIS, ligger den lägsta punkten vid 

föreslagen placering av fördröjningsmagasinet, ca. 2 m lägre än exploateringsområdena. 

Det är alltså möjligt att höjdmässigt ansluta exploateringsområdena till ett 

fördröjningsmagasin på förslagen yta. För att försäkra sig om att detta alternativ i övrigt är 

genomförbart så krävs en mer detaljerad utredning. Befintliga dagvattenledningar 

kommer dock inte kunna användas, pga. kapacitets- och höjdmässiga skäl. Separata 

ledningar till det gemensamma fördröjningsmagasinet måste alltså läggas. 
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Figur 12: Föreslagen placering av gemensamt fördröjningsmagasin. 

3.5 Kostnadsuppskattning 

Kostnaden att anlägga ett underjordiskt magasin på 320 m3 kostar, inklusive schakt och 

installation, ca. 1 760 000: -. Väljer man en lokal öppen lösning enligt förslag, så blir 

kostnaden ca. 320 000 - 340 000: -, beroende av vilket alternativ som väljs. 

Alternativet med en gemensam fördröjningsvolym är svårt att uppskatta i detta skede, då 

vi inte vet vilka flöden vi kommer att ha från de framtida planområdena och vilken total 

volym som ska fördröjas. 

3.6 Extremt regn 

I tabell 1 redovisas även flöden för 100-årsregn. Dessa regn är så stora att det inte är 

rimligt att dimensionera dagvattensystemet för dem. För att avleda extrema regn måste 

instängda lågpunkter undvikas. Enligt översvämningsanalys ansamlas vatten, främst, på 

den västra sidan av byggnaden, se Figur 5. För att förhindra översvämning föreslås 

marken att höjas till minst +50,18 möh inom planområdet, se Tabell 4. Vattnet leds till 

områdets grönytor genom höjdsättning av byggnader och vägar. Byggnaderna föreslås 

ligga på minst 50,30 möh. 
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4 Befintliga och nya vatten- och spillvattenledningar 

4.1 Spillvattenmängd och dimension spillvattenservis 

Flerbostadshuset på planområdet innehåller 54 lägenheter. Det antas att det är 2 

PE/lägenhet. Detta ger totalt 108 personer. Med dessa förutsättningar blir det 

dimensionerande spillvattenflödet, enligt Svenskt Vattens publikation P110, mellan 5–6 

l/s (rekommenderad svensk kurva). 

 
Figur 13: Dimensionerade spillvattenflöde för 100 till 1000 anslutna personer.7  

Vidare rekommenderas en minimidimension 160 mm för allmän servisledning för att 

minska risken för stopp. Som servisledning till planområdet föreslås en PP160, vilken 

med marginal klarar det dimensionerande spillvattenflödet (enligt beräkning med 

Mannings ekvation med antaganden: M=80 och lutning minst=0,8%). 

4.2 Vattenförbrukning och dimension vattenservis 

Antaget att förbrukningen är 5-6 l/s så är en PE110 tillräcklig som vattenservis till 
planområdet (enligt beräkning med Hazen Williams ekvation med antaganden: 
PN=10atm och friktionskoefficient=140). 

4.3 Förbindelsepunkt för vatten och spillvatten 

De nya servisledningarna för vatten och spillvatten rekommenderas att anslutas till 

befintliga huvudledningar norr om planområdet och Börringevägen. Serviserna dras över 

vägen och förbindelsepunkt för planområdet föreslås placeras vid tomtgräns i infarten till 

den befintliga grusparkeringen i nordvästra planområdet, se Figur 14.  

                                                      
7 Svenskt Vattens publikation P110. 
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4.4 Befintligt dagvattensystem på planområde 

Fotbollsplanens befintliga dagvattensystem föreslås rivas. 

Det föreslås att lergodsledningen i det sydvästra hörnet av planområdet och 

betongledningen i det nordvästra hörnet föreslås fram till brunn, i planområdets 

nordvästra del, slopas. Ledningen behålls från brunnen till huvudledningen, norr om 

Börringevägen, se Figur 14.  

En dagvattenledning korsar också planområdets södra del. Denna förslås behållas i 

befintligt läge.  

 
Figur 14: Befintligt VA och nya anslutningspunkter.  

4.5 Förbindelsepunkt för dagvatten och kapacitet i det kommunala 

dagvattensystemet 

Sweco har gjort en modell för dagvattennätet i Svedala. Nedan, i Figur 15 och Figur 16, 
visas trycklinjerna (10-årsflöde med normal nivå i utlopp), i dagvattenledningen i 
Börringevägen respektive i dagvattenledningen som korsar planområdets södra del. 
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Figur 15: Profil trycklinje vid 10-årsflöde för dagvattenledning i Börringevägen. 

 
Figur 16: Trycklinje vid 10-årsflöde för dagvattenledning i planområdets södra del. 
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Enligt förslag för öppen lösning ovan kopplas översvämningsytan norr och öster om 
huvudbyggnaden till översvämningsytan mellan parkeringarna i södra delen av 
planområdet. Dessa seriekopplade översvämningsytor föreslås att kopplas på 
dagvattenledningen som korsar planområdets södra del (se Figur 14), i brunn DNB2573 
(se Figur 16). Marknivån vid översvämningsytorna föreslås att sättas till 50,3 möh. Dessa 
görs 0,5 djupa vilket ger en bottennivå på 49,8 möh. Utloppet till DNB2573 föreslås sättas 
på 50,1 möh och anslutas till brunnen på nivån 49,0 möh. 
 
För ytterligare översvämningssäkerhet anordnas ett nödavlopp till dagvattenledningen i 
Börringevägen (se Figur 14). Förslagsvis sätts brädden till detta nödavlopp på 50,15 möh 
och leds till tillsynsbrunnen nedströms DNB270 (se Figur 15), via befintlig ledning. 
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5 Övriga kompletterande lösningar 

Man kan komplettera planområdets dagvattensystem med mindre fördröjande åtgärder. I 

flödesberäkningarna har ingen reducering av avrinningskoefficienten gjorts med hänsyn 

nedanstående förslag. 

5.1 Bevattning 

Takvatten kan samlas upp i ett magasin för bevattning, exempelvis på innegården. 

Överflödet leds lämpligtvis vidare till det gemensamma dagvattensystemet och 

fördröjningsmagasin.  

5.2 Gröna tak 

Grön takbeläggning kan passa bra på mindre byggnader, men också på 

servicebyggnader och cykelställ (Figur 17). Gröna tak finns i flera utformningar, allt från 

platt sedumtak till hela trädgårdslösningar. Vid ett lutande tak är ett sedumtak ett bra 

alternativ som finns i flera olika varianter och fungerar på tak med en lutning på 0-45°8. 

Gröna tak skapar inte bara en mer naturlig stadsmiljö utan har en fördröjande effekt på 

mindre regn. En variant av grönt tak är sedumtak. Det är ett lättskött alternativ med en 

förhållandevis låg vikt. 

 

Figur 17: Grön takbeläggning på cykelställ.9 

5.3 Genomsläppliga ytor 

Genomsläppliga beläggningar, såsom gräsarmering, är en bra lösning på exempelvis 

parkeringar och beläggningar runt hus (se Figur 18). 

                                                      
8 Svenska naturtak, http://www.svenskanaturtak.se/sedum%200-2.htm 
9 Welandutemiljö.se. (2012), http://www.welandutemiljo.se/?ID=NYHET&Newsid=73&sLang=sv-

se&db=1 den 13 04 2015. 
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Figur 18: Genomsläppliga beläggningar. (Sweco, 2010) 

 


