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Sammanfattning

Burlövs kommun tar för närvarande fram ett planprogram för Burlövs nya
stadsdel, Kronetorpstaden. I samband med detta arbete har en dagvatten- och
skyfallsutredning utförts. Förutsättning för utredningen är att Burlövs
dagvattenstrategi ska uppfyllas.

Inom området finns delvis utbyggt ledningsnät för spill-, dag- och dricksvatten.
Det befintliga badhuset och bostadsområdet i den norra delen av området är
anslutet till det kommunala VA-nätet. I norra delen av området ligger en
dagvattenledning som tar vägdagvatten från de nordvästra delarna av
trafikplatsen. Ledningen mynnar i Alnarpsån. Genom området korsar ett befintligt
dikningsföretag från 1935, ”Dikningsföretag av Burlöv Kronetorp” som kommer att
utgå i samband med exploateringen. I samband med byggnation av
fyrspårsjärnväg mellan Flackarp och Arlöv anläggs en dagvattendamm för
järnvägens bruk. Alnarpsån grävs också om i ny sträckning i Kronetorpstadens
norra hörn.

Höjdsättningen inom området har anpassats för att rymma de vattenvolymer som
krävs för dagvattenhanteringen och för vilka ytliga avrinningsvägar som behöver
skapas för skyfallshantering. Massbalans har eftersträvats i området men
höjdsättningsförslaget visar ett underskott av massor.

Dagvatten från utredningsområdet föreslås omhändertas i ett ledningssystem som
leder mot öppna dammar för fördröjning. Skyfallet leds på gatorna och i öppna
stråk till översvämningsbara platser. Fyra större dagvattenmagasin i form av
dammar föreslås i områdets naturliga lågpunkter. Lågpunkterna förstärks för att
rymma vattnet.

Till dagvattenmagasinet i söder leds dagvatten och skyfallsvatten från pågående
DP Kronetorp 1 och 2. Utloppet ansluts till befintlig dagvattenledning som leder
vatten åt nordväst. Ett dagvattenmagasin föreslås också i områdets östra kant,
precis söder om Lundavägen. Dagvatten leds därifrån i ledning åt nordväst medan
skyfallsvattnet får brädda genom en trumma under Lundavägen, norrut, till ett
annat dagvattenmagasin med en översvämningsbar yta för skyfallet i områdets
norra hörn. Från det norra dagvattenmagasinet leds vattnet till Alnarpsån. I
mitten av området, ungefär i samma sträckning som det befintliga
dikningsföretaget, planeras ett blå-grönt stråk där dagvattenssystemet förses med
tre bräddningsmagasin och ytlig avledning för skyfallet mot nordväst.
Dagvattensystemet och det ytliga stråket mynnar i en kanal som i sin tur leder till
ett stort dagvattenmagasin vid järnvägen. Det stora dagvattenmagasinet tar emot
dagvatten från lite mer än hälften av Kronetorpstaden för fördröjning och rening
av vattnet. Runt magasinet sänks marken för att skapa plats åt stora mängder
skyfallsvatten. Utloppet från magasinet och ytan sker till ledning under järnvägen
som i sin tur mynnar i Alnarpsån.
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Dagvatten- och skyfallsutredning – planprogram
Kronetorpstaden
(PM/Rapport)

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Burlövs kommun tar för närvarande fram ett planprogram för Burlövs nya
stadsdel, Kronetorpstaden. Detta planprogram ska, för Kronetorpstaden, följas av
en skelettdetaljplan och flera detaljplaner. Kronetorpstaden är ett 100 ha stort
område där potentiellt 7 300 boende, skolor, förskolor, butiker och kontor kan
rymmas. Enligt Burlövs kommun uppskattas 3 000 nya bostäder kunna byggas.
För utvecklingen av området är ett grönt tema i fokus där dagvatten- och
skyfallsfrågor är viktiga. Grunden för planprogrammet är förslaget BurLOVE från
Nyréns arkitekter AB och Sweco Infrastruktur AB, NAI Svefa AB. Som en del av
processen i framtagandet av planprogrammet ska dagvatten- och skyfallsfrågan
studeras. Resultatet ska sedan arbetas in i planen för att skapa en hållbar
stadsdelen.

1.2 Uppdragsbeskrivning
Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Burlövs kommun att utreda höjdsättning
och massbalans, utbyggnad av dagvattensystem, samt hantering av skyfall inom
hela Kronetorp med hänsyn till aktuellt planprogram. Resultatet ska ligga till
grund för detaljprojektering av VA-system och allmän platsmark inom
detaljplaneområdet.

1.2.1 Beskrivning av arbetsprocessen
Arbetet har genomförts iterativt med flera avstämningar med beställargruppen
som bestått av Burlövs kommun och VA SYD.

Principen för områdets föreslagna utformning, flexibiliteten i planstrukturen i detta
skede samt ambition och möjlighet för vattenhanteringen har diskuterats och
förankrats i beställargruppen genom hela arbetsprocessen.

Uppdraget är uppdelat i två större steg och där emellan har mindre förändringar
också arbetats in.

I ett första skede togs ett förslag på höjdsättning av marken samt ett förslag till
dagvatten- och skyfallshantering fram utifrån en illustrationsritning över
programområdet. Detta förslag arbetas in i en hydraulisk modell (MIKE Flood)
över hela området. Modellresultatet låg sedan till grund för en diskussion som
mynnade i förändringar och kompletteringar av förslaget.
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I steg 2 arbetades resultaten från steg 1 in. Förändringarna omfattade markens
höjdsättning, dagvattenhanteringen och i viss mån även planstrukturen. Det nya
förslaget arbetas därefter in och verifierades i den hydrauliska modellen.

2. Läsanvisning

Detta PM visar samtliga förutsättningar och steg i arbetsprocessen som lett fram
till ett förslag för dagvatten- och skyfallshanteringen inklusive förslag till
höjdsättning av området.

· I kap 3-9 visas helheten för arbetsprocessen som lett fram till förslaget av
lösning.

· I kap 10 visas en sammanfattning av den föreslagna lösningen för
dagvatten- och skyfallshanteringen. Gå direkt till detta kapitel om
förslaget till lösning och de delar som behöver tas med till nästa skede i
planeringsprocessen är de som eftersöks.

· I kap 11 visas förslag till fortsatt arbete.

3. Förutsättningar

3.1 Förutsättningar för dagvatten och skyfall
Förutsättningarna för dagvattenhanteringen i planområdet är framtagna utifrån
publikationen Dagvattenstrategi för Burlövs Kommun som antogs 2015-11-16.
Även Svenskt Vattens publikationer; P110 Dimensionering av allmänna
avloppsledningar, P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering och P104
Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem riktlinjer har
använts vid framtagandet av lämpliga dagvattenhanteringsmetoder.

Enligt Burlöv Kommuns dagvattenstrategi bör nya områden planeras utefter
följande principer:

· Områden med översvämningsrisk och instängda områden ska inte
bebyggas om det inte finns speciella skäl och då krävs speciella åtgärder

· I planarbetet ska mark avsättas för att skapa förutsättningar för en
fungerande dagvattenhantering

· Säkra vattenvägar ska skapas genom en väl bearbetad höjdsättning
· Dagvattenanläggningar ska i första hand utföras som öppna anläggningar

och integreras i samhället
· Utformningen ska ta hänsyn till biologisk mångfald, gynna

ekosystemtjänster och vara estetiskt tilltalande.
· Utformningen ska vara sådan att risken för olyckor minimeras, samt drift

och underhåll underlättas.
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· Dagvattensystemet ska utformas så att så stor del av föroreningarna som
möjligt kan avskiljas under vattnets väg till recipienten

· Säkra vattenvägar ska skapas, genom väl genomarbetad höjdsättning, så
att skador på byggnader och andra viktiga funktioner minimeras.

Projektspecifika förutsättningar för dagvattenutredning som ska beaktas är:
· Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråk.
· Avrunna dagvattenflöden ska begränsas.
· Fördröjningen av dagvattnet anpassas till kapaciteten i recipienten.
· Korsningspunkter av större betydelse, exempelvis Lundavägen, ska tydligt

beskrivas.
· Exploaterade områden ska planläggas på ett sådant sätt att

dagvattenflöden större än dimensionerade ej blir stående på platser där
det kan uppkomma skada på byggnader eller människor, olägenheter och
ekonomiska värden riskeras.

· Ledningsrör i området ska dimensioneras så att ett 10-årsregn ska kunna
avledas. Dimensionering av fördröjningsmagasin ska göras för 10-årsregn
med maximalt djup på 1 m och flacka slänter 1:5 och 1:6.

· Området har tre förbindelsepunkter som ska användas för att avleda
dagvatten. I Figur 1 visas förbindelsepunkt A, som är inmätt till ca +3,04
m, och punkt B, som planeras ligga på +2,57, som båda ansluter till
Alnarpsån. Den tredje förbindelse punkten är till befintligt
dagvattensystem i områdets sydligaste del.

· Dagvattenflödet från förbindelsepunkterna får inte överstiga 1,5 l/s ha.
· Fördröjningsytor kan förslagsvis utformas som multifunktionella ytor.

Dessa ytor är speciellt viktiga för skyfallshantering.
· Dimensionerande regn för skyfallsmodelleringen är ett 100-årsregn med

klimatfaktor 1,3.
· Den planerade framtida höjdsättningen ska kunna hantera ett 100-års

regn så att skada vid skyfall undviks inom eller utanför området.
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Figur 1. Anslutningspunkterna A och B till Alnarpsån visas i områdets norra del.

3.2 Förutsättningar för höjdsättning och massbalans
Den preliminära höjdsättning som ska tas fram ska ligga till stöd för
planprogrammet. Hänsyn ska därför tas till det planerade gatusystem, VA-
ledningar, tillgänglighet, underjordiska garage och utbyggnadsriktning.

Ett av målen för Kronetorpstaden är att det ska finnas god tillgänglighet för gång-,
cykel-, kollektiv-, och biltrafik. Krav på tillgänglighet ska uppfyllas vid höjdsättning
och ska tillåta rimliga nivåskillnader vid konstruktion av gator och byggnader inom
kvarter och gator.

Massbalans ska, i möjlig utsträckning, eftersträvas inom projektet. På hårdgjorda
ytor och tomtmark ska all matjord banas av. På grönområden ska matjord endast
banas av om massbalansen och höjdsättningen kräver det.
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Terrassering av tomter ska ske till nivå för allmän platsmark och med lutning som
tillåter avrinning och bortledning av vatten. Ledningars läge och täckningskrav ska
tas i beaktning för terrassytornas läge i höjd.

Öppna dagvattenanläggningar ska ha 1:6 eller flackare i släntlutning. Vid
planering för brantare kanter kommer eventuellt räcken behövas.

3.3 Underlag
I denna utredning har följande underlag använts:

· Planprogram Kronetorpstaden, samrådshandling 2017-06-16
· Illustrationsplan daterad 2017-06-26
· Primärkarta, Metria 2017-11-17
· PM Geoteknik, Kronetorp Burlövs kommun, Ramböll, 2013-09-20
· Dagvattenstrategi för Burlövs kommun, 2015-11-16
· Underlag till tillståndsansökan, yt- och grundvattenåtgärder Flackarp-Arlöv

fyra spår, bilaga B Teknisk beskrivning. Trafikverket, 2016-05-09
· Höjddata (.las), Burlövs kommun, erhållen 2017-11-15
· VA-karta, VA SYD 2017-12-04
· Relationsritningar över trafikplats Kronetorp, Trafikverkets arkiv
· Länsstyrelsen, dikningsföretag i Skåne
· Badhus illustration 2018-02-27
· Inmätning av brunnar 2018-01-10
· Underlag från Skanova, Kraftringen, Eon, Tele2 från 2017-12
· Tidigare översiktliga utredningar gällande höjder, Vectura 2013-09-13
· Översiktlig dagvatten dagvattenutredning, VA SYD erhållen 2017-11-17
· Skisser över förslag till förändringar av planbilden, Burlövs kommun

4. Befintliga förhållanden

4.1 Områdesbeskrivning
Kronetorpstaden ligger i Burlövs kommun på fastigheterna 9:1, 17:1, 17:2, 1:1,
1:7-16 och omfattar ca 100 ha. Planområdet avgränsas i sydväst av
Kronetorpsvägen, i sydöst av E22, i nordöst av E20 och i nordväst av Södra
stambanan. Figur 2 visar planområdet idag.
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Figur 2: Planområdet idag (Planprogram Kronetorpstaden 2017).

Kronetorpstaden planeras byggas mellan Åkarp och Arlöv i Burlövs kommun för
att bygga samman de två tätorterna. Programområdets läge i Burlövs kommun
visas i Figur 3.
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Figur 3. Programområdets läge mellan tätorterna Åkarp och Arlöv i Burlövs
kommun.

4.2 Topografi och markslag
Ytorna inom planområdet består idag till största delen av åkermark. Det finns
även skogsområden, samt en del bostäder, verksamheter, idrottsplatser och
ställverk. Markytan inom området lutar generellt från korsningen av E22 och E6 i
öster ned mot Södra stambanan i nordväst. Området söder om Kronetorps Park
lutar söderut. Högsta nivån inom planområdet i öster är +17 m, och lägsta nivå i
nordväst är +4 m. De befintliga höjderna visas i Figur 4 och i bilaga 9.

Arlöv	

Åkarp	
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Figur 4. Befintliga markhöjder. Se även bilaga 9.

4.3 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrogeologi
Följande beskrivning av de geologiska och geotekniska förhållandena inom
utredningsområdet är i huvudsak hämtad från PM Geoteknik (Ramböll,
2013-09-20). De ytliga jordlagren utgörs huvudsakligen av lermorän, men även
några områden med postglacial sand och lera. Jordlagerföljden består till största
del av organisk jord på en övre morän som underlagras av en undre morän.
Mellan den övre och undre moränen förekommer ofta men inte alltid sediment.
Organisk jord utgörs framför allt av sandig mulljord med 0,2-1,0 m mäktighet
(median 0,3m).

Övre morän utgörs företrädesvis av siltig sandig morän med mycket hög
hållfasthet. I enstaka fall saknas den övre moränen och i dessa fall förekommer
sediment mellan den organiska jorden och den undre moränen. Undre morän
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utgörs nästan uteslutande av lermorän med mycket - extremt hög hållfasthet till
undersökt djup; som mest 5,5 m. Sediment förekommer som siltig lera, siltig
sand, grusig sand och ren sand. Mäktigheten varierar från ca 0,1 m upp till 2,8 m.
De största mäktigheterna har påträffats där den övre moränen saknas, d.v.s. där
sedimenten förekommer direkt under den ytliga organiska jorden. I en av
undersökningspunkterna (nr R1337) i nordväst har torv påträffats, både i fyllning
och naturligt lagrad, ned till 2,5 m djup.

Hydrogeologiska förhållanden
Grundvattenytan har observerats i installerade grundvattenrör på 0,2-1,6 m djup.
Fria vattenytor i öppna skruvprovtagningshål har noterats på 1,3-3,4 m djup,
motsvarande nivåer +3,2 – +15,3. Genomsläppligheten i befintliga sediment
bedöms generellt vara låg, undantaget de lägen där det förekommer grövre
sediment.

Befintliga vattenbrunnar
En sökning i SGUs brunnsarkiv visar att det inom utredningsområdet inte finns
några kända brunnar. Nordväst om utredningsområdet (på ett avstånd av ca 200-
400 meter) finns det ett fåtal bergborrade brunnar. Det gäller två brunnar för
vattenförsörjning samt en brunn av okänd användning. På lite större avstånd finns
fyra energibrunnar. Avståndet till de två i nordost är ca 400 m och till de två i
sydväst är avståndet ca 700 m. På avstånd större än 700 m finns ytterligare några
brunnar. Iakttagen grundvattennivå i brunnarna i SGUs brunnsarkiv varierar från
artesiskt till 8 m u markytan och brunnarnas djup är mellan 50 och 240 m. Då
brunnarna är djupa, bergborrade brunnar som har täta foderrör genom jordlagren
är det inte sannolikt att de kommer att påverkas av planerad byggnation.
Magasinet brunnarna hämtar sitt vatten ifrån är inte beroende av
grundvattenbildningen inom utredningsområdet.
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Figur 5. Utsnitt ur karta från SGUs brunnsarkiv. Fyrkant=energibrunn, ring=brunn
med okänd användning, droppe=vattenförsörjning.

4.4 Natur- och kulturintressen
Enligt miljöbalken 5 kap 3§ skall myndigheter och kommuner säkerställa att
miljökvalitetsnormen (MKN) efterlevs. Kronetorp 1:1 ligger inom Alnarpsåns
avrinningsområde (ytvatten) och delvis över Alnarpsströmmen (grundvatten).

4.4.1 Alnarpsån
Alnarpsån ligger i planområdets norra kant. MKN för Alnarpsån anges som
ekologisk och kemisk ytvattenstatus. Idag bedöms den ekologiska statusen vara
dålig. Bedömningen baseras på att den kemiska kvalitetsfaktorn för näringsämnen
bedömts som dålig främst med avseende på fosfor och kväve. Den kemiska
ytvattenstatusen är klassad till Uppnår ej god status på grund av höga halter
kvicksilver. I övrigt råder god kemisk ytvattenstatus.

Eftersom Alnarpsån är en recipient med statusklass ”otillfredställande” så ska
dagvattnet från planområdet inte bidra med ökad förorening, speciellt gällande
kvicksilver, fosfor och kväve. Bland föreslagna och genomförda åtgärder för att
förbättra Alnarpsåns status, som nämns på VISS, nämns främst åtgärder för att
minska totalkväve och totalfosfor.



11 av 138

Dagvatten- och skyfallsutredning - planprogram Kronetorpsstaden

Unr 1320031577

4.4.2 Alnarpsströmmen
Norra delen av Kronetorp 1:1 ligger inom grundvattenförekomsten
Alnarpsströmmen. Gällande MKN så är både kemisk och kvantitativ status bedömd
som god för grundvattenförekomsten.

Eftersom marken bedöms utgöras av främst lermorän och infiltrationsförmågan i
marken är begränsad kommer dagvatten förmodligen inte att påverka
grundvattnet i området nämnvärt. Fördröjningsmagasin som planeras i området
bör dock läggas över grundvattenytan så att risken för påverkan blir så liten som
möjligt.

4.5 Befintliga ledningar
Inom området finns delvis utbyggt ledningsnät för spill-, dag- och dricksvatten.
Det befintliga badhuset och bostadsområdet i den norra delen av området är
anslutet till det kommunala VA-nätet. I norra delen av området ligger en
dagvattenledning som tar vägdagvatten från de nordvästra delarna av
trafikplatsen. Ledningen mynnar i Alnarpsån.

Befintliga ledningar visas i Figur 6.
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Figur 6. Befintliga ledningar inom utredningsområdet. Grönt =dagvattenledning,
rött=spillvattenledning, blått=vattenledning, grön punkt=inmätt
dagvatten/dikningsföretagsbrunn.

Under ett fältbesök 2017-12-05 noterades även ett antal brunnar tillhörande ett
system som troligtvis används för åkeravvattning. Möjligen är också
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vägavvattningen från en del av Lundavägen också ansluten till brunnarna.
Brunnarna visas i Figur 7, och mättes in av VA SYD under januari 2018.

Figur 7. Inmätta brunnar med riktningsvisning för anslutande ledningar.
Brunnarna ligger på sidorna av Lundavägen nära infarten till befintlig bebyggelse.

Förutom VA-ledningar finns inom området el- och teleledningar och fiberkablar
utbyggt till den befintliga bebyggelsen. Sydväst om området finns också en
telekabel. I östra kanten av området passerar en luftledning genom området. Det
finns eventuellt planer på att markförlägga ledningen.

4.5.1 VA i Kronetorps Park
Utbyggnad av VA-systemet för Kronetorps Park pågår.

VA SYD ansvarar för ledningar samt dagvattenhantering på allmän platsmark. Ett
stråk med VA-ledningar planeras ligga i den markväg som blir gc-väg och som
ligger i nord-sydlig riktning direkt väster om Kronetorps gård.
Dagvattenledningen, D800, kommer att ansluta dagvatten från stor del av
Kronetorp 1:1, med undantag för område för bullervall i nordöst.

Ett fördröjningsmagasin, projekterat av VA SYD, ska anläggas i södra hörnet av
området, norr om den befintliga dammen. Magasinet kommer att fördröja
volymen vid ett 10-års regn från detaljplaneområdet för del av Kronetorp 1:1 m fl
Kronetorps gård, med avtappning på 1,5 l/s*ha ut från magasinet. Vid
dimensionerande regn kommer vattenytan i fördröjningsmagasinet stiga 1,5 m i
magasinet till +9,94 vilket innebär att dagvattensystemet då kommer att stå dämt
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upp ca 140 m i stamledningen under gc-vägen. Stamledningen som leder till
magasinet kommer att fungera för anslutning av resterande del av området som
ingår i avrinningsområdet till södra hörnet. Fördröjningsmagasinets utformning
visas i Figur 8.

Figur 8. Projekterat fördröjningsmagasin i områdets södra hörn.

4.6 Befintlig avvattning

4.6.1 Avvattning av befintlig infrastruktur
Avvattning av befintliga gator i området sker till största delen via diken vars
lågpunkter avvattnas med dagvattenbrunnar till ledningssystem. Gator, markytor
och tak vid det befintliga badhuset och vid Lidl avvattnas till kommunens
dagvattensystem. E6, E22 samt tillhörande på- och avfartsramper avvattnas via
diken till Trafikverkets dagvattenledningar.

Befintlig åkermark avvattnas via täckdikningssystem till dikningsföretaget, se
vidare 4.6.2.

4.6.2 Dikningsföretag
Ett dikningsföretag från 1935, ”Dikningsföretag av Burlöv Kronetorp”, passerar
genom planområdet. Dikningsföretagets sträckning och båtnadsområde visas i
Figur 9.
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Figur 9. Dikningsföretag av Burlöv Kronetorp (Länsstyrelsen i Skåne). Blå linje
avser dikningsföretaget och blåprickat område, inringat med svart linje, avser
båtnadsområdet för dikningsföretaget.

Som framgår av figuren korsar dikningsföretaget trafikplats Kronetorp. I samband
med byggnation av trafikplatsen påverkades dikningsföretaget. I erhållet
ritningsunderlag över trafikplatsens avvattning kan man följa vad som troligen är
dikningsföretagsledningen in i trafikplatsen från öster och till innan korsningen
med E6. Därefter visar underlaget att ledningen inte leder vatten in i
Kronetorpstaden, se Figur 10.
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Figur 10. Trafikplats Kronetorp, norr är åt höger i bilden (okänt årtal). Inringad
ledning visar dikningsföretagsledningen som i trafikplatsen är markera avstängd
mot väster. Avstängningen visas med rött streck.

Inom planområdet är dikningsföretaget ett cementrör med dimension 6-15 tum
(motsvarande ca 150-380 mm) och med flertalet brunnar på sträckan. Brunnarna
i åkermarken är inte synliga i fält vilket troligen beror på att betäckningen ligger
på plogfritt djup. Dikningsföretagets profil visas i Figur 11.

Figur 11. Profil för dikningsföretag, hämtat från dikningsföretagsakten. I
längdmätningen markerad med svart pil, korsar dikningsföretaget Lundavägen.
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Enligt dikningsföretagets akt är systemet ursprungligen dimensionerat för ett
normalt flöde på 1 l/s*ha.

4.7 Ytavrinning och instängda områden
Figur 12 visar ytliga avrinningsvägar och instängda områden med befintliga
markhöjder. Planprogramsområdet delas upp i två avrinningsområden. Det mindre
avrinningsområdet i söder avvattnas mot Kronetorpsvägens passage under E22.
Det större avrinningsområdet i norr avvattnas mot järnvägen och
Kronetorpsvägens passage under järnvägen.

Figur 12. Resultat från GIS-analys av instängda områden och ytliga
avrinningsvägar. Avrinningsområden visas i olika färger.
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5. Framtida förhållanden

5.1 Utbyggnad Kronetorpstaden
Kronetorpstaden beräknas omfatta 7 300 boende, skolor, förskolor, kontor,
butiker och badhus. Visionen för stadsdelen är att skapa en attraktiv plats med
nära till koppling till Burlövs station och centrum, Arlövs företagsby, Svenshög och
Åkarp. Boendena kommer att bestå av flerfamiljhus med samverkande småkvarter
med trivsamma gårdar. Höjden på byggnaderna kan variera från 2 till 5 våningar,
och bottenvåningarna längst de större gatorna kan användas till butiker och
kontor. Även skola och badhus planeras i området.

Mitt i området planeras en central park. I kanten av området, mot E22, E6 och
Södra stambanan planeras Vallparken. I denna park ska en vall med
kompletterande övre bullerplank mot körbanan byggas. Ett nät av grönstruktur
ska hålla samman områdets olika delar. I detta nät ingår även dagvatten- och
skyfallshantering.

I delar av Kronetorpstaden där samlad parkering krävs föreslås parkeringshus
ovan mark, då underjordiska parkeringar är kostsamma och kräver ytterligare
konstruktioner för gårdsplantering och dagvattenhantering.

5.2 Flackarp-Arlöv fyra spår
I anslutning till Kronetorpsvägen anläggs fyrspårsjärnväg mellan Flackarp och
Arlöv. Järnvägsutbyggnaden utgör en förutsättning för utbyggnaden av
Kronetorpstaden. Järnvägens planerade nivåer ligger på runt +6,5 längs med
Kronetorpsområdet. I norr mot Åkarp till dyker järnvägen till nivå ca +3,9 för att
passera under E6.

I samband med järnvägsutbyggnaden kommer Alnarpsåns sträckning att läggas
om och en fördröjningsdamm för dagvatten att anläggas. Ungefärligt läge för
fördröjningsmagasinet, se Figur 13.
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Figur 13. Ungefärligt läge för fördröjningsdammen visas md blå markering
(Underlag till tillståndsansökan, yt- och grundvattenåtgärder Flackarp-Arlöv, fyra
spår bilaga b teknisk beskrivning 2016-05-09)

Dammens syfte kommer att vara att minska flödestoppar och den dimensioneras
för att omhänderta avrinning från spårområdet för upp till ett 10-årsregn vilket
motsvarar volym om ca 50 m3.

5.2.1 Omledning av Alnarpsån
För att möjliggöra spårarbetet kommer Alnarpsåns sträckning att ledas om. Som
en första provisorisk lösning för omledning av Alnarpsån kommer två stora
rörledningar byggas under järnvägen nordöst om det läge som Alnarpsån idag
passerar järnvägen. Rören kommer efter att de inte längre behövs för
omledningen av ån ligga kvar och kan då fungera som utloppsledning för
dagvatten från Kronetorpstaden. På grund av restriktioner för Alnarpsån kommer
dock inte ledningarnas kapacitet kunna utnyttjas.

Passagen under järnvägen kommer sedan att flyttas ca 400 m norrut, se Figur 14.
Alnarpsån kommer alltså genomskära planområdets norra hörn, såväl under
byggskedet som när järnvägen tagits i drift. Under byggskedet kommer tillfälliga
spår genomskära områdets norra hörn.

Dimensionerande flöde i Alnarpsån enligt dikningsförrättning från 1983 är 4,8-
6,0 m3/s. Ån belastas även med dagvatten från tätorterna Åkarp, Hjärup och
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Arlöv, vilket gör att flödetopparna ibland kan bli stora. Generellt karaktäriseras
Alnarpsån av ett lågt basflöde med kraftiga flödestoppar vid nederbörd.  Enligt
uppgift från Burlövs kommun kommer Alnarpsåns högvattennivåer inte påverka
Kronetorpstaden så länge marknivån i anslutning till ån inte ändras.

Figur 14. Skiss över planerad omledning av Alnarpsån.

6. Steg 1: dagvattensystem, höjdsättning och skyfallshantering

Detta kapitel beskriver uppdragets inledande etapp. Förutsättningar, utformning
av dagvattensystem, skyfallshantering, höjdsättning och uppbyggnad av den
hydrauliska modellen beskrivs. Resultaten från modellsimuleringar presenteras i
slutet av kapitlet, dessa ligger sedan till grund för steg 2.

Dagvatten- och höjdsättningsförslaget i steg 1 har tagits fram i den iterativa
arbetsprocessen:

· en översiktlig princip för dagvattenhantering först togs fram utifrån
befintliga höjder

· därefter togs ett första förslag på höjdsättning fram
· därefter justerades såväl dagvattensystem som höjdsättning för att

optimera förslaget
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6.1 Utformning av programområde
Figur 15 visar den illustration över den framtida utbyggnaden av Kronetorpstaden
som legat till grund för steg 1 av utredningarbetet. Blå markeringar i planskissen
har förutsatts vara ytor som avsatts för vattenhantering, men endast de större
blåmarkerade ytorna bedömdes tidigt kunna vara fördröjningsmagasin i form av
dammar. De mindre blåmarkerade ytorna har istället föreslagits vara något
nedsänkta ytor som kan vara en yta för skyfallshantering och/eller en växtbädd
för dagvattenhantering. Ett ledningssystem kommer att leda dagvattnet till
dammarna.
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Figur 15. Planförslag för Konetorpstaden (Planprogram Kronetorpstaden 2017).

6.2 Struktur/princip för dagvatten- och skyfallshantering
Dagvatten från utredningsområdet föreslås omhändertas i ett ledningssystem som
leder mot öppna dammar för fördröjning. Figur 16 visar en översikt över det
föreslagna dagvattensystemet. Dagvattensystemet som föreslagits i steg 1
beskrivs mer i detalj under respektive avrinningsområde/delområde.
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Figur 16. Översikt över dagvattensystem. Pilar visar flödesriktning. Blå yta
markerar yta för fördröjning, grön linje markerar dagvattenledning, lila linje
markerar delavrinningsområden.
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För delar av programområdet föreslås dagvatten fördröjas lokalt i
dagvattendammar. Fördröjningsdammarna dimensioneras för fördröjning av ett
10-årseregn, med bräddningsutlopp som möjliggör säker avledning av ett 100-
årsregn mot översvämningsytor. För de områden där det ej finns tillräckligt med
yta föreslås dagvatten ledas ofördröjt mot en större samlande
fördröjningsanläggning i norr mot järnvägen till.

6.3 Höjdsättning och massbalans
En översikt över områdets höjdsättning visas i Figur 17. Höjdsättningen är
anpassad efter styrande höjder för Lundavägen, Kronetorpsvägen, järnvägen,
cykelbanan söder om området samt höjder för den planerade bullervallen mot
E22. Med styrande höjder avses befintliga höjder på Lundavägen och stor del av
Kronetorpsvägen samt höjder enligt erhåller underlag för övriga vägar och
järnvägen. I övrigt har målet varit att ny höjdsättning ska följa befintlig marknivå
i så stor utsträckning som möjligt.

Med undantag för några få gator, så har området utformats med ett längdsledsfall
på mellan 0,5 % och 2 % på gatorna för att klara krav på avrinning samt god
tillgänglighet. De få gator som har ett större längdsledsfall understiger dock en
lutning på 5 %. Höjdsättningen inom området har anpassats för att rymma de
vattenvolymer som krävs för dagvattenhanteringen och för vilka ytliga
avrinningsvägar som behöver skapas för skyfallshantering. Nivån på tomterna har
interpolerats genom att använda höjderna på gatorna runtomkring
respektivekvarter så att ett jämnt plan mellan punkterna bildas. Massbalans har
eftersträvats i området. Föreslagen höjdsättning för steg 1 visas översiktligt i
Figur 17. I kommande kapitel som beskriver de olika avrinningsområdena var och
en för sig visas höjdsättningen och lutningar i området tydligare.
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Figur 17. Översikt över områdets höjdsättning, steg 1.

Massberäkningar har gjorts för samtliga gator, tomter och dagvattendammar i
området. En genomsnittlig matjordstjocklek på 0,3 meter har använts vid
beräkningarna. Hänsyn har inte tagits till terrassering av tomter.

Figur 18 visar vilka områden som behöver schaktas respektive fyllas.
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Figur 18. Schakt- och fyllplan för steg 1. Rosa områden visar var det med
höjdsättningen ger schakt och gröna områden var den ger fyllning.

Schakt- och fyllvolymer redovisas nedan i Tabell 1.
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Tabell 1. Schakt- och fyllvolymer för steg 1.
Enhet Mängd

Matjordsavtagning m3 240 000
JORDSCHAKT
gator m3 9 000
kvartersmark m3 90 000
grönytor m3 98 000
Totalt m3 197 000

FYLL
Fyll gator m3 55 000
Fyll kvartersmark m3 260 000
Fyll grönytor (matjord) m3 78 000
Totalt m3 393 000

MASSBALANS
Underskott m3 118 000

Beräkningarna visar att området får ett underskott på 118 000 kubikmeter, då vi
förutsätter att matjord kan användas som fyllnadsmaterial på grönytor. I steg 1
fanns underlag gällande bullervallar, som kräver en stor del fyllning, inte framme.

6.4 Avrinningsområden
Avrinningsområden, se Figur 19, visar de avrinningsområden som tagits fram
utifrån planskissens utformning och som både utgjort förutsättning för, och har
bildats av, höjdsättningen. Flödes- och fördröjningsberäkningar samt utformning
av dagvattensystem bygger på nedanstående avrinningsområden.
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Figur 19. Avrinningsområden för dagvatten som ligger till grund för vidare
beräkningar.

I fortsatt beskrivning av området används de benämningar på delarna i området
som visas i Figur 19.

Principen för dagvattenhanteringen är att flera delavrinningsområden till slut leds
till en ”slutfördröjning” innan det leds ut ur området. I Figur 20 visar den vänstra
bilden vilka delavrinningsområden som har samma slutfördröjning. Vid ett skyfall
ändras den bilden igen då t ex avrinningsområdet i mitten av området kommer att
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avrinningsområdet

C. Östra stråket
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behöva både avtappas och brädda till det blåmarkerad området. Principen för
skyfallets avrinningsområde visas i högra bilden i Figur 20.

Figur 20. Vänster: Avrinningsområden för dagvatten. Höger: Avrinningsområden
för skyfall.

6.4.1 Flödes- och fördröjningsberäkningar
Flödesberäkningar är gjorda för markanvändningen efter planerad exploatering.
Beräkningar är gjorda för regn med 10-minuters varaktighet och återkomstider på
10, 30 och 100 år. För framtida förhållanden har en klimatfaktor på 1,3 använts i
enlighet med Burlövs kommuns riktlinje.

För flödesberäkningarna för har rationella metoden använts med följande
avrinningskoefficienter för dagvattenhanteringen:

· Tak = 0,9
· Asfaltytor =0,8
· Grönområden = 0,2
· Kvartersmark utan info om byggnader = 0,65
· Innergårdar = 0,6

Ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet ger upphov till en regnintensitet på
296 l/s ha inräknat klimatfaktor. Detta ger ett totalt flöde från området på 15,42
m3/s.

Vid ett 100-årsregn är regnet så pass kraftigt att markens infiltrationskapacitet
kommer mättas, vilket innebär att grönytor i högre grad kommer bidra till
avrinning. För beräkning av flöden och magasinsbehov vid ett 100-årsregn har
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därför en generell avrinningskoefficient på 0,9 används för hela området. Detta
ger en mer korrekt beskrivning av de ytor som bidrar till avrinningen. Ett
konservativt antagande om bidragande ytor ger även en säkerhet i
dimensioneringen.

Tabell 2. Beräknade flöden för respektive delområde vid 10-, 30-, och 100-
årsregn.
Område Area

(ha)
Avrinnings-
koefficient

Red.
Area (ha)

Flöde 10-
årsregn
(l/s)

Flöde 30-
årsregn
(l/s)

Flöde 100-
årsregn
(l/s)

A 18,13 42,91 7,78 2305 3316 10370
B1 9,09 62,96 5,72 2227 3204 6828
B2 4,06 51,7 2,10 623 896 2325
C 12,43 43,96 5,47 1620 2330 7113
D 10,19 33,37 3,40 1008 1450 5831
E 7,85 59,9 4,70 1394 2005 4491
F1 3,72 55,68 2,07 614 883 2128
F2 5,60 71,12 3,98 1180 1698 3203
F3 1,57 77,12 1,21 358 515 897
F4 3,47 77,92 2,70 800 1152 1983
F4 2,37 70,57 1,67 496 714 1358
G 10,34 64,35 6,65 1972 2837 5916
H 9,44 29,25 2,76 819 1178 5401
Totalt 52 15416 22177 57842

Magasinsberäkningar är utförda med Svenskt Vattens metod Vin-Vut med hänsyn
till rinntid. Magasinsberäkningarna utgår från Dahlströms formel från 2010 som
beskriver regnintensitet för regn med olika återkomstid och varaktighet. Denna
formel är giltig för regn med upp till 24 timmars varaktighet. För varaktigheter
längre än 24 timmar används istället Dahlströms formel från 1979 med ett Z-
värde på 18. För 10-årsregnet blir den dimensionerande varaktigheten för
området 24 timmar.

Då avtappningen från området är mycket låg blir den dimensionerande
varaktigheten för ett 100-årsregn mycket lång, vilket gör att orimligt stora
magasinsvolmer erfordras. Efter avstämning med Burlövs kommun och VA SYD
har det därför beslutats att en dimensionerande varaktighet på 6 timmar ska
väljas för 100-årsregnet. Det är viktigt att ha i åtanke att regn med längre
varaktighet kommer ge upphov till större översvämningsvolymer än de som
presenteras i Tabell 3 och som använts för dimensionering av systemet.
Beräkningar visar att den dimensionerande varaktigheten för området är ca 7
dagar. Detta skulle ge upphov till magasinsvolymer som är ca 2 gånger större än
de som presenteras nedan.
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Tabell 3. Magasinsvolymer för respektive delområde vid ett 10-årsregn samt ett
100-årsregn.
Område Magasinsvolym

10-årsregn (m3)
Magasinsvolym
100-årsregn (m3)

A 4168 19970
B1 3619 10012
B2 1234 4472
C 2973 13691
D 1583 11224
E 2925 8647
F1 1254 4097
F2 2612 6168
F3 811 1729
F4 1814 3822
F5 1093 2610
G 4237 11389
H 1210 10398
Totalt 26041 108231

Ledningsdimensionering redovisas i Bilaga 8 Beräkningsbilaga
ledningsdimensionering.

6.5 Södra avrinningsområdet – Kronetorps park
Det södra avrinningsområdet föreslås utformas för att hantera sitt eget dagvatten
och skyfall inom avrinningsområdet. Området Kronetorp 1:1 är detaljplanelagt och
är i byggskedet. Ramböll har tagit del av projekteringshandlingar för VA i området
och arbetat in i dagvattenhanteringsförslaget.

Inom avrinningsområdet behöver 4168 m3 omhändertas vid ett 10-årsregn och
19970 m3 hanteras vid ett skyfall.

Dagvatten från de planerade kvarteren föreslås omhändertas i dagvattenledningar
som leder till ett magasin för fördröjning.  De ledningar som projekterats av VA
SYD för Kronetorp 1:1 (se 4.5.1) har arbetats in i modellen tillsammans med
förslaget.
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Figur 21. Föreslagen utformning av dagvattensystem i södra avrinningsområdet.
Befintliga ledningar visas i ljusare grön färg utan markeringar.

Höjdsättningen inom området styrs av de befintliga höjderna vi Kronetorps park
och höjderna för detaljplanen Kronetorp 1:1, höjderna för den projekterade
bullervallen, cykelbanan söder om området samt Kronetorpsvägen. Dammens
höjder anpassas efter givna förutsättningar och utformas för att ge tydliga
avrinningsvägar och så stor fördröjningsvolym som möjligt. Dammens
magasinerande djup blir ca 1,5 m.

6.6 Mittstråket, norr och söder
Det mittersta stråket har delats upp i två avrinningsområden norr och söder om
Lundavägen, se Figur 19.

Området består av kvartersmark och genomskärs av ett grönstråk som föreslås
användas för dagvatten- och skyfallshantering. Höjdsättningen och utformningen
av dagvattensystemet styrs av Lundavägens höjder, kvartersstrukturen och
riktlinjer kring släntlutning. Dagvatten från kvarteren föreslås omhändertas via
dagvattenledningar. Då grönstråket är relativt smalt är det inte möjligt att
utforma ett öppet fördröjningsmagasin som är tillräckligt djupt för
dagvattenledningarna ska kunna ha sitt utlopp hit. Därför föreslås en utformning
med stegvis fördröjning i bräddningsmagasin, enligt följande princip:
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· Dagvattnet i avrinningsområdet tas omhand i ledningar som samlas i en
ledning som leder hela vägen till den stora dammen vid järnvägen.

· Ovanpå ledningen anläggs översvämningsytor/bräddningsmagasin på tre
platser som i är 1 m djup från omgivande marks lägsta höjd.

· Dagvattenledningen ligger på sådant djup att täckningen när den passerar
under magasinen inte är ett problem.

· När dagvattenledningen passerar ett bräddningsmagasin stryps flödet till
1,5 l/s*ha så att det uppströms anslutna avrinningsområdets flöde
regleras. Vid strypningen trycks vattnet upp i bräddningsmagasinet.
Eftersom bräddningsmagasinen ligger i serie på dagvattenledningen sker
flödesregleringen vid bräddningsmagasin 2 för det på sträckan mellan
magasin 1 och 2 anslutna flödet samt att det redan reglerade flödet från
magasin 1 tillåts rinna igenom. Vid magasin 3 regleras flödet på samma
sätt.

· Bräddningsmagasinen är utformade så att när vattnet stigit 1 m upp kan
bräddning ske på ytan i grönstråket mot stora dammen.
Bräddningsstråket ligger på dagvattenledningen och leds via en trumma
under Lundavägen. Bräddningsstråkets sektion är utformad för att
tillsammans med den underliggande ledningen kunna avleda ett 100-
årsflöde.

· Bräddningsmagasinen klarar att fördröja 10-årsregnet utan att vattnet
bräddar i bräddningsstråket. 30-årsregnet är inte kontrollerat i modellen
men troligen kommer en mindre bräddning på ytan att ske vid det regnet.

·  Vid 100-årsregnet sker bräddning mot stora dammen på ytan.

Figur 22 visar en översikt över föreslagen lösning, principen för utformningen av
systemet illustreras i Figur 23.
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Figur 22. Översikt av föreslagen dagvattenhantering i mittstråket. Grön linje =
dagvattenledning, lila linje = avrinningsområde, blå yta = magasin, blå text =
vattengång, svart text = ledningsdimension, grön text = strypt utflöde. A, B, C
beskrivs nedan.

Figur 23. Princip för utformning av bräddningsmagasin i mittenstråket.

A.

B.

C.

Kulvert under
Lundavägen
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Totalt föreslås tre bräddningsmagasin i mittstråket, se markeringar A, B och C i
Figur 22. Beräknade volymer för respektive magasin är 1120 m3 för magasin A,
2500 m3 för magasin B och 1230 m3 för magasin C. Det bräddade flödet från
magasin B föreslås ledas under Lundavägen i en grund, bred kulvert för att
möjliggöra passage under Lundavägen med tillräcklig marktäckning. Som
alternativ möjlighet till passage anläggs en bro eller flera mindre rörledningar som
ger det totala flödesbehovet tillsammans.

Det bräddade flödet beräknas vid ett 100-årsregn uppgå till 963 l/s. Beräkningar
med formel för fri utströmning genom stor öppning (se ekvation nedan) visar att
en utformning med en 0,5 m djup och 4 m bred kulvert kan omhänderta detta
flöde.

Samtliga bräddningsmagasin kan utformas som multifunktionella ytor.
Bräddningen upp i ytan kommer statistisk att ske varje år men med en mycket
grund översvämning som beroende på hur ytan utformas skulle kunna styras till
att inte täcka hela ytan. Ytan kan också dräneras för att snabbare torka upp efter
bräddningen så länge dränerings kapacitet inte överstiger 1,5 l/s*ha. Dräneringen
kan anslutas till den djupare liggande dagvattenledningen då det rör sig om ett
relativt litet flöde.

Höjderna inom området anpassas för att vatten ska rinna ytligt mot grönstråket
vid skyfall. Lundavägens höjder är en styrande förutsättning för höjdsättningen.

6.7 Östra stråket
Avrinningsområdet för det östra stråket omfattar 12,4 ha. Området angränsar till
den planerade bullervallen där det också enligt planprogrammet är föreslaget ett
blått stråk. Dagvatten från kvarteren föreslås omhändertas i ledningar som leder
mot en dagvattendamm i områdets norra del. Totalt behöver 2970 m3

omhändertas från området vid ett 10-årsregn och 13690 m3 vid ett 100-årsregn.
Områdets befintliga lågpunkt planeras fyllas upp och bli kvartersmark, en ny
lågpunkt föreslås strax sydöst om den befintliga.

Höjdsättningen i området styrs av den planerade bullervallen, höjderna vid den
intilliggande Lundavägen samt riktlinjen om maximal släntlutning på 1:6. Med
givna förutsättningar är det ej möjligt att skapa plats för hela den erforderliga
fördröjningsvolymen vid den planerade lågpunkten. För detta område har därför
ett tillvägagångssätt valts där en så stor volym för vattenhantering som möjligt
skapas utifrån givna förutsättningar. Resultaten från skyfallsmodellen används
sedan för att analysera hur utformningen behöver förändras, och vilka
förändringar i planbilden som kan vara nödvändiga för att dagvatten-/skyfalls-
hanteringen ska fungera.

Figur 24 visar det föreslagna ledningsstråket. För att skyfallshanteringen ska
fungera föreslås kvarteren i området luta österut i riktning mot bullervallen. Ett
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veck bildas av att bullervallens slänt möter kvarterets lutning. Vecket föreslås
ligga ovanför ledningsstråket så att det kan leda det vatten som ej ryms i
ledningsnätet mot fördröjningsdammen, och på så vis skapa två parallella system
för dagvatten- och skyfallshantering. Veckets höjder styrs av höjderna för
bullervallen samt de mötande kvarteren och kan utformas som ett grunt dike.

Figur 24. Dagvattensystem vid det östra stråket. Vid fördröjningsmagasinet (blå
yta) avser texten 17 l/s utloppsflödet från magasinet.

6.8 Norra stråket
Avrinningsområdet för det norra stråket omfattar 10,2 ha. Området angränsar till
den planerade bullervallen och i norr till järnvägen. Den ombyggda Alnarpsån
ligger inom området.

Detta området föreslås liksom det södra avrinningsområdet utformas för att
omhänderta sin egen dagvatten- och skyfallsvolym. Totalt behöver 1580 m3
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omhändertas vid ett 10-årsregn och 11220 m3 hanteras vid ett 100-årsregn.
Dagvattensystemet föreslås utformas enligt samma princip som det nordöstra
stråket, med ett veck/dike beläget ovanför ett ledningsstråk som båda leder mot
en yta för fördröjning. Ytan utformas för att rymma ett 100-årsregn. Utloppet från
dammen/fördröjningsytan ansluter till Alnarpsån. Det föreslagna
dagvattensystemet visas i Figur 25.

Figur 25. Dagvattensystem vid nordöstra stråket.

6.9 Centrala parken
Dagvatten från avrinningsområdet vid den centrala parken föreslås avledas via
dagvattenledningar till den stora dammen i norr. Vid regn som överskrider det
dimensionerande kommer vatten ledas på ytan och brädda från ledningssystemet.
Centrala parken föreslås utformas som en översvämningsyta mot vilket vatten
från parkens avrinningsområde kan ledas vid ett skyfall, vilket skulle avlasta den
stora dammen i norr, se Figur 26. Parken är högt belägen jämfört med
intilliggande mark, vilket innebär att avrinningsområdet är relativt litet.
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Figur 26. Centrala parkens översvämningsyta markerad i blått.

6.10 Västra avrinningsområdena F1, F2, F3, E, norr om Lundavägen
Dagvatten från de västra avrinningsområdena föreslås ledas i dagvattenledningar
mot den stora fördröjningsanläggningen i norr. Inom dessa avrinningsområden
finns ej tillräckligt med yta för att anlägga dagvattenmagasin. I höjdmodellen har
dock vissa ytor sänkts ner för att möjliggöra en viss fördröjning/magasinering vid
ett skyfall. Dagvattensystemet visas i Figur 27.

Höjdsättningen i området styrs av höjderna för Lundavägen, Kronetorpsvägen och
järnvägen. Målsättningen vid höjdsättning har varit att en så stor yta som möjligt
ska avrinna mot den norra dammen vid ett skyfall.  Husen, vilka har fasad mot
Kronetorpsvägen kommer troligtvis utformas som suterränghus, vilket innebär att
en stor del av höjdskillnaden mellan Kronetorpsvägen och kvartersmarken kan
fångas upp av husen.

6.11 Västra avrinningsområdena F4, F5, E, söder om Lundavägen
Dagvatten från de västra avrinningsområdena söder om Lundavägen föreslås
ledas i dagvattenledningar mot den stora fördröjningsdammen i norr.
Avrinningsområde F4 kopplas samman med avrinningsområdena F1-F3, och
avrinningsområde F5 kopplas samman med centrala parken.

Dagvattensystemet för de västra avrinningsområdena F1-F5 och större delen av E
(Centrala parken) visas i Figur 27.
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Figur 27. Föreslagen utformning av dagvattensystem vid de västra
avrinningsområdena.

6.12 Östra avrinningsområdet
Det östra avrinningsområdet består av kvartersmark och en öppen torgyta.
Området angränsar till det norra stråket och till mittstråket.

Dagvatten från området föreslås omhändertas i ledningssystem som utan
fördröjning leder mot den stora fördröjningsdammen i norr, se Figur 28.
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Figur 28. Dagvattensystemet i östra avrinningsområdet.

6.13 Norra avrinningsområdet och slutfördröjning
I norr längs med järnvägen föreslås en större dagvattenanläggning för
slutfördröjning av dagvatten och skyfall från stora delar av det uppströms
liggande området. Område för magasinet utgör en naturlig lågpunkt för området.

Dagvatten från de västra avrinningsområdena, centrala parken och
avrinningsområde väst föreslås ledas ofördröjt till den norra dammen. Den totala
volymen som beräknas fördröjas inom området vid ett 10-årsregn är ca
12000 m3.

Vid ett skyfall kommer bräddat flöde från mittstråket och det nordöstra stråket att
ledas mot den norra dammen, då magasinen i dessa områden inte är utformade
för att omhänderta hela den volym som beräknas uppstå vid ett 100-årsregn. Vid
centrala parken, de västra avrinningsområdena samt vid östra avrinningsområdet
föreslås mindre skyfallsmagasin anläggas som kan avlasta den stora dammen i
norr och minska översvämningsvolymen något. Totalt beräknas 59 000 m3 behöva
omhändertas i norra området vid ett skyfall.

Höjdsättningen av ytan i norr har utformats med hänsyn till de volymer som
behöver fördröjas och de styrande höjderna vid järnvägen.

Dagvattendammen föreslås ha en bottennivå på +4,0 och en fluktuationsnivå på
1 m, vilket ger en högvattenyta på +5,0. Ytan runt dammen föreslås användas
som översvämningsyta och sänkas ca 1 m jämfört med befintliga höjder.
Högvattennivån vid ett 100-årsregn beräknas till ca +6,0. Översvämningsytans
utbredning har maximerats för att hela den erforderliga volymen ska kunna
omhändertas. Översvämningen är också planerad så den kommer att täcka de
föreslagna fotbollsplanerna och merparten av grönytan runt planerna och kilen vid
järnvägen norrut, se Figur 29.
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Figur 29. Skyfallsutbredning vid stora dammen, steg 1.

Utloppsledningen från de västra avrinningsområdena har dimension 1400 mm.
Den stora ledningsdimensionen medför problem med marktäckning för ledningen.
I detta skede modelleras därför den sista sträckan på utloppsledningen med
bakfall.

6.14 Modelluppbyggnad
Skyfallsmodellen över Kronetorpsområdet är upprättad med det hydrauliska
modelleringsverktyget MIKE Flood. Modellen är en kopplad markavrinnings- och
ledningsnätsmodell.

Markavrinningsmodellen består av en terrängmodell över området som baseras på
den höjdsättning som tagits fram. Modellen har en upplösning på 2x2 meter. Till
markavrinningsmodellen har kopplats en infiltrationsmodul som beskriver
infiltrationen till de övre jordlagermagasinen.

Ledningsnätsmodellen består av det ledningssystem som tagits fram enligt
förslagen enligt ovan. Varje nod i ledningsnätsmodellen är kopplad till
markavrinningsmodellen, vilket innebär att modellen kan beräkna flödet mellan
markavrinningsmodellen och ledningsnätsmodellen.
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Modellen belastas med ett 100-årsregn med 6 timmars varaktighet samt en
klimatfaktor på 1,3. Regnet är ett så kallat CDS-regn, som är en sammansättning
av blockregn med olika varaktigheter. CDS-regnets intensitetsmaximum
motsvarar intensiteten för ett 100-årsregn med 5 minuters varaktighet, den totala
regnvolymen är densamma som för ett 100-årsregn med 6 timmars varaktighet.

För en ingående beskrivning av den hydrauliska modellen se Bilaga 1
Modelluppbyggnad.

6.15 Modellresultat Steg 1
Resultatet från skyfallsmodellen visas i Figur 30. Den översvämning som uppstår
är i huvudsak koncentrerad till de avsedda ytorna. Vid det nordöstra stråket och
vid den södra dammen uppstår översvämning vid byggnader, och de modellerade
volymerna räcker inte till.  Resultaten diskuteras mer i detalj under respektive
avrinningsområde.
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Figur 30. Resultat från modellsimulering steg 1 av skyfallsmodellen. Bilden visar
maximalt vattendjup i varje beräkningscell. Pilar visar flödesriktning.

6.15.1 Resultat steg 1: Södra avrinningsområdet – Kronetorps park
Resultatet från skyfallsmodellen visar volymen i den södra dammen inte är
tillräckligt stor för att omhänderta avrinningen vid det modellerade 100-årsregnet.
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Figur 31. Resultat av från skyfallsmodell för södra avrinningsområdet.

Av Figur 31 framgår att när vattennivån i dammen stiger kommer vatten dämma
upp mot byggnaderna väster om dammen.

En analys av höjderna inom området visar skyfallsvatten från detta område ej
kommer rinna ner till porten under E22. Det kommer heller ej att dämma tillbaka
vatten upp i dammen från ledningssystemet.

I steg 1 av skyfallsmodellen har höjdsättningen för Kronetorps park baserats på
punkthöjder från befintlig mark. Inför omtaget kommer höjdmodellen att klippas
upp så enbart befintliga höjder används för detta område, då höjderna i detta
område inte kommer förändras i och med exploateringen. Med befintliga höjder
kommer en mindre del av avrinningsområdet ledas mot den planerade dammen,
Kronetorps park kommer istället omhänderta en större del av sin egen avrinning.

För att möjliggöra en större dammvolym föreslås marken höjas något vid den
östra delen av kvartersmarken.

Värt att notera är att det enligt modellen rinner in vatten via gång- och
cykelporten från området öster om E22.
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6.15.2 Resultat steg 1: mittstråket, norr och söder
Resultatet för mittstråket visas i Figur 32. Dammvolymerna och det ytliga
bräddningsstråket är tillräckligt stora för att omhänderta avrinningen utan att
översvämning uppstår. Inför omtaget genomförs därför inga förändringar inom
detta delområde.

Figur 32. Resultat från skyfallsmodell för mittstråket.

6.15.3 Resultat steg 1: östra stråket
Modellresultatet visar att mycket vatten kommer att rinna av mellan bullervallen
och tomtmarken vid skyfall. I höjdmodellen är mötet mellan dessa ytor ett veck
som inte räcker till varken i djup eller i utbredning för att rymma skyfallsvattnet.
Stråket behöver inför omtaget göras tydligare, t ex i form av ett svackdike.
Resultatet för det östra stråket visas i Figur 33.
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Figur 33. Resultat från skyfallsmodell för nordöstra stråket.

Den östra dammen, vid Lundavägen, kommer i den storlek som skissats i
planprogrammet, knappt att räcka till för dagvattenhanteringen. Vid skyfallet
bräddar vatten mot nordöst, över Lundavägen. För att vattnet inte ska brädda
över Lundavägen föreslås att kvarteret mellan dammen och Lundavägen flyttas
något åt sydväst, och på vis kan dammen göras större samt att ett tydligt
avledningsstråk kan skapas norrut mot en trumma under Lundavägen. Trumman
föreslås leda vidare norrut mot översvämningsytan i norr. På så vis kommer även
den stora dammen vid järnvägen också att avlastas.

6.15.4 Resultat steg 1: norra stråket
Modellresultatet för det nordöstra stråket visas i Figur 34. Resultatet visar att den
norra dammens volym är tillräcklig för att omhänderta såväl dagvatten som
skyfall, och att det finns marginal gällande översvämningsytans volym.
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Figur 34. Resultat från skyfallsmodellen för norra stråket.

När skyfallet avrinner mot dammen visar modellen att skyfallsstråket närmast
dammen, som kommer att vara på gatorna mellan kvarteren, behöver göras
tydligt för att vattnet inte ska rinna in på tomtmark. Tydliggörandet kan utgöras
av att gatorna utformas med kantsten och att golvhöjder och tomtmark görs
tillräckligt höga för att vattnet inte ska leta sig in där.

6.15.5 Resultat steg 1: centrala parken
Modellresultatet för den södra parken visas i Figur 35. Skyfallsmodellen visar att
vatten kommer att rinna över Lundavägen från södra till norra sidan av
Lundavägen vid den centrala parken. Detta sker på grund av modelltekniska skäl
då Lundavägen inte har en särskilt utformad sektion gatusektion inarbetad i
modellen utan mer är utformad som en yta. Inför omtaget av modellen ges
Lundavägen en bomberad gatusektion med svackdiken på båda sidorna.



48 av 138

Dagvatten- och skyfallsutredning - planprogram Kronetorpsstaden

Unr 1320031577

Figur 35. Resultat från skyfallsmodellen för centrala parken.

Ett alternativ om Lundavägen får gatustatus är att skapa en torgyteliknande yta
på gatan. Detta skulle innebära att vattnet skulle kunna fortsätta att rinna över
mot gatorna vid den centrala parken och sedan till den sänkta ytan i parken.

Modellresultatet visar att den sänkta ytan i parken är tillräckligt stor för att
omhänderta skyfallsvatten. Utformningen av parken förändras inför steg 2 för att
skapa en mindre brant lutning på de två vägarna kring centrala parken samt
skapa en mindre djup översvämningsyta.

6.15.6 Resultat steg 1: västra avrinningsområdena
Modellresultatet visar att skyfall från en stor del av ytan rinner mot den stora
dammen vilket kan ses i Figur 36. Tre kvarter närmast Kronetorpsvägen kommer
dock att avrinna mot Kronetorpsvägen vid skyfall. Dagvatten från byggnaderna
som ligger mot vägen kommer också behöva tas omhand för avledning antingen i
Kronetorpsvägen eller i VA SYDs dagvattenledning som leder vattnet mot sydväst.
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Figur 36. Resultat från skyfallsmodellen för västra avrinningsområdena.

Totalt beräknas 1576 m3 ansamlas i Kronetorpsvägens passage under järnvägen. I
passagen finns en pumpstation tillhörande VA SYD med kapacitet 35 l/s
verkningsgraden antas vara 80 % vilket ger en kapacitet på 28 l/s. Om pumpen är
igång konstant tar det ca 15,6 timmar att tappa av allt vatten från passagen.

I skyfallsmodellen har de grönytor som ligger på gatorna i området sänkts för att
kunna utnyttjas för skyfallshantering. Det är oklart om planbilden kommer att
inrymma dessa ytor i vidare utveckling av planen. Modellen korrigeras för att
tydliggöra avtappningen från dessa ytor.

Inför omtaget av modellen ska detta område även kompletteras med den nya
planbilden för badhuset.

6.15.7 Resultat steg 1: östra avrinningsområdet
Resultatet som visas i Figur 37 för det östra avrinningsområdet visar att vatten
ansamlas i den något sänkta torgytan för att sedan brädda mot den norra
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dammen. Den södra delen av detta avrinningsområde avrinner mot en lokalgata
söder om torget, och vidare mot den stora dammen för slutfördröjning.

Figur 37. Resultat från skyfallsmodellen för östra avrinningsområdet.

6.15.8 Resultat steg 1: norra avrinningsområdet och slutfördröjning
Resultatet visar att den översvämningsyta som lagts in i modellen är tillräckligt
stor för att omhänderta avrinningen vid det modellerade 100-årsregnet vilket kan
ses i Figur 38. Översvämningsytan fylls på under en lång tid efter att regnet slutat
på grund av att grönstråket ger en mycket trög avledning av skyfallet, att
avrinningsområdet är stort och att avtappningen av dammen är mycket liten.



51 av 138

Dagvatten- och skyfallsutredning - planprogram Kronetorpsstaden

Unr 1320031577

Figur 38. Resultat från skyfallsmodellen för norra området.

Eftersom idrottsplatsen föreslås fungera som översvämningsmagasin vid skyfall
kommer detta påverka möjligheten att använda ytan under översvämningen och
efteråt. Troligen kommer underhållsåtgärder behövas, särskilt på fotbollsplanerna,
innan dessa kan användas igen efter översvämningen. Fotbollsplanerna kan bli
gräs eller konstgräsplaner och i båda fallen är dräneringen viktig för planens
status. Dräneringen ska kunna ledas till dagvattendammen och inte riskera att
dämmas upp vid högvatten från 10-årsregnet. Inför steg 2 undersöks därför om
det går att undvika att fotbollsplanerna är en del av översvämningsytan, se avsnitt
7.12.
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6.15.9 Resultat steg 1: Ledningsnätsmodellen
Ledningsnätet är dimensionerat för att klara av ett 10-årsregn utan
upptryckningar i systemet, bortsett från de fall där vattnet ska fördröjas ovan
mark inom grönområdena. Som ett steg i modelluppbyggnaden utfördes en
simulering med ett 10-årsregn för att säkerställa att dimensioneringen skett på
rätt sätt. 30-årsregn har inte simulerats men då ledningsnätet klarar av att avleda
ett 10-årsregn utan upptryckning från ledningarna antas det kunna avbörda ett
30-årsregn utan upptryckning till marknivån utanför de grönstråk som gjorts för
att ta hand om större regn.

Då skyfallssimulering genomförs sker en korrigering av regnet som belastar
ledningsnätet så att en större areal anses vara hårdgjord än vid det
dimensionerande scenariot. Det innebär att flödet inte bara ökar på grund av
högre regnintensitet utan även ökar på grund av högre bidragande areal. Det
antas att med den ökade belastning från den tillkommande ytan kommer endast
en intensitet motsvarande ett 10-årsregn med 30 minuters varaktighet tas emot
av ledningssystemet utan att det sker lokala marköversvämningar. Antagandet
ger ett resultat med begränsat utbyte mellan ytmodellen och ledningsnätet där
trycknivån vid det intensivaste regnet når nivåer som ligger nära marknivån.

7. Steg 2: Omtag dagvattensystem, höjdsättning och
skyfallshantering

Detta kapitel beskriver processen för omtaget, steg 2. Inför omtaget har
planbilden förändrats något, och planen för Burlövs nya badhus har arbetats in.
Nya förutsättningar och förändringar i föreslagen höjdsättning, utformning av
dagvattensystem samt skyfallshantering, där dessa skett, beskrivs. I övrigt
kvarstår tidigare förutsättningar och förslag.

7.1 Förutsättningar
Samtliga nya förutsättningar som beskrivs nedan beskrivs också under respektive
avrinningsområdes.

Burlövs nya badhus planeras att byggas nordväst om det befintliga badhuset.
Planen är i samrådsskedet. Badhusplanen innebär en förändring av strukturen för
den nordvästra delen av planprogramsområdet. Den nya utformning som ligger till
grund för omtaget visas i Figur 39. Förslaget innebär en förändrad gatustruktur
och förändrad placering av kvartersmark. En kompletterande höjdstudie för
badhuset har utförts: Denna har inte inarbetats i detta PM men biläggs som bilaga
7.
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Figur 39. Illustration av Burlövs nya badhus. Gatan i sydväst är förlängningen av
Hantverkargatan som korsar Kronetorpsvägen nära järnvägen. Byggnader visas i
brunt.

I anslutning till detaljplanen för nya badhuset föreslås de två fotbollsplanerna
läggas.

Vidare kommer tre kvarter som ingick i den tidigare planbilden att utgå, dessa är
placerade i nordost, strax söder om den stora översvämningsytan.

I området vid den föreslagna översvämningsytan finns en privat villafastighet. Då
det inte är fastställt huruvida villan kommer bevaras eller ej har det beslutats att i
omtaget arbeta in villan i modellen.

Inför omtaget har även Trafikverkets damm för omhändertagande av flöde från
järnvägen arbetats in i modellen utifrån underlag från teknisk beskrivning.

En fastighet vid den östra dammen har flyttats för att möjliggöra en utökad volym
för dagvattendamm. Den berörda fastigheten visas inom röd cirkel i Figur 40.
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Figur 40. Flyttad fastighet söder om Lundavägen. Grått visar tidigare läge, vitt
visar modellerad byggnad.

7.2 Höjdsättning och massbalans
En ny höjdsättning för området har tagits fram utifrån de förutsättningar som
beskrivits i 7.1 samt utifrån de förändringar som krävs för att dagvatten- och
skyfallshanteringen ska fungera (visas i 7.4 - 7.12). Den nya höjdsättningen visas
i Figur 41 samt bilaga 4.
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Figur 41. Höjdsättning för området i steg 2.

Schakt- och fyllvolymer redovisas nedan i Tabell 4.
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Tabell 4. Schakt- och fyllvolymer för steg 2.
Enhet Mängd

Matjordsavtagning m3 240 000
SCHAKT
gator m3 9 000
kvartersmark m3 90 000
grönytor m3 96 000
Totalt m3 195 000

FYLL
gator m3 55 000
kvartersmark m3 260 000
Grönytor (delvis matjord) m3 78 000
Bullervall (delvis matjord) m3 262 000
mot järnväg m3 15 000
Totalt m3 670 000

MASSBALANS
Underskott m3 235 000

Massberäkningen i steg 2, har förutom att den bygger på det nya höjdförslaget,
även inkluderat nya bullervallar samt anslutning till järnvägen. I beräkningarna
har antagits att matjorden kan återanvändas som fyllnadsmassor i bullervallarna
samt på grönytor. All matjord behövs i bullervallarna. Se Figur 42 samt Bilaga 5.
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Figur 42. Masshanteringsplan steg 2. Rosa områden behöver schaktas och gröna
fyllas.

7.3 Dagvattenhantering
Dagvattensystemet har arbetats om med utgångspunkt från modellresultaten från
steg 1 och de problem som identifierades vid analysen. Det uppdaterade
dagvattensystemet visas i Figur 43. Dagvattensystemet beskrivs mer i detalj
under respektive delområde där också ledningsdimensioner och höjder
(vattengångar) visas. I Bilaga 3 ”Föreslaget dagvattensystem, med höjder och
ledningsdimensioner” visas föreslaget dagvattensystem i sin helhet.
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Figur 43. Dagvattensystem för området i steg 2. Gröna linjer avser
dagvattenledningssystemet och blå markeringar dagvattenmagasinen. Lila linjer
visar delavrinningsområdena. Se även bilaga 2 samt bilaga 3 för
dagvattensystemet med höjder och ledningsdimensioner.
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7.4 Södra avrinningsområdet – Kronetorps park
För det södra avrinningsområdet har en ny höjdsättning tagits fram enligt det
förslag som beskrivs i stycke 6.15.1.

Avrinningsområdet till den södra dammen är 8,1 ha, med en avtappning på 1,5 l/s
ha ger detta en fördröjningsvolym på 3790 m3 för 10-årsregnet, 5360 m3 för 30-
årsregnet och 8920 m3 för 100-årsregnet. Med den nya höjdsättningen får
dammen en bottennivå på +8,45 och en nivå på omgivande mark på +11,0. Detta
gör att hela den beräknade 100-årsvoymen ryms i dammen. Figur 44 visar
dagvattensystemet för steg 2.

Figur 44. Dagvattensystem i södra avrinningsområdet i steg 2.

Figur 45 visar en inspirationsbild för utformning av den södra dammen. Dammen
kan utformas för att passa in i den stadsmässiga miljön, samtidigt som den kan
bidra med högre rekreationsvärden. Exempelvis kan slänterna anpassas för att
kunna utnyttjas som sittplatser.
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Figur 45. Inspirationsbild för utformning av den södra dammen. Foto av Ramböll,
miljö finns i Helsingfors.

7.5 Mittstråket norr och söder
Detta område utformas på samma sätt som i steg 1, se Figur 46. Där grönstråkets
dagvatten och skyfallsstråk ansluter mot översvämningsytan vid stora dammen
föreslås en kulvert under vägen som leder skyfallet mot en kanal som i sin tur
leder till den stora dammen i norr.
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Figur 46. Dagvattensystem i Mittstråket norr och söder, steg 2. Lila linjer visar
avrinningsområdesgränserna.

7.6 Östra stråket
Ett tydligare stråk för skyfallsavledning skapas mellan kvarteren och bullervallen i
form av ett svackdike, se Figur 47. Bullervallen är 6 meter hög mot vägbanan,
slänten är 1:2 mot vägen 1:6 mot området.
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Figur 47. Vänster: Dagvattensystem i nordöstra stråket. Höger: Höjdkurvor vid
nordöstra stråket.

Den östra dammens yta utökas genom att kvarteret norr om dammen flyttas
västerut. På så vis skapas en större yta för hantering av dagvatten, och det
skapas även en yta för avledning av skyfall. När dagvatten från dammen bräddar
leds det ytligt åt nordöst. Vatten passerar under Lundavägen i en grund kulvert
som mynnar i det norra stråket. Höjderna på dagvattenledningen har även
justerats något för att möjliggöra det ovanliggande svackdiket.
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Figur 48 ger inspiration för utformning av skyfallsstråket. Stråket kan ha flacka
slänter och utformas som en del av grönytan.

Figur 48. Inspirationsbild för utformnings av dike/stråk för skyfallshantering från
Augustenborg i Malmö (Foto: Ramböll).

7.7 Norra stråket
Nordöstra stråkets höjdsättning har förändrats för att skapa ett tydligare stråk för
avledning av skyfall från både det nordöstra och norra stråket.
Översvämningsytans utformning har förändrats något, bland annat har
bottennivån sänkts. Bullervallen har arbetats in tydligare i modellen. Höjden på
bullervallen är 6 meter över vägbanan, slänten mot området är där 1:4.
Dagvattensystemet utformas i övrigt på samma sätt som i steg 1. Höjder för
stråket, bullervallarna och magasinet visas i Figur 49.
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Figur 49. Höjdkurvor vid norra stråket efter omtag.

Det har funnits önskemål om att skyfallsstråket i norr även ska kunna användas
för dagvattenhantering. Om kvarteren avvattnas med dagvattenledningar skulle
ledningarnas utloppsnivå mot stråket bli låg, vilket gör att stråket skulle behöva
utformas mycket djupt. Därför rekommenderas dagvatten istället omhändertas i
ledning som leder till dammen, medan stråket omhändertar vatten vid skyfall.

7.8 Centrala parken
Höjdsättningen vid centrala parken har anpassats för att den i steg 1 föreslagna
översvämningsytan ska bli mindre djup. Den nya utformningen och höjdsättningen
visas i Figur 50.
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Figur 50. Höjdkurvor vid centrala parken i Steg 2. Översvämningsytan visas som
en rund ring i parkens norra del.

Bottennivån i översvämningsytan i norra delen av parken är +8,5 och överkanten
på översvämningsytan +9,0. Översvämningsytan föreslås kunna tappas av via
dagvatten brunnar till dagvattensystemet.
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Figur 51. Dagvattensystem kring Centrala parken i steg 2.

Dagvattenledningen norr om parken dimensioneras i steg 2 även avrinningen från
de västra avrinningsområdena F3-F5. Dagvattenledningarnas vattengångar och
dimensioner har anpassats efter detta. Ledningen mynnar i kanalen som leder
vidare till den stora dammen, se vidare i 7.12.

Inspirationsbild för utformning av skyfallsytan parken i det centrala parken visas i
Figur 51.
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Figur 52. Inspirationsbild för utformning av centrala parken, från Lundbeck i
Köpenhamn (Foto: Ramböll).

Genom att arbeta med höjdsättningen är det möjligt att skapa en stor öppen
parkyta som vid ett skyfall kan omhänderta stora mängder vatten. Det är dock
viktigt att inga kanter mot gatan skapas som hindrar vattnet från att kunna rinna
in i parken.

7.9 Västra avrinningsområdena F1-F3, norr om Lundavägen
Dagvattensystemet och höjdsättningen av de västra avrinningsområdena har
anpassats utifrån den nya planbilden med Burlövs nya badhus. Höjderna för det
planerade badhuset har tagits fram i samråd med kommunens planhandläggare.
Den nya höjdsättningen visas i Figur 53. Badhuset ligger på nivå +8,4 och de
intilliggande fotbollsplanerna på +7,2 respektive +6,4.
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Figur 53. Nivåkurvor för planerad mark vid Burlövs nya badhus. Blå pilar visar de
veck i höjdsättningen som behövs för avledning av skyfallet mot den stora
översvämningsytan i norr.

För att vatten ska avledas mot den stora översvämningsytan vid skyfall har ett
höjdveck har skapats mellan kvarteret där badhuset planeras och det kvarter som
planeras sydöst om badhuskvarteret. Ett veck har också skapats mellan badhusets
norra kant och järnvägen för avledning av skyfallsvatten mot den stora
översvämningsytan. Vecken är markerade med pilar i Figur 53.

Dagvattnet från det nya badhuset kommer att anslutas till VA SYDs
dagvattenledning som leder mot sydväst. När området byggs ut kommer VA SYDs
ledning eventuellt behöva byggas om alternativt utgå då nya dagvattenledingar
anläggs. De nya dagvattenledningarna leder åt motsatt håll än den befintliga
ledningen gör.  Se även 9.1.

Dagvatten från området föreslås ledas i ledningar mot den öppna kanalen vid den
stora dammen. För att minska dimensionen på den ledning som leder mot den
stora dammen under översvämningsytan nordöst om badhustomten, föreslås
dagvatten från delområde F2-F4 istället kopplas samman med ledningsstråket i
centrala parken. En mindre dimension på dagvattenledningen under
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översvämningsytan ger bättre förutsättningar för marktäckning. På en del av den
föreslagna stäckningen för dagvattnet under översvämningsytan är det extra svårt
att få marktäckning på ledningen. Området är markerat med röd cirkel i Figur 54.
Eventuellt måste ledningen läggas längre söderut mot skolfastigheten, där
översvämningsytan inte sänker marken, alternativt att översvämningsytan inte
utförs mellan skolfastigheten och vägen till villa som ligger precis norr om
ledningen.

Dagvattensystemet för de västra områdena visas i Figur 54.

Figur 54. Dagvattensystem för de västra avrinningsområdena i steg 2. Den röda
ringen visar sträcka med mycket lite marktäckning
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7.10 Västra avrinningsområdena F4-F5, söder om Lundavägen
Dagvatten från de västra avrinningsområdena söder om Lundavägen föreslås
avvattnas på samma sätt som beskrivet i kapitel 6.11. Längre nedströms ansluts
ledningen från område F4 (se Figur 19 i kapitel 0) till ledningsstråket i centrala
parken istället för att som tidigare kopplas ihop med områdena norr om
Lundavägen, se Figur 55.

Figur 55. Visar ny ledningssträckning i västra avrinningsområdena i steg 2.

7.11 Östra avrinningsområdet
Det östra avrinningsområdet är utformat på samma sätt som beskrivs i avsnitt
6.12. Områdets ledningsnät visas i Figur 56.



71 av 138

Dagvatten- och skyfallsutredning - planprogram Kronetorpsstaden

Unr 1320031577

Figur 56.  Dagvattensystem för det östra avrinningsområdet i steg 2.

7.12 Norra området och slutfördröjning
Området för den stora dammen och översvämningsytan har anpassats efter den
nya planbilden och resultatet från skyfallsmodellen i steg 1. I det nya
höjdsättningsförslaget har höjderna i området utformats för att undvika att
fotbollsplanerna blir en del av översvämningsytan. Ytan för de tre kvarter som
faller bort har istället blivit en del av översvämningsytan. Den befintliga
villafastigheten har arbetats in i höjdmodellen genom befintlig nivå på fastigheten
och på gatan till fastigheten behålls och medan ytan runt dessa ytor sänkts för att
bli översvämningsyta. Den nya höjdsättningen visas i Figur 57 och
dagvattensystemet visas i Figur 58.
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Figur 57. Höjdsättning för damm och översvämningsyta i norr, steg 2.



73 av 138

Dagvatten- och skyfallsutredning - planprogram Kronetorpsstaden

Unr 1320031577

Figur 58. Dagvattensystem vid damm och översvämningsyta i norr.

Den ledning som omhändertar dagvatten från de västra avrinningsområdena får
dimension 1000 mm, vilket gör att det inte är möjligt att få tillräcklig
marktäckning för ledningen när den kommer ut vid översvämningsytan. Ett antal
alternativ har undersökts för att komma runt detta:

· Ledningen dras längs med badhuset och järnvägen, och byggs över med
en vall eller likande. Detta alternativ innebär att ledningen eventuellt
behöver dras på kvartersmark. I och med den nya planbilden med
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fotbollsplaneranas och skolans placering avfärdades detta förslag då
utrymmet mellan järnvägen och fotbollsplanerna blev för trångt.

· Ledningen byts ut mot en kanal som även omhändertar utloppet från
mittstråket och som gör att marktäckningen inte längre är aktuell.

Inför omtaget av modellen har kanalen som leder vatten mot fördröjningsdammen
arbetats in. En tvärsektion av kanalen visas i Figur 59. Dagvattenledningarna från
centrala parken, de västra avrinningsområdena och mittstråket har sina utlopp till
kanalen. För mittstråket föreslås en kulvert omhänderta det bräddade flödet, även
denna kulvert leder till kanalen.

Figur 59. Sektion för kanalen i det norra området. Den östra sidan, mot gatan är
till vänster i bilden och den västra sidan som ansluter mot översvämningsytan
visas till höger i bilden. Anslutningen mot gatan är en brant slänt eller en tvär
”vägg”. I båda dessa fall krävs räcke mot kanalen.

Stora dammen och översvämningsytan har beräknats/modellerats för utloppsflöde
1,5 l/s*ha. Vid det scenariot krävs en översvämningsyta som görs så stor som
möjligt på parkytan vid den befintliga villan och vid idrottsplatsen, och som
behöver inkludera fotbollsplanerna så som de illustrerats i förutsättningarna för
steg 1. För att se hur översvämningsytan påverkas vid större utloppsflöden än 1,5
l/s*ha har andra alternativ studerats mellan steg 1 och 2.

Ett alternativ som studerats är hur översvämningsvolymen påverkas om
bräddning motsvarande 20 l/s*ha tillåts vid en översvämningsnivå som inte
kommer att nå upp till fotbollsplanernas höjd. Utloppsflödet blir då ca 1100 l/s
vilket motsvarar en 1000 mm ledning under järnvägen som läggs med ca 3‰
lutning. Översvämningsytan minskar drastiskt mot om utloppsflödet endast är 1,5
l/s*ha och fotbollsplanerna behöver inte inkluderas i översvämningsytan. Om de
tre kvarter som ingick i den tidigare planbilden, placerade i nordöst strax söder
om översvämningsytan, utgår, kan troligen bräddflödet minskas något också.

I samband med steg 2 har därför tre alternativ för inarbetning i modellen
diskuterats:

1. 1, 5 l/s*ha ut och tillåta att översvämma det som behöver översvämmas
för att volymen ska rymmas.

2. Att brädda 20 l/s*ha ut vid 100-års regn och t ex ha en gradvis ökande
bräddning från 10-årsnivån och uppåt.
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3. Att hitta en nivå på bräddningsflödet som ligger mittemellan alt 1 och 2
där ytan som finns tillgänglig utnyttjas till max men där fotbollsplanerna
undantas från översvämningsytan.

Utredningen visade att om en del av ytan där kvarteren utgår i norr kan användas
för översvämning, kan den ytan kompensera bortfallet av översvämningsyta pga
den befintliga villan som ska bevaras samt för fotbollsplanerna som inte får
översvämmas. Den totala översvämningsytan skulle alltså räcka för hela 100-
årsregnet med utlopp 1,5 l/s*ha utan bräddning. Beslut togs att detta alternativ
skulle modelleras.

7.13 Modellresultat steg 2
Resultatet från skyfallsmodellen visas i Figur 60 och i bilaga 6 Skyfallsresultat.
Resultatet diskuteras mer i detalj under respektive delområde. Generellt visar
modellresultatet en kontrollerad översvämning som följer de avsedda stråken och
fördröjs på avsedda ytor. Modellresultatet visar även att flera av ytorna som är
tänkta att användas för skyfallshantering inte fylls upp helt vid det simulerade
regnet, vilket innebär att det kommer finnas en frihet för gestaltning av ytorna.
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Figur 60. Översiktsbild över resultat från skyfallsmodell, steg 2, se även bilaga 6.

7.13.1 Resultat steg 2: Södra avrinningsområdet – Kronetorp park
Modellresultatet som visas i Figur 61 och visar att dammen med den nya
höjdsättningen är tillräckligt stor för att omhänderta 100-årsregnet utan att vatten
blir stående vid byggnader. Resultatet visar dock att vatten når dammen från



77 av 138

Dagvatten- och skyfallsutredning - planprogram Kronetorpsstaden

Unr 1320031577

Kronetorps park och området öster om motorvägen, vilket innebär att dammen tar
emot ytavrinnande vatten från ett större avrinningsområde än den dimensionerats
för. För att undvika att vatten från områden utanför programområdet når den
södra dammen kan marken höjas något strax väster om cykelbanans passage
under motorvägen. Ett alternativ kan även vara att anlägga en damm öster om
vägen. I steg 1 var denna koppling inte lika tydlig då befintliga höjder på
Kronetorp parks mark var förenklade, medan de i detta steg är befintliga från
höjdscanningen.

Figur 61. Modellresultat för södra dammen. Röd ring visar passagen under E22
och vit ring visar var vattnet rinner över mot den södra dammen.

7.13.2 Resultat steg 2: Mittstråket norr och söder
Modellresultatet för mittstråket visas i Figur 62. Modellresultatet visar att
systemet fungerar som avsett. Passagen under kulverten längst nedströms
fungerar och det bräddade flödet leds kontrollerat till kanalen.
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Figur 62. Modellresultat för mittstråket. Röd ring visar passagen från grönstråket
till kanalen.

7.13.3 Resultat steg 2: Östra stråket
Modellresultatet för det östra stråket visas i Figur 63.
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Figur 63. Modellresultat för det östra stråket.

Modellresultatet visar att det svackdike som arbetats in mellan kvarteren och
bullervallen kan omhänderta skyfallet och leda det mot dammen. Dammens
utökade volym och tydligare bräddningsstråk gör att översvämningen blir
kontrollerad. Totalt ansamlas 6 530 m3 i dammen. Det bräddade vattnet passerar
genom Lundavägen i den föreslagna kulverten och leds vidare mot norra stråket
och sedan det norra magasinet.

I detta område har endast den större av gatorna försetts med bomberad
gatusektion i modellen. Detta gör att vatten som faller på gatan leds ytligt mot
Lundavägen. Modellresultaten är här något missvisande. I verkligheten kommer
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även de mindre lokalgatorna att ha bomberad sektion, vilket gör att vatten från
den större gatan kommer ledas mot det avsedda svackdiket och i det östra
grönstråket mot bullervallen.

Modellen visar att lite vatten leds in mot området från Kronetorps park. För att
undvika detta föreslås att ett avskärmande dike anläggs, som kopplas samman
med svackdiket. Detta kan göras i samband med detaljprojektering.

7.13.4 Resultat steg 2: Norra stråket
Modellresultatet för det norra stråket visas i Figur 64.

Figur 64. Modellresultat för norra stråket.

Modellresultatet visar att kapaciteten i översvämningsytan är tillräcklig och att det
finns en viss överkapacitet. Vattennivån vid skyfall blir +5,8, vilket är 0,2 m lägre
än överkanten på översvämningsytan. Det stråk som skapats för skyfallshantering



81 av 138

Dagvatten- och skyfallsutredning - planprogram Kronetorpsstaden

Unr 1320031577

kan hantera det flöde som uppstår och kontrollerat leda vidare det mot
översvämningsytan. Totalt ansamlas 9 600 m3 i den norra dammen.

7.13.5 Resultat steg 2: Centrala parken
Modellresultatet för centrala parken visas i Figur 65.

Figur 65. Modellresultat för centrala parken.

Modellresultatet visar att det finns extra kapacitet i översvämningsytan, och
därmed utrymme för gestaltningsfrihet. Vattennivån når upp till +8,80 vilket är
0,2 m lägre än överkanten på magasinet.

Lite vatten blir stående på vägen nordväst om parken. Vägens höjdsättning kan
justeras vid en detaljprojektering för att säkerställa att detta inte sker.

7.13.6 Resultat steg 2: Västra avrinningsområdet F1-F3, norr om Lundavägen
Modellresultatet för de västra avrinningsområdena norr om Lundavägen visas i
Figur 66.
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Figur 66. Modellresultat för de västra avrinningsområdena norr om Lundavägen.
Kraftstationen som nämns nedan visas med orange cirkel och vecket i markens
lutning, söder om badhuser följer den röda pilen.

Modellresultatet visar att det föreslagna vecken söder om badhuset fyller sin
avsedda funktion och leder vatten mot översvämningsytan. Den befintliga
kraftstationen översvämmas med föreslagen höjdsättning, detta är någonting som
bedöms kunna lösas i ett senare skede då en mer detaljerad höjdsättning för
området ska tas fram.

De översvämningsytor på kvartersmark som arbetats in i höjdmodellen har
modellerats utan dränering. Dess ytor kommer i verkligheten att avtappas
snabbare än modellresultaten visar.

Modellen visar att 1576 m3 ansamlas vid Kronetorpsvägens passage under
järnvägen. Med en pumpkapacitet på 28 l/s kan denna volym avtappas på ca
15,6 timmar.

7.13.7 Resultat steg 2: Västra avrinningsområdena 3-5, söder om Lundavägen
Modellresultatet för de västra områdena söder om Lundavägen visas i Figur 67.



83 av 138

Dagvatten- och skyfallsutredning - planprogram Kronetorpsstaden

Unr 1320031577

Figur 67. Modellresultat för de västra avrinningsområdena söder om Lundavägen.
Inringade områden visar var vecket i markens höjdsättning som nämns nedan
ligger. Lila ring visar öppning som inte kan utföras pga bullerproblematiken mot
vägen.

Modellresultatet visar att det ansamlas vatten i ett veck söder om Lundavägen.
Problemet kan lösas genom att ta bort vecket och använda östra sidan av
Lundavägen som skyfallsväg, hur denna ska utformas utan att vattnet rinner över
till västra sidan av Lundavägen kräver dock mer detaljerade studier.

Vatten från Lundavägen leds mot den södra dammen, gatusektionen bör anpassas
så att detta vatten vid skyfall istället leds mot rondellen vid
Lundavägen/Kronetorpsvägen.

Ett alternativ som diskuterats har även varit att utforma denna del av
Lundavägen, intill centrala parken, som en torgyta med flack höjdsättning. Detta
skulle möjliggöra att vatten vid ett skyfall leds ytligt över vägen mot
översvämningsytan i centrala parken.

Vatten från vägen nordöst om området, mot mittstråket till, leds mot Lundavägen.
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Detta beror på att de mindre kvartersgatorna inte har beskrivits med
gatusektioner i modellen, vilket medför att strukturer med lågpunkter längs
vägens kanter inte kommer. Detta påverkar vattnets väg i modellen.
Vid detaljerad höjdsättning föreslås att den utformas så att vatten från denna gata
leds mot grönstråket istället för mot Lundavägen.

7.13.8 Resultat steg 2: Östra avrinningsområdet
Avvattningen av det östra avrinningsområdet fungerar som avsett.
Modellresultatet visas i Figur 68.

Figur 68. Modellresultat för östra avrinningsområdet.

Vatten leds ytligt mot vägen och vidare mot den stora översvämningsytan.
Resultaten visar ett tydligt flöde på vägen, samtidigt som modellens ledningsnät
inte går helt fullt. Detta pekar på att brunnarna i ledningsnätsmodellen inte är
optimalt placerade. I verkligheten kan alltså ett något mindre flöde väntas uppe
på gatan, då ledningsnätets kapacitet vid ett skyfall förmodligen kommer vara helt
fyllt.

Längst västerut intill översvämningsytan rör sig vatten över kvartersmarken. Vid
detaljerad höjdsättning av detta område är det viktigt att skapa ett tydligt stråk
för skyfallet för att undvika detta.

7.13.9 Resultat steg 2: Norra området och slutfördröjning
Modellresultatet för det norra området och stora fördröjningsdammen visas i
Figur 69.
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Figur 69. Modellresultat för norra området och stora fördröjningsdammen.

Modellresultatet visar att den maximala vattennivån som uppnås vid
översvämningsytan är ca +5,35, vilket innebär att det finns en stor överkapacitet i
ytans volym. Ytterligare ca 25700 m3 kan rymmas på ytan, vilket innebär att det
finns utrymme för gestaltningsfrihet. Totalt ansamlas 31800 m3 i den stora
dammen. Med en avtappning på 1,5 l/s ha ger detta en avtappningstid på ca 3,5
dagar.
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7.13.10 Resultat steg 2: Ledningsnätsmodellen
Generellt i systemet sker det begränsat med utbyte mellan ytmodellen och
ledningsnätet. Då regnet är som mest intensivt stiger trycknivån upp nära
marknivån vilket tyder på att antagandet om hur mycket vatten som kan ledas
ner i ledningsnätet stämmer väl in på förväntningarna. Trycknivån sjunker sedan
efter den intensiva perioden då belastningen i ledningsnätsmodellen minskar.
Flöden som kan ses längs med markytan kan då tolkas som något överdrivna då
det finns utrymme i ledningsnätet. Anledningen till att vattnet inte hittar ner i
systemet beror dels på upplösningen av ytmodellen (2x2 m) men även på hur
sammankopplingen mellan ledningsnätet och ytmodellen beskrivs. För att inte
modellerna ska bli för tungarbetade beskrivs endast stamnätet vilket innebär att
bl a rännstensbrunnar inte beskrivs. Kopplingen av ytmodellen begränsar till
brunnarna längs med huvudledningen vilket kan innebära att vattnet kan rinna
förbi och istället rinna längs med ytan i modellen Då ledningsnätet följer
höjdsättningen av marken är konsekvenserna endast att de ytliga flödena blir
något större och att maxnivån i slutdammarna förskjuts något då det tar längre
tid för vattnet att rinna ytligt än genom ledningssystemet.

8. Hållbart dagvattensystem

Med ovan (kap 5-6) beskrivna dagvattensystem uppnås många av målen i
kommunens dagvattenstrategi. Dagvattensystemet som föreslås i
Kronetorpstaden är storskaligt och kan hantera det dimensionerande regnet samt
skyfallet. Reningseffekten för det storskaliga systemet är inte beräknat men
förväntade effekter beskrivs översiktligt under kapitel 8.1.

Förutom de förslag till dagvattensystem och skyfallshantering för vilka effekten av
dem är kontrollerade i modellen, bidrar andra dagvattenlösningar också till en
trögare och ännu mer hållbart dagvatten- och skyfallshantering. Nedan beskrivs
kompletterande dagvattenlösningar som kan fungera i Kronetorpstaden, vilken
effekt de har för dagvattenhanteringen och effekten för skyfallshanteringen.

8.1 Rening av dagvattnet i föreslaget system
En stor del av dagvattnet i området kommer att ledas till ledningssystemet via
dagvattenbrunnar. I dagvattenbrunnarna sker sedimentation som ger en första
rening av partiklar medan reningseffekten för lösta föroreningar är mycket låg
(VISS). Allt dagvatten leds sedan till öppna fördröjningsmagasin.

Reningseffekten i ett öppet magasin, en damm, ges främst av den sedimentering
som uppstår i dammen. Ju längre uppehållstid, desto större rening.  För att
förstärka möjligheten till rening och underlätta drift bör magasinet utformas med
eftertanke:

· Längd till breddförhållande bör vara ca 3:1 för att få en lång uppehållstid
och för att kortslutningar ska undvikas, dvs för vattnet inte ska rinna
direkt från inloppet till utloppet
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· En djupare del vid inloppen ger försedimentering och utformas så den kan
nås för rensning på ett enkelt sätt

· Vattnets hastighet dämpas vid inloppen av t ex en skärm av sten
· Vattnet leds i dammen med skapade rev
· Översilningsytor skapas i dammen på reven och på flacka slänter
· Dammens djup bör ligga på 1-2 m för att syrefattiga förhållanden på

botten inte ska skapas

I Kronetorpstaden finns det goda möjligheter att utforma den stora dammen
för optimal reningseffekt och samtidigt planera ytorna runt dammen för
rekreation och skyfallshantering. I södra och östra dammarna är utrymmet
mer begränsat men t ex djupare och grundare partier bör ändå kunna skapas i
dammarna. Exempel på stor dagvattendamm visas i Figur 70.

Figur 70. Exempel på dagvattendamm som utformats för rening, fördröjning och
skyfallshantering, Råbysjön (foto Ramböll). Råbysjön är ungefär lika stor som den
stora dammens översvämningsyta kommer behöva vara.

Man kan förvänta sig en reningseffekt på 20-40% av totalkväve och 30-70% av
totalfosfor i en våt damm (VISS).

I Kronetorpstadens centrala grönstråk kommer vattnet renas när det översilar
ytorna i bräddningsmagasinen och när vattnet kommer till den stora dammen.

Kompletterande lokala dagvattenlösningar, se nedan för exempel, kommer
förstärka reningseffekten och tar hand om föroreningarna närmare källan än de
storskaliga lösningarna.

8.2 Exempel på kompletterande dagvattenlösningar
Nedan beskrivna dagvattenlösningar kan både användas på allmän platsmark och
på kvartersmark.
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8.2.1 Svackdike
Svackdiken avser grunda, öppna avrinningsstråk med flacka slänter t.ex. med
släntlutning 1:4 eller 1:6 och ca 30-50 cm djup. Diket består av ett lager matjord
som gräsbesås. Rening av dagvattnet sker genom översilning, sedimentation och
växtupptag. Överskottsvatten tas omhand i dagvattenbrunn eller genom
infiltration där det går. Anläggningen kan underbyggas av t.ex. ett makadamdike
för större effekt både avseende rening och fördröjning. Exempel på anläggningar
visas i Figur 71 och Figur 72.

Figur 71. Svackdike Mariastaden, Helsingborg (foto: Ramböll).

Figur 72. T.v.underbyggt svackdike på parkeringsplats, Malmö (foto Ramböll);t.h.
intag till svackdike, Lund (foto Ramböll).
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I Kronetorpstaden skulle svackdiken kunna placeras längs med Mossvägens båda
sidor. Dikena bidrar till ett trögare flöde, viss återinfiltration, rening av dagvattnet
och till tydligare skyfallsavledning.

Enligt Trafikverkets TDOK 2014:0051, Avvattningsteknisk dimensionering och
utformning MB 310 kan infiltrationskapaciteten hos vegetationsklädda ytor inom
vägområdet ansättas till minst 100 l/(s∙ha). För gräsklädda slänter och dike kan
en infiltrationskapacitet på minst 150 l/(s∙ha) ansättas. Infiltrationskapaciteten
kan tas i anspråk dels för den nederbörd som faller på den aktuella ytan och dels
för vatten som kan avrinna till den infiltrerbara ytan. Detta medför att om
svackdiken längs Mossvägen som görs 3 m breda på vardera sidan av vägen,
skulle dessa kunna reducera flödet från gatusektionen med ca 40 l/s. En
dikessektion med 0,3 m djup (släntlutning 1:4 och 0,6 m bottenbredd) längs
gatans båda sidor skulle kunna fördröja ca 350 m3 upp till släntkrönet.

8.2.2 Skelettjord
Skelettjord är en jordkonstruktion bestående av två delar: ett belastningsbärande
skelett av uppbyggnadsmaterial (t.ex. makadam) samt en del bestående av
växtjord där rötter kan växa (SMHI, 2015). Användningsområdet är planteringar i
trafiknära miljö och ett exempel på lösning visas i Figur 73

En skelettjordsvolym på minst 15 kubikmeter per träd rekommenderas.
Växtjorden utgör 1/3 av skelettjorden och uppbyggnadsmaterialet utgör 2/3.
Växtjordsdelen består antingen av vanlig jord eller av träkol (biokol). Nyttjande av
träkol anses vara en god markförbättrare då det bidrar med organiskt material
och/eller näring vilket påverkar bäddens biologiska funktion. Den hydrauliska
effekten är inte konstaterad, normalt sett försvinner vattnet genom infiltration och
växtupptag, men om dimensionerande regn kommer är konsekvenserna inte
fastställda ur översvämnings- och trädhälsosynpunkt.
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Figur 73. Exempel på uppbyggnad av skelettjord med biokol enligt Stockholm stad
2017.

Kronetorps allé är ca 350 m lång. Om motsvarande gatusträckning med träd på
båda sidor av gatan, c/c 10 m, skulle anordnas med nya träd i skelettjord enligt
ovan, skulle minst 350 m3 vatten kunna fördröjas i skelettjorden. I
Kronetorpstaden skulle skelettjorden behöva förses med dränerande utlopp samt
bräddningsmöjlighet på grund av att marken inte är infiltrerbar.

8.2.3 Luftigt bärlager
Delar av överbyggnaden till gator och parkeringar kan i vissa fall användas som
dagvattenmagasin. Under vanligt topplager byggs en makadamfylld överbyggnad
dit dagvattnet når via dagvattenbrunnar eller via genomsläpplig beläggning t ex
marksten. Uppsamlande dräneringsledningar krävs för att leda dagvattnet vidare
via täta ledningar till ledningsnätet. Enligt studier i Vinnovaprojektet Klimatsmarta
gator (2017) är bärigheten och hålrumsvolymen optimerade i ett material med t =
16/X (minsta kornstorlek 16 mm, störst mer fritt val).

Om den öppna ytan mellan tre av de västra kvarteren skulle förses med luftigt
bärlager, t=500 mm, skulle ca 220 m3 vatten kunna fördröjas där, se Figur 74 för
orientering för exemplet.
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Figur 74. Orienteringsbild för beräkningsexempel för luftigt bärlager i öppen yta
mellan kvarter.

8.2.4 Krossdike/infiltrationsdike/makadamdike
Krossdike är ett makadamfyllt dike som kan gestaltas på många olika sätt. Det
kan vara en grön eller grå; mjuk eller hårdgjord anläggning. Vidare kan
makadamen synas i dagen eller underbygga en yta av gräs eller annat
genomsläppligt material. Anläggningen kan utformas för infiltration där omgivande
mark tillåter det och/eller förses med dränering i botten eller med utlopp.
Möjlighet till bräddning kan behövas för större regn. Rening sker i första hand
genom sedimentation och fastläggning och följer samma princip som ett
biofilterdike utan växter. Exempel på anläggningar visas i Figur 75.

Figur 75. Makadamstråk i svackdike vid Svågertorp, Malmö (Foto: Ramböll).

Lundavägen

Kronetorps allé
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Grundprincipen för ett makadamdike är en fylld schakt med eller utan infiltration
till omgivande mark och fyllt med makadam. Porvolymen för anläggningarna är ca
30%, vilket i praktiken innebär att magasinet måste vara ca tre gånger större än
den dagvattenvolym det ska rymma. Om magasinet ligger under en körbar yta
måste fördröjningsvolymen rymmas under överbyggnadens underkant. Om inte
ökar överbyggnadens sättningskänslighet. Avtappning sker antingen via
infiltration/perkolation till omgivande mark och/eller via en dränerande ledning
med reglerat/strypt utloppsflöde som läggs i botten av magasinet, se tvärsektion i
Figur 76.

Figur 76. Exempel på makadamdike med dräneringsledning i botten. (Svenskt
Vatten P105).

För att kunna utnyttja fördröjningsvolymen i makadamstråket, när marken lutar,
kommer stråket att behöva utföras som en trappa. Detta innebär att sektioner av
makasdamstråket anordnas med i princip plan botten. Utloppet från varje sektion
flödesregleras (dimensioneras för seriekopplade magasin) och ansluts till nästa
sektion. En bräddningsledning kan anläggas i magasinens topp, se Figur 77.

Figur 77. Principskiss över trappat, seriekopplade magasin (Svenskt vatten P90).

Om svackdikena längs Mossvägen också underbyggds av makadamdike, med en
tvärsnittsarea på 0,5 m2/m, skulle ytterligare ca 60 m3 vatten kunna fördröjas.

8.2.5 Genomsläppliga ytor
På parkeringsytor samt ytor runt förråd eller brandvägar kan genomsläppligt
ytmaterial användas för att vid normala regn ge vattnet möjlighet till infiltration. I
Figur 78 och i Figur 79 visas exempel på plattor med hålrum eller breda fogar.
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Figur 78. T.v. Ecoblock gräsarmering (Byggros AB); t.h. grusfylld gräsarmering
(Foto: Ramböll).

Figur 79. Beläggning med genomsläppliga fogar: t.v. Siena 10 cm 223 Eco; t.h.
Uni-Ecoloc® (Starka).

En genomsläpplig yta minskar ytavrinningen på grund av infiltration och ger stor
nytta framförallt vid mindre regnhändelser.

8.2.6 Gröna tak/biotoptak
För att minska avrinningen kan gröna tak eller biotoptak anläggas på delar av
takytorna, till exempel på cykelskjulen. Vegetationsklädda takytor minskar den
totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak,
med till exempel sedum, kan på årsbasis minska den totala avrunna mängden
med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt
Vattens publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Förutom detta har
sedum till skillnad från vanligt gräs den speciella egenskapen att det klarar längre
torrperioder. Man har beräknat att 10 m2 takyta täckt av till exempel torktålig
takvegetation tar upp samma mängd koldioxid som ett träd. Takvegetation med
blandade sedum och mossarter behåller dessutom till skillnad från stadsträd sin
bladmassa året om. De är därför aktiva som partikelrenare när de gör som mest
nytta, det vill säga under vinterhalvåret när föroreningsbelastningen är som högst.
Behovet av att gödsla taken medför dock många gånger negativ rening med
avseende på fosfor och kväve.
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Figur 80. Inspirationsbild på grönt tak på 8-tallet, Örestad (foto: Ramböll) och
biotoptak, Malmö (foto: VegTech AB).

Om 25% av samtliga tak i Kronetorpstaden utförs med tunnare gröna tak med
kapacitet att omhänderta ca 5 mm vatten skulle detta ge en total
fördröjningsvolym på 225 m3.

8.2.7 Regnträdgård/växtbädd
En regnträdgård är ett fyllt dike/behållare/yta med eller utan infiltration till
omgivande mark och med inplanterade växter. Det fylls med t.ex.
grus/sand/makadam och en del växtjord. Anläggningen måste förses med
dränering i botten där marken inte lämpar sig för infiltration. Bräddningsmöjlighet
måste finnas för avledning av större regn än dimensionerande. En regnträdgård
anläggs normalt i första hand för att vara en estetiskt tilltalande
dagvattenanläggning, som fördröjer, renar och infiltrerar/perkolerar vatten.
Rening sker genom sedimentation och fastläggning (partiklar och tungmetaller),
växtupptag (närsalter) samt mikroorganismer.

En växtbädd är en relativt enkel konstruktion, som kan utformas mer avancerad
på grund av gestaltningskrav. Passar troligen bäst i mindre trafikerade gator samt
torgytor eller i kvarter. Exempel på växtbädd se Figur 81.
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Figur 81. Exempel på växtbädd för dagvattenhantering, Tåsinge Plads,
Köpenhamn (foto Ramböll).

Hur mycket vatten som kan fördröjas i en växtbädd begränsas av
infiltrationskapaciteten på det filtermedia som används. Om exempelvis ytan vid
kvarteret närmast den södra dammen (se Figur 82), utformas som en 1 m djup
växtbädd med en yta på ca 2300 m3 med ett relativt genomsläppligt filtermedia,
skulle denna ha kapacitet att infiltrera upp till 28 l/s. Detta motsvarar ett utflöde
på ca 70 l/s ha om hela kvarteret antas avvattnas mot regnträdgården. Om 0,25
meter vatten tillåts stå i växtbädden ger detta en magasinsvolym på 575 m3,
vilket innebär att växtbädden kan omhänderta ett regn med återkomsttid på ca
4 år.
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Figur 82. Illustration till beräkningsexempel för växtbädd.

Det kan eventuellt bli aktuellt att anlägga växtbäddar längs Lundavägen. Med
beräkning enligt exemplet ovan, och med förutsättning att växtbäddarna skulle
kunna anläggas på halva vägens längd, på båda sidorna av vägen, skulle ca 445
m3 kunna fördröjas i växtbäddarna.

8.2.8 Biofilter
Biofilter är anläggningar med fyllning av pimpsten eller makadam i botten och
eventuellt med filtermaterial. I bädden planteras lämpliga växter. Biofilter anläggs
för att rena dagvatten, fördröja och vara estetiskt tilltalande. Dagvattnet renas
genom flera olika processer (alger, bakterier, växter, adsorption på partiklar).
Porvolym, och eventuell nedsänkning av ytan i växtbädden, erbjuder vissa
fördröjningsmöjligheter. Om omgivande jordar tillåter kan vattenmängden
reduceras genom perkolation. Annars avleds vattnet i en dräneringsledning.
Bräddningsmöjlighet alternativt extra volym ovan mark måste finnas för större
regn än vad anläggningen klarar av att leda bort. En principskiss för biofilter visas
i Figur 83 och två exempel på befintliga anläggningar visas i Figur 84 och Figur 85.
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Figur 83. Princip för biofilter av Godecke Blecken, Luleå tekniska högskola 2018.

Figur 84. Bilder som visar exempel på biofilter hämtade från presentation av
Godecke Blecken, Luleå tekniska högskola 2018.
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Figur 85. Exempel på biofilter i gatumiljö, Tyskland (Foto: Göteborg Stad).

Precis som för växtbäddar styrs fördröjningskapaciteten i en biofilteranläggning av
filtermediets infiltrationskapacitet.

8.3 Dagvattenhantering på kvartersmark
De flesta av de dagvattenlösningar som fungerar på allmän platsmark fungerar
också på kvartersmark om än i mindre skala.

Det är i dagsläget inte juridiskt möjligt att ställa krav på t ex fördröjning av
dagvatten på kvartersmark. Det finns dock ett lagförslag som är under utredning
som kan komma att ändra på detta vilket gör att det ändå är intressant att titta
på möjligheter och problem för dagvatten- och skyfallshantering på kvartersmark i
en helhetsplanering. Dessutom kommer många kommuner framåt i frågan genom
dialog med byggherren som leder till att byggherrarna utför åtgärder som gynnar
dom själva.

8.3.1 Hur gör andra?
Andra kommuner har olika sätt att uppmana till en trögare dagvattenhantering
inne på kvartersmark. I Göteborg eftersträvar man att 10 mm nederbörd per m2

hårdgjord yta ska fördröjas på kvartersmark. I Stockholm eftersträvar man att
20 mm nederbörd per m2 hårdgjord yta fördröjs för att skapa god rening av
dagvattnet. Andra kommuner eftersträvar istället flödesbegränsningar på
utloppflödet från kvarteren vilket ger en volym vatten ska kunna tas hand där
också. Den volym som behöver hanteras varierar förstås med vad som
eftersträvas och hur stort och hårdgjort kvarteret är.
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Beräkningsexempel; nyttan med dagvattenhantering på kvartersmark i
Kronetorpstaden:
Om ett kvarter är 4 500 m2 stort och har en avrinningskoefficient på 0,6 utan
klimatfaktor motsvarar fördröjningsmålen enligt ovan:
10 mm/m2 hårdgjord yta 27 m3

20 mm/m2 hårdgjord yta 54 m3

Max utloppsflöde 40 l/s*ha 27 m3

Max utloppsflöde 70 l/s*ha 18 m3

Med något av ovan nämnda exempel som krav på dagvattenhanteringen på
kvartersmark, skulle den totala fördröjningsvolymen på allmän platsmark kunna
reduceras ca 1500 - 2500 m3. Vinsten med dagvattenhantering på kvartersmark
blir ett trögare system som renar och fördröjer ”vardagsdagvattnet” samtidigt som
det bidrar till skyfallshanteringen.

8.3.2 Underbyggda innergårdar
Ett underbyggt kvarter avvattnas vanligen till ett dag- och dränvattensystem som
leder vattnet från ytan och marklagret på bjälklaget ner genom bjälklaget till ett
dagvattensystem inne i byggnaden. Därifrån leds vattnet till fastighetens
dagvattenservis. Tjockleken på marktäckning ovan bjälklaget kan variera från att i
vissa fall vara beläggning direkt på bjälklagets tak till ca 1 m tjockt. Det är vanligt
att man har en begränsad marktäckning och istället använder upphöjda
växtbäddar för plantering på de underbyggda innergårdarna. Upphöjda
växtbäddar som placeras mot eller mycket nära fasaderna kan användas som
regnträdgård där stuprören leds direkt ner i växtbäddarna. Även med lite
marktäckning måste markens lutning planeras så att vattnet vid skyfall inte kan
stiga och rinna in i portar mot innergården.

8.3.3 Slutna kvarter
Inom helt inneslutna gårdar utan möjlighet till ytlig bräddning kommer skyfallet
behöva kunna tas omhand på innergården. Avtappning av dagvattnet på
innergården görs normalt till parkeringsdäckets dag- och dränvattensystem som
dimensioneras för t ex ett 10-års regn. Att dimensionera avtappningssystemet
från en innesluten innergård för skyfallsflödet är teknisk möjligt men kommunens
dagvattensystem kan inte ta emot flödet som bildas vid skyfall. Att leda ut
skyfallsflödet direkt till omgivande mark är istället ett bättre alternativ för
kvarteret.

Beräkningsexempel, slutet kvarter vid skyfall:
Om ett kvarter är 4500 m2 stort och 70% av kvarterets yta rinner mot
innergården samt har en avtappning till dagvattensystemet som är dimensionerat
för att kunna leda bort ett 10-års regn, kommer ca 60 m3 vatten bli instängt på
innergården. 1 m3 vatten väger ca 1 ton vilket gör att innergården, om den var
underbyggd, skulle belastas med 60 ton extra last vid ett 100-årsregn.

Det är viktigt att tänka på att innergårdens höjdsättning påverkar risken för
inrinnande vatten i portar. Marken bör ges lutning från byggnaden och ytan i
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mitten av innergården kan göras något sänkt i förhållande till marken vid portar.
På så vis kan viss fördröjning av skyfallsvattnet ske innan det kan avtappas till
dagvattensystemet. Om innergården också är underbygd behöver konsekvenserna
av skyfallslasten bedömas vid dimensionering av byggnadskonstruktionerna.

9. Konsekvenser av föreslagen dagvatten- och skyfallslösning

9.1 Åtgärder på befintligt ledningssystem
VA-systemet som försörjer befintlig bebyggelse samt avvattning av gator och
vägar i och i anslutning till området kommer behöva fungera under tiden
Kronetorpstaden byggs ut. Följande delar av området berörs:

· Dagvattenssystemet som idag tar omhand dagvatten från bebyggelsen i
väster, mot Kronetorpsvägen, kommer behöva fortsätta försörja dessa
byggnader, gator mm till det nya systemet finns byggt fram till den stora
dammen. I detta område inkluderas även det planerade badhuset.

· Vatten- och spillvattenförsörjningen för den befintliga villan vid den stora
dammen kan kopplas om först när det nya VA-systemet är utbyggt.

· VA-system för befintlig bebyggelse bredvid villan ska fungera så länge
området finns kvar i samma omfattning som idag. Med ny struktur sker
förändringar som ger andra förutsättningar för VA-systemet.

· Det befintliga ledningssystemet i Kronetorps park kommer inte behöva
åtgärdas i samband med utbyggnad. Denna del av ledningsnätet är
inarbetad i modellen. Dammen kommer dock behöva byggas ut för att
kunna omhänderta den ökade fördröjningsvolymen.

VA SYD planerar även omläggning av överföringsledningar som läggs om i
samband med ombyggnation av järnvägen.

9.2 Konsekvenser för dikningsföretag
I samband med att området byggs ut kommer det befintliga dikningsföretaget
1935, ”Dikningsföretag av Burlöv Kronetorp”, behöva utredas vidare och
eventuellt avvecklas. Det är oklart om dikningsföretaget i dagsläget mottar flöde
från området utanför Kronetorpsområdet. Om dikningsföretaget tar omhand flöde
från ett större område än planprogramsområdet behöver vissa åtgärder vidtas. I
det fallet behöver dikningsföretagets ledning kunna vara i drift under byggtiden
alternativt att en provisorisk lösning skapas. Höjdmässigt kan dikningsföretaget
troligen anslutas till den dagvattenledning som föreslås ligga under grönstråket.
Då grönstråkets dagvattenledning i den föreslagna lösningen är flödesreglerad för
att fördröja de områden som ansluts till stråket vartefter det passerar områdena,
behöver denna flödesreglering ses över och anpassas så att dikningsföretagets
flöde från utanförliggande området ska kunna ledas igenom grönstråket utan
fördröjning. På grund av att ett större område då avvattnas till utloppet under
järnvägen än endast planområdet behöver utloppet anpassas för att kunna avleda
1,5 l/s*ha från hela det anslutna området.
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Om dikningsföretaget inte tar emot annat vatten än det som kommer ifrån
planområdet behöver dikningsföretaget fungera för de delar där åkermarken
fortfarande brukas.

9.3 Stora dimensioner i dagvattensystemet
Det föreslagna dagvattensystemet kommer att ha stora ledningsdimensioner på
vissa delsträckor för att kunna omhänderta flöde från de relativt stora
avrinningsområdena. Detta kommer komplicera vid anläggandet av övriga
ledningar i de berörda gatorna då mycket ska rymmas inom gatusektionen. I ett
senare skede kommer ledningsdimensionerna behöva optimeras, och det är
möjligt att mindre ledningsdimensioner kommer kunna användas på vissa
sträckor.

9.4 Konsekvenser av ännu större regn
Som diskuterat i avsnitt 6.4.1 har magasinsberäkningarna för 100-årsregnet
gjorts med en maximal regnvaraktighet på 6 timmar. En varaktighet på 6 timmar
har även använts som randvillkor i modellberäkningen. På grund av den låga
avtappningen från området skulle ett längre regn ge upphov till ännu större
volymer vatten i området än vad modellresultaten visar. När detta sker kommer
översvämningsytorna i området inte räcka till. Detsamma gäller om ett regn med
återkomstid längre än 100-års skulle inträffa.

Den stora fördröjningsanläggningen angränsar till järnvägen Flackarp-Arlöv. Mot
järnvägen finns en vall på ca +7, vilket gör att vattennivån teoretiskt kan stiga
ytterligare 1 meter innan det översvämmar mot järnvägen. Vid +7 kommer
kvarteren öster om den stora dammen också påverkas av översvämningen.
Höjdsättningen är föreslagen så att när vattennivån stiger över +6,0 kommer de
två stora översvämningsytorna i norr att kopplas samman. Det kan också
anläggas ett bräddutlopp, i form av en större ledning än utloppsledningen är
dimensionerad för under järnvägen på nivå +6,0, för att på så vis säkerställa att
vatten inte når skadliga nivåer.

I mittstråket leds allt vatten in mot grönstråket. Stråkets sektion är utformad för
att omhänderta ett 100-årsregn, modellresultaten visar att regnvattnet kan tas
omhand där. Ett längre regn än det modellerade 100-årsregnet kommer har en
lägre intensitet, vilket ger ett mindre flöde. Stråkets avledande kapacitet bedöms
alltså vara tillräcklig för att hantera även längre regn. Om ett större och mer
intensivt regn skulle inträffa, exempelvis ett 500-årsregn, skulle magasinen och
grönstråket fyllas upp och det finns risk att vatten skulle nå upp till kvarteren.

9.5 Åtgärder för att mildra samhällsekonomiska konsekvenser
Vid utformning av dagvatten- och skyfallssystemet har en diskussion förts kring
de samhällsekonomiska konsekvenserna av översvämning i området. Målet har
varit att ta omhand vattnet inom planområdet så långt det är möjligt och att det
vatten som rinner ut från planområdet ska samlas på platser där minst skada
uppstår av vattenvolymen.
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Störningar på trafiken kan innebära stora samhällsekonomiska kostnader.
Redan idag avrinner en viss del vatten från planområdet vid skyfall. Vattnet
samlas i lågpunkterna på Lundavägen och Kronetorpsvägen. Båda dessa vägar är
viktiga omledningsvägar för planerade eller icke planerade stopp på både E22 och
E4. Vägarna är också snabba infartsvägar för Räddningstjänst även om det finns
andra vägar in mot området. Oavsett exploateringen av Kronetorpstaden eller ej
finns det risk för problem med framkomlighet vid översvämning framförallt i
Kronetorpsvägens lågpunkter.

Det som skulle ha störst samhällsekonomisk konsekvens är om en översvämning
av järnvägen skulle inträffa. För att så långt som möjligt undvika detta har
översvämningsytorna utformats så att det ska finnas marginal. När planområdet
byggs ut föreslås även att en bräddning från översvämningsytorna intill järnvägen
anläggs i form av en stor ledning under järnvägen. På så vis undviks att vatten
från Kronetorpsområdet leds in mot järnvägen även vid större regn än det
100-årsregn skyfallshanteringen i området är utformat för.

Skador av vatten på byggnader innebär också stora kostnader. Systemet i
planområdet har utformats för att så långt som möjligt minska risken för att
vatten vid en översvämning blir stående intill byggnader. Den befintliga villan vid
den stora dammen undgår även den att översvämmas med föreslagen
höjdsättning.

9.6 Konsekvenser av etappvis utbyggnad
Kronetorpsområdet omfattar totalt ca 100+ ha mark som planeras byggas ut
etappvis. Utbygganden har redan startat vid Kronetorp 1:1 intill Kronetorps park
(etapp 0), och en detaljplan för Burlövs nya badhus (norra delen av etapp 1) är nu
ute på samråd. Principen för etappvis utbyggnad visas i Figur 86.
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Figur 86. Princip för etappvis utbyggnad enligt Planprogrammet (KS/2017:173).
Pilarna visar utbyggnadsriktningen för området.

Då det föreslagna dagvatten och skyfallssystemet bygger på samlad fördröjning
av dagvatten och skyfall måste fördröjningsytorna byggas ut tidigt.

För att illustrera konsekvenserna av etappvis utbyggnad har etapperna numrerats.
Etapp 0-1 är hämtade från Planprogrammet medan etapperna 2-6 är antagna i
ordning utifrån Planprogrammet, Figur 86, och utifrån diskussioner under denna
utredning. En sammanfattande bild för de olika etapperna och vilka delar av
dagvatten- och skyfallssystemen som påverkas av respektive etapp visas senare i
kapitlet.

9.6.1 Etapp 0
För etapp 0 vid Kronetorps allé har en lösning redan tagits fram och byggnation av
dagvattensystemet har påbörjats.

9.6.2 Etapp 1
Vid utbyggnaden av badhuset (norra delen av etapp 1 enligt Figur 86) kommer
dagvattnet först anslutas till befintligt dagvattennät som leder vattnet västerut då
det nya dagvattensystemet inte ännu kommer att vara anlagt. Fastigheten
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planeras ligga på en nivå som i norra delen av fastigheten ligger lite lägre än
befintlig mark vilket gör att skyfallet i princip kommer att avrinna mot järnvägen
där marken är som lägst idag. Befintlig marknivå vid nya badhuset visas i Figur
87.

Figur 87. Befintlig marknivå vid planerat badhus.

Den södra delen av etapp 1 Kronetorps park kommer att avvattnas både på ytan
och via dagvattensystemet mot den södra dammen. Ledningssystemet och är
anpassat för att kunna ta emot dagvatten från etapp 1, men det
dagvattensystemet inom etappen behöver byggas ut. Även den södra dammen
kommer att behöva byggas ut då den är anpassad för etapp 0.

9.6.3 Etapp 2
När etapp 2 bebyggs kommer marknivåerna i anslutning till nya badhuset ändras
och dagvattensystemet och lågstråket öster om badhuset, som leder mot norr,
behöver byggas ut. Även hela eller del av den stora dammen och
översvämningsytan behöver anläggas i samband med den utbyggnaden.

Genom området passerar dagvattenstråket som också tar emot vatten från söder,
etapperna 3a och 3b, vilket gör att dagvattensystemet kommer att vara
överdimensionerat innan dessa etapper är utbyggda. Alternativt byggs
dagvattensystemet ut provisoriskt för att täcka en etapps behov för att sedan
byggas om när behovet uppstår. Om utbyggnadstakten förväntas bli lång eller
osäker kan detta vara ett alternativ.
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I etapp 2 finns också de tre kvarter som ligger längs Kronetorpsvägen. Kvarteren
kommer att behöva anslutas till befintligt dagvattensystem som leder vattnet
västerut och är markerade i Figur 88 med en tunn röd linje.

9.6.4 Etapp 3
Etapp 3 kommer att medföra att ledningssystemet inom området kommer att
behöva byggas ut. Ledningssystemet för 3b planeras ledas till den stora dammen
vid järnvägen vilket medför att huvudstråket hela vägen ner till dammen behöver
vara utbyggt eller byggas ut.

Lundavägen kommer att leda en del av skyfallet när etapp 3b byggs och om
avvattningen för vägen är utbyggd kommer avrinningen av skyfallsvattnet bli mer
kontrollerad. I övrigt avrinner skyfallet mot stora dammen och mot
översvämningsytan i den centrala parken, vilket då behöver anläggas i viss
omfattning. Parken hör troligen annars till etapp 4.

Då 3a istället leds till den södra dammen behöver den bli fullt utbyggd för att både
dagvatten- och skyfallshanteringen ska fungera.

9.6.5 Etapp 4
Den centrala parken och översvämningsytan i parken byggs ut och kan ta emot
skyfallet från närområdet.

Dagvatten från etapp 4 kräver att grönstråket byggs vilket även kräver kopplingen
till stora dammen i form av ledning eller kanal, den stora dammen och
skyfallsytorna runt dammen. Det är dock inte förrän norra delen av etapp 5 och
etapp 6 norr är utbyggd som den stora dammen inklusive skyfallsytor behöver
vara fullt utbyggd.

9.6.6 Etapp 5
Dagvattensystemet från kvarteren närmast grönstråket kommer att ledas dit.
Resterande del av etapp 5 kräver att den östra dammen byggs.

För skyfallshanteringen behöver lågstråket mot bullervallen byggas sydöst om
östra dammen och sedan hela vägen ner mot den norra dammen, inklusive
genomföringen under Lundavägen. Översvämningsytan vid norra dammen
behöver också anläggas till viss del. Den del av etappen som ligger på västra
sidan av Lundavägen och avrinner västerut mot stora dammen vid skyfall.

9.6.7 Etapp 6
Dagvattensystemet inom etapp 6 behöver anläggas. Stora dammen och norra
dammen, inklusive översvämningsytor behöver vara full utbyggda.

9.6.8 Sammanfattning av etappvis utbyggnad
Konsekvenserna av den etappvisa utbyggnaden sammanfattas i Figur 88.
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Figur 88. Schematisk bild över eventuell etappvis utbyggnad av Kronetorpstaden.
Etappernas numrering 0-1 är hämtad från Planprogrammet. Etappnumreringen 2-
6 är antagna för denna utredning för att konsekvenserna av etappvis utbyggnad
ska kunna illustreras. Tunn röd linje i etapp 2 avser kvarter som ansluts till
dagvattensystem i väster.
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10. Föreslagen dagvatten- och skyfallshantering

I detta kapitel visas en sammanfattning av föreslagen dagvatten- och
skyfallshantering. Sammanfattningen bygger på resultaten från resultaten och
slutsatserna från steg 1 och 2.

10.1 Höjdsättning och massbalans
Höjdsättningen för området utgår från de förutsättningar som beskrivits i 7.1 samt
utifrån de förändringar som krävs för att dagvatten- och skyfallshanteringen ska
fungera (visas i 7.4 - 7.12). Den nya höjdsättningen visas i Figur 89 samt i Bilaga
4 Höjdsättning.

Figur 89. Föreslagen höjdsättning för området. Bilden finns också som bilaga 4.
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Schakt- och fyllvolymer redovisas nedan i Tabell 5.

Tabell 5. Schakt- och fyllvolymer för föreslagen lösning.
Enhet Mängd

Matjordsavtagning m3 240 000
SCHAKT
gator m3 9 000
kvartersmark m3 90 000
grönytor m3 96 000
Totalt m3 195 000

FYLL
gator m3 55 000
kvartersmark m3 260 000
Grönytor (delvis matjord) m3 78 000
Bullervall (delvis matjord) m3 262 000
mot järnväg m3 15 000
Totalt m3 670 000

MASSBALANS
Underskott m3 235 000

Figur 90 visar vilka områden som behöver schaktas respektive fyllas. Bilden visas
också i bilaga 5.
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Figur 90. Masshanteringsplan. Rosa områden behöver schaktas och gröna fyllas.

10.2 Dagvattenhantering
Föreslaget dagvattensystem visas i Figur 91 och i bilaga 2 samt i höjdsatt med
vattengångar i bilaga 3. Dagvattensystemet beskrivs mer i detalj under respektive
delområde.
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Figur 91. Föreslaget dagvattensystem. Gröna linjer avser
dagvattenledningssystemet, mörkare blå markeringar dagvattenmagasinen och
ljusare blå översvämningsytorna. Lila linjer visar delavrinningsområdena. Se även
bilaga 2 samt bilaga 3 för dagvattensystemet med höjder och
ledningsdimensioner.
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10.3 Södra avrinningsområdet – Kronetorps park
Det södra avrinningsområdet föreslås utformas för att hantera sitt eget dagvatten
och skyfall inom avrinningsområdet. Dagvatten från de planerade kvarteren
omhändertas i dagvattenledningar som leder till ett magasin för fördröjning.
VA SYD har byggt ett VA-stråk i östra kanten av Kronetorp 1:1 samt en
dagvattendamm där dagvattnet fördröjs innan anslutning till befintligt
dagvattensystem. Dammen kommer att behöva förstoras i samband med vidare
utbyggnad av området. Dagvattendammen planeras utformas med vattenspegel.

Avrinningsområdet till den södra dammen är 8,1 ha, med en avtappning på 1,5 l/s
ha ger detta en fördröjningsvolym på 3790 m3 för 10-årsregnet, 5360 m3 för 30-
årsregnet och 8920 m3 för 100-årsregnet. Dammen föreslås ha en bottennivå på
+8,45 och en nivå på omgivande mark på +11,0. Detta gör att hela den
beräknade 100-årsvoymen ryms i dammen.

Figur 92. Föreslaget dagvattensystem i södra avrinningsområdet.
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Modellresultatet som visas i Figur 93 visar att dammen med den föreslagna
höjdsättningen är tillräckligt stor för att omhänderta 100-årsregnet utan att vatten
blir stående vid byggnader. Resultatet visar dock att vatten når dammen från
Kronetorps park och området öster om motorvägen, vilket innebär att dammen tar
emot ytavrinningsvatten från ett större avrinningsområde än den dimensionerats
för. För att undvika att vatten från områden utanför programområdet når den
södra dammen kan marken höjas något strax väster om cykelbanans passage
under motorvägen. Ett alternativ kan även vara att anlägga en damm öster om
vägen.

Figur 93. Modellresultat för södra dammen. Röd ring visar passagen under E22
och vit ring visar var vattnet rinner över mot den södra dammen.

Figur 94 visar en inspirationsbild för utformning av den södra dammen. Dammen
kan utformas för att passa in i den stadsmässiga miljön, samtidigt som den kan
bidra med högre rekreationsvärden. Exempelvis kan slänterna anpassas för att
kunna utnyttjas som sittplatser.
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Figur 94. Inspirationsbild för utformning av den södra dammen. Foto av Ramböll,
miljö finns i Helsingfors.

10.4 Mittstråket norr och söder
Det mittersta stråket har delats upp i två avrinningsområden norr och söder om
Lundavägen, se Figur 95.

Området består av kvartersmark och genomskärs av ett grönstråk som föreslås
användas för dagvatten- och skyfallshantering. Höjdsättningen och utformningen
av dagvattensystemet styrs av Lundavägens höjder, kvartersstrukturen och
riktlinjer kring släntlutning. Dagvatten från kvarteren föreslås omhändertas via
dagvattenledningar. Då grönstråket är relativt smalt är det inte möjligt att
utforma ett öppet fördröjningsmagasin som är tillräckligt djupt för
dagvattenledningarna ska kunna ha sitt utlopp hit. Därför föreslås en utformning
med stegvis fördröjning i bräddningsmagasin, enligt följande princip:

· Dagvattnet i avrinningsområdet tas omhand i ledningar som samlas i en
större ledning som leder hela vägen till den stora dammen vid järnvägen.

· Ovanpå ledningen anläggs översvämningsytor/bräddningsmagasin på tre
platser som i är 1 m djup från omgivande marks lägsta höjd.

· Dagvattenledningen ligger på sådant djup att täckningen när den passerar
under magasinen inte är ett problem.

· När dagvattenledningen passerar ett bräddningsmagasin stryps flödet till
1,5 l/s*ha så att det uppströms anslutna avrinningsområdets flöde
regleras. Vid strypningen trycks vattnet upp i bräddningsmagasinet.
Eftersom bräddningsmagasinen ligger i serie på dagvattenledningen sker
flödesregleringen vid bräddningsmagasin 2 för det på sträckan mellan
magasin 1 och 2 anslutna flödet samt att det redan reglerade flödet från
magasin 1 tillåts rinna igenom. Vid magasin 3 regleras flödet på samma
sätt.
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· Bräddningsmagasinen är utformade så att när vattnet stigit 1 m upp kan
bräddning ske på ytan i grönstråket mot stora dammen.
Bräddningsstråket ligger på dagvattenledningen och leds via en trumma
under Lundavägen. Bräddningsstråkets sektion är utformad för att
tillsammans med den underliggande ledningen kunna avleda ett 100-
årsflöde.

· Bräddningsmagasinen klarar att fördröja 10-årsregnet utan att vattnet
bräddar i bräddningsstråket. 30-årsregnet är inte kontrollerat i modellen
men troligen kommer en mindre bräddning på ytan att ske vid det regnet.

·  Vid 100-årsregnet sker bräddning mot stora dammen på ytan.

Figur 95 visar en översikt över föreslagen lösning, principen för utformningen av
systemet illustreras i Figur 96.

Figur 95. Översikt av föreslagen dagvattenhantering i mittstråket. Grön linje =
dagvattenledning, lila linje = avrinningsområde, blå yta = magasin, blå text =
vattengång, svart text = ledningsdimension, grön text = strypt utflöde. A, B, C
beskrivs nedan.

A.

B.

C.

Kulvert under
Lundavägen
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Figur 96. Princip för utformning av bräddningsmagasin i mittenstråket.

Totalt föreslås tre bräddningsmagasin i mittstråket, se markeringar A, B och C i
Figur 95. Beräknade volymer för respektive magasin är 1120 m3 för magasin A,
2500 m3 för magasin B och 1230 m3 för magasin C. Det bräddade flödet från
magasin B föreslås ledas under Lundavägen i en grund, bred kulvert, 0,5 m djup
och 4 m bred. Kulvertens breda, grunda utformning är vald för att möjliggöra
passage under Lundavägen med tillräcklig marktäckning. Som alternativ möjlighet
till passage anläggs en bro eller flera mindre rörledningar som ger det totala
flödesbehovet tillsammans. Det bräddade flödet beräknas vid ett 100-årsregn
uppgå till 963 l/s.

Samtliga bräddningsmagasin kan utformas som multifunktionella ytor.
Bräddningen upp i ytan kommer statistiskt att ske varje år men med en mycket
grund översvämning som beroende på hur ytan utformas skulle kunna styras till
att inte täcka hela ytan. Ytan kan också dräneras för att snabbare torka upp efter
bräddningen så länge dräneringens kapacitet inte överstiger 1,5 l/s*ha.
Dräneringen kan anslutas till den djupare liggande dagvattenledningen då det rör
sig om ett relativt litet flöde.

Höjderna inom området anpassas för att vatten ska rinna ytligt mot grönstråket
vid skyfall. Lundavägens höjder är en styrande förutsättning för höjdsättningen.

Där grönstråkets dagvatten och skyfallsstråk ansluter mot översvämningsytan vid
stora dammen föreslås en kulvert under vägen som leder skyfallet mot en kanal,
som i sin tur leder till den stora dammen i norr.

Modellresultatet för mittstråket visas i Figur 97.
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Figur 97. Modellresultat för mittstråket. Röd ring visar passagen från grönstråket
till kanalen.

10.5 Östra stråket
Avrinningsområdet för det östra stråket omfattar 12,4 ha. Området angränsar till
den planerade bullervallen där det föreslås ett blått stråk. Dagvatten från
kvarteren föreslås omhändertas i ledningar som leder mot en dagvattendamm i
områdets norra del. Dagvattendammen planeras utformas med vattenspegel.
Totalt behöver 2970 m3 omhändertas från området vid ett 10-årsregn och
13690 m3 vid ett 100-årsregn. Områdets befintliga lågpunkt planeras fyllas upp
och bli kvartersmark, en ny lågpunkt föreslås strax sydöst om den befintliga.
Höjdsättningen i området styrs av den planerade bullervallen, höjderna vid den
intilliggande Lundavägen samt riktlinjen om maximal släntlutning på 1:6. Med
givna förutsättningar är det ej möjligt att skapa plats för hela den erforderliga
fördröjningsvolymen vid den planerade lågpunkten. För detta område har därför
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ett tillvägagångssätt valts där en så stor volym för vattenhantering som möjligt
skapas. Ett tydligt stråk för skyfallsavledning skapas mellan kvarteren och
bullervallen i form av ett svackdike, se Figur 98. Svackdiket är en bottenbredd på
0,5 m och släntlutningar 1:6. Bullervallen som visas i figuren är 6 meter hög mot
vägbanan, slänten är 1:2 mot vägen 1:6 mot området.

Figur 98. Vänster: Dagvattensystem i nordöstra stråket. Höger: Höjdkurvor vid
nordöstra stråket.
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Den östra dammens yta utökas jämfört med illustrationen i planprogrammet
genom att kvarteret norr om dammen flyttas västerut. På så vis skapas en större
yta för hantering av dagvatten, och det skapas även en yta för avledning av
skyfall. När dagvatten från dammen bräddar leds det ytligt åt nordöst. Vatten
passerar under Lundavägen i en grund kulvert som mynnar i det norra stråket.

Figur 99. Modellresultat för det östra stråket.

Modellresultatet, se Figur 99, visar att det svackdike som föreslås mellan
kvarteren och bullervallen kan omhänderta skyfallet och leda det mot dammen.
Dammens föreslagna volym och tydliga bräddningsstråk gör att översvämningen
blir kontrollerad. Totalt ansamlas 6 530 m3 i dammen. Det bräddade vattnet
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passerar genom Lundavägen i den föreslagna kulverten och leds vidare mot norra
stråket och sedan det norra magasinet.

I detta område har endast den större av gatorna försetts med bomberad
gatusektion i modellen. Detta gör att vatten som faller på gatan leds ytligt mot
Lundavägen. Modellresultaten är här något missvisande. I verkligheten kommer
även de mindre lokalgatorna att ha bomberad sektion, vilket gör att vatten från
den större gatan kommer ledas mot svackdiket och i det östra grönstråket mot
bullervallen, som planerad avledning av skyfallet.

Modellen visar att lite vatten leds in mot området från Kronetorps park. För att
undvika detta föreslås att ett avskärmande dike anläggs, som kopplas samman
med svackdiket. Detta kan göras i samband med detaljprojektering.

Figur 100 ger inspiration för utformning av skyfallsstråket. Stråket kan ha flacka
slänter och utformas som en del av grönytan.

Figur 100. Inspirationsbild för utformnings av dike/stråk för skyfallshantering från
Augustenborg i Malmö (Foto: Ramböll).

10.6 Norra stråket
Detta området föreslås utformas för att omhänderta sin egen dagvatten- och
skyfallsvolym. Totalt behöver 1580 m3 omhändertas vid ett 10-årsregn och
11220 m3 hanteras vid ett 100-årsregn. Dagvatten från kvarteren föreslås
omhändertas i ledningar som leder mot en dagvattendamm i områdets norra del.
Dagvattendammen planeras utformas med vattenspegel.

Ett tydligt stråk för avledning av skyfall från både det östra och norra stråket
skapas i områdets nordöstra del där bullervallen möte området som ska bebyggas.
Stråket kan ligga på ledningsstråket och leder vattnet till dagvattendammen där
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översvämningsyta skapas. Ytan utformas för att rymma ett 100-årsregn. Utloppet
från dammen/fördröjningsytan ansluter till Alnarpsån. Det föreslagna
dagvattensystemet visas i Figur 101. Principen för höjdsättning och utformning av
de ytliga stråken visas i Figur 102.

Figur 101. Föreslaget dagvattensystem för norra området.

Principen för höjdsättning och utformning av de ytliga stråken visas i Figur 102.
Svackdiket i skyfallsstråket föreslås utformas med en bottenbredd på 0,5 m och
släntlutningar av 1:6.
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Figur 102. Höjdkurvor vid norra stråket efter omtag.

Modellresultatet, se Figur 103, visar att kapaciteten i översvämningsytan är
tillräcklig och att det finns en viss överkapacitet. Vattennivån vid skyfall blir +5,8,
vilket är 0,2 m lägre än överkanten på översvämningsytan. Det stråk som skapats
för skyfallshantering kan hantera det flöde som uppstår och kontrollerat leda
vidare det mot översvämningsytan. Totalt ansamlas 9 600 m3 i den norra
dammen.



122 av 138

Dagvatten- och skyfallsutredning - planprogram Kronetorpsstaden

Unr 1320031577

Figur 103. Modellresultat för norra stråket.

Det har funnits önskemål om att skyfallsstråket i norr även ska kunna användas
för dagvattenhantering. Om kvarteren avvattnas med dagvattenledningar skulle
ledningarnas utloppsnivå mot stråket hamna på en sådan nivå som gör att stråket
skulle behöva utformas mycket djupt. Därför rekommenderas dagvatten istället
omhändertas i ledning som leder till dammen, medan stråket omhändertar vatten
vid skyfall.

10.7 Centrala parken
Dagvatten från avrinningsområdet vid den centrala parken föreslås avledas via
dagvattenledningar till den stora dammen i norr. Dagvattensystemet som avleder
vatten från stora delar av den västra delen av Kronetorpstaden passerar i gatan
norr om parken, se Figur 104.
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Figur 104. Föreslagen dagvattenhantering vid centrala parken.

Centrala parken föreslås utformas som en översvämningsyta mot vilket vatten
från parkens avrinningsområde kan ledas vid ett skyfall, vilket också avlastar den
stora dammen i norr. Parken är högt belägen jämfört med intilliggande mark,
vilket innebär att avrinningsområdet är relativt litet.

Utformningen av översvämningsytan i parken föreslås bestå av en 0,5 m nedsänkt
mångfunktionell yta där bottennivån i översvämningsytan i norra delen av parken
är +8,5 och överkanten på översvämningsytan +9,0. Översvämningsytan föreslås
kunna tappas av via dagvattenbrunnar till dagvattensystemet. Utformningen och
höjdsättningen visas i Figur 105.
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Figur 105. Höjdkurvor vid centrala parken. Översvämningsytan visas som en rund
ring i parkens norra del.

Modellresultatet för centrala parken visas i Figur 106.

Figur 106. Modellresultat för centrala parken.
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Modellresultatet visar att det finns extra kapacitet i översvämningsytan, och
därmed utrymme för gestaltningsfrihet. Vattennivån når upp till +8,80 vilket är
0,2 m lägre än överkanten på magasinet.

Lite vatten blir stående på vägen nordväst om parken. Vägens höjdsättning kan
justeras vid en detaljprojektering för att säkerställa att detta inte sker.

Inspirationsbild för utformning av skyfallsytan parken i den centrala parken visas i
Figur 107.

Figur 107. Inspirationsbild för utformning av centrala parken, från Lundbeck i
Köpenhamn (Foto: Ramböll).

Genom att arbeta med höjdsättningen är det möjligt att skapa en stor öppen
parkyta som vid ett skyfall kan omhänderta stora mängder vatten. Det är dock
viktigt att inga kanter mot gatan skapas som hindrar vattnet från att kunna rinna
in i parken.

10.8 Västra avrinningsområdena F1-F3, norr om Lundavägen
Dagvatten från området föreslås ledas i ledningar mot den öppna kanalen vid den
stora dammen. Inom avrinningsområdena finns ej tillräckligt med yta för att
anlägga dagvattenmagasin.

För att minska dimensionen på den ledning som leder mot den stora dammen
under översvämningsytan nordöst om badhustomten, föreslås dagvatten från
delområde F2-F4 istället kopplas samman med ledningsstråket i centrala parken.
En mindre dimension på dagvattenledningen under översvämningsytan ger bättre
förutsättningar för marktäckning. På en del av den föreslagna sträckningen för
dagvattnet under översvämningsytan är det extra svårt att få marktäckning på
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ledningen. Området är markerat med röd cirkel i Figur 108. Eventuellt måste
ledningen läggas längre söderut mot skolfastigheten, där översvämningsytan inte
sänker marken, alternativt att översvämningsytan inte utförs mellan
skolfastigheten och vägen till villan som ligger precis norr om ledningen.

Figur 108.  Föreslaget dagvattensystem för de västra avrinningsområdena. Den
röda ringen visar sträcka med mycket lite marktäckning.
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Ytor som planeras för t ex planteringar och som ligger i gaturummet föreslås
sänkas ner, t ex 20-25 cm, för att möjliggöra en viss fördröjning/magasinering vid
ett skyfall. Dessa ytor kan också användas för rening av dagvatten från
intilliggande hårdgjorda ytor.

Höjdsättningen i området styrs av höjderna för Lundavägen, Kronetorpsvägen och
järnvägen. Målsättningen vid höjdsättning är att en så stor yta som möjligt ska
avrinna mot den norra dammen vid ett skyfall.  Husen, vilka har fasad mot
Kronetorpsvägen kommer troligtvis utformas som suterränghus, vilket innebär att
en stor del av höjdskillnaden mellan Kronetorpsvägen och kvartersmarken kan
fångas upp av husen.

För att vatten ska avledas mot den stora översvämningsytan vid skyfall har ett
höjdveck har skapats mellan kvarteret där badhuset planeras och det kvarter som
planeras sydöst om badhuskvarteret. Ett veck har också skapats mellan badhusets
norra kant och järnvägen för avledning av skyfallsvatten mot den stora
översvämningsytan. Vecken är markerade med pilar i Figur 109.
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Figur 109. Nivåkurvor för planerad mark vid Burlövs nya badhus. Blå pilar visar de
veck i höjdsättningen som behövs för avledning av skyfallet mot den stora
översvämningsytan i norr.

Dagvattnet från det nya badhuset kommer att anslutas till VA SYDs
dagvattenledning som leder mot sydväst. När området byggs ut kommer VA SYDs
ledning eventuellt behöva byggas om alternativt utgå då nya dagvattenledningar
anläggs. De nya dagvattenledningarna leder åt motsatt håll än den befintliga
ledningen gör.

Modellresultatet för de västra avrinningsområdena norr om Lundavägen visas i
Figur 110.
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Figur 110. Modellresultat för de västra avrinningsområdena norr om Lundavägen.
Kraftstationen som nämns nedan visas med orange cirkel och vecket i markens
lutning, söder om badhuset följer den röda pilen.

Modellresultatet visar att det föreslagna vecket söder om badhuset fyller sin
avsedda funktion och leder vatten mot översvämningsytan. Den befintliga
kraftstationen översvämmas med föreslagen höjdsättning, detta är någonting som
bedöms kunna lösas i ett senare skede då en mer detaljerad höjdsättning för
området ska tas fram.

10.9 Västra avrinningsområdena F4-F5, söder om Lundavägen
Dagvatten från de västra avrinningsområdena söder om Lundavägen föreslås
ledas i dagvattenledningar mot den stora fördröjningsdammen i norr, se Figur
111.
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Figur 111. Föreslaget dagvattensystem i västra avrinningsområdena.

Modellresultatet för de västra områdena söder om Lundavägen visas i Figur 112.
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Figur 112. Modellresultat för de västra avrinningsområdena söder om Lundavägen.
Inringade områden visar lågpunkter som bildas av vecket i markens höjdsättning
som nämns nedan. Lila ring visar öppning som inte kan utföras pga
bullerproblematiken mot vägen.

Modellresultatet visar att det ansamlas vatten i ett veck söder om Lundavägen. Att
flytta vecket längre österut, längre in på kvartersmark, skulle innebära en alltför
brant slänt mot den intilliggande gatan.

Vatten från Lundavägen leds mot den södra dammen, gatusektionen bör anpassas
så att detta vatten vid skyfall istället leds mot rondellen vid
Lundavägen/Kronetorpsvägen.

Ett alternativ som diskuterats har även varit att utforma denna del av
Lundavägen, intill centrala parken, som en torgyta med flack höjdsättning. Detta
skulle möjliggöra att vatten vid ett skyfall leds ytligt över vägen mot
översvämningsytan i centrala parken.

Vatten från vägen nordöst om området, mot mittstråket till, leds mot Lundavägen.
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Detta beror på att de mindre kvartersgatorna inte har beskrivits med
gatusektioner i modellen, vilket medför att strukturer med lågpunkter längs
vägens kanter inte kommer. Detta påverkar vattnets väg i modellen.
Vid detaljerad höjdsättning föreslås att den utformas så att vatten från denna gata
leds mot grönstråket istället för mot Lundavägen.

10.10 Östra avrinningsområdet
Det östra avrinningsområdet består av kvartersmark och en öppen torgyta.
Området angränsar till det norra stråket och till mittstråket. Dagvatten från
området föreslås omhändertas i ledningssystem som utan fördröjning leder mot
den stora fördröjningsdammen i norr, se Figur 113.

Figur 113.  Föreslaget dagvattensystem för det östra avrinningsområdet.

Vid skyfall leds vattnet ytligt mot Mossvägen och vidare mot den stora
översvämningsytan, se Figur 114. Resultaten visar ett tydligt flöde på vägen,
samtidigt som modellens ledningsnät inte går helt fullt. Detta pekar på att
brunnarna i ledningsnätsmodellen inte är optimalt placerade. I verkligheten kan
alltså ett något mindre flöde väntas uppe på gatan, då ledningsnätets kapacitet
vid ett skyfall förmodligen kommer vara helt fyllt. Ett sätt att ytterligare förstärka
avledningen av skyfallet samt också skapa en trögare dagvattenhantering kan
vara att gatans avvattning sker till svackdiken på båda sidor av gatan.
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Figur 114. Modellresultat för östra avrinningsområdet.

Längst västerut intill översvämningsytan rör sig vatten över kvartersmarken. Vid
detaljerad höjdsättning av detta område är det viktigt att skapa ett tydligt stråk
för skyfallet för att undvika detta.

10.11 Norra området och slutfördröjning
I norr längs med järnvägen föreslås en större dagvattendamm för slutfördröjning
av dagvatten och skyfall från stora delar av det uppströms liggande området.
Område för magasinet utgör en naturlig lågpunkt för området.  Dagvatten från de
västra avrinningsområdena, centrala parken och avrinningsområde väst föreslås
ledas ofördröjt till den norra dammen. Den totala volymen som beräknas fördröjas
inom området vid ett 10-årsregn är ca 12000 m3. Dagvattensystemet visas i Figur
115.
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Figur 115. Dagvattensystem vid damm och översvämningsyta i norr. Mörkare
blåmarkerade områden avser dagvattenhantering och de ljusare blå är
översvämningsområden.

En kanal som leder vatten mot fördröjningsdammen föreslås dels för att det är
svårt att få täckning på den stora dagvattenledningen som leder till stora dammen
samt för att leda dagvatten- och skyfallsvatten från mittstråket och från den
centrala parken. En tvärsektion av hur kanalen kan se ut visas i Figur 116.
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Figur 116. Sektion för kanalen i det norra området. Den östra sidan, mot gatan är
till vänster i bilden och den västra sidan som ansluter mot översvämningsytan
visas till höger i bilden. Anslutningen mot gatan är en brant slänt eller en tvär
”vägg”. I båda dessa fall krävs räcke mot kanalen.

Vid ett skyfall kommer bräddat flöde från mittstråket och det nordöstra stråket att
ledas mot den norra dammen då magasinen i dessa områden inte kan omhänderta
hela den volym som beräknas uppstå vid ett 100-årsregn. Totalt beräknas 59 000
m3 behöva omhändertas i norra området vid ett skyfall. Höjdsättningen av ytan i
norr har utformats med hänsyn till de volymer som behöver fördröjas och de
styrande höjderna vid järnvägen.  Höjdsättningen visas i Figur 117.
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Figur 117. Höjdsättning för damm och översvämningsyta i norr.

Dagvattendammen föreslås ha en normalvattennivå (utloppsnivå) på +4,0 och en
fluktuationsnivå på 1 m, vilket ger en högvattenyta på +5,0. Ytan runt dammen
föreslås användas som översvämningsyta och sänkas ca 1 m jämfört med
befintliga höjder. Högvattennivån vid ett 100-årsregn beräknas till ca +6,0 och
järnvägen ligger på mellan +6,8 och +6,6 längs översvämningsytans utbredning.
Översvämningsytans utbredning har maximerats för att hela den erforderliga
volymen ska kunna omhändertas.
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Dagvattendammen planeras utformas med vattenspegel vilket innebär att botten
behöver ligga ca 1 m lägre än normalvattennivån. Hur dammen kan utformas för
att ge en god reningseffekt, se kap 8.1. Grundvattenytan vid dammen ligger på ca
+3,2 - +3,9 och marken vid dammen består av moränlera som har låg
genomsläpplighet. Detta innebär att grundvatten sannolikt kommer att tillföras
dammen men att grundvattenflödet är mycket litet, särskilt i jämförelse med
utloppsflödet från dammen.

Figur 118. Modellresultat för norra området och stora fördröjningsdammen.
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Modellresultatet visar att den maximala vattennivån som uppnås vid
översvämningsytan är ca +5,35, vilket innebär att det finns en stor överkapacitet i
ytans volym. Ytterligare ca 25700 m3 kan rymmas på ytan, vilket innebär att det
finns utrymme för gestaltningsfrihet. Totalt ansamlas 31800 m3 i den stora
dammen. Med en avtappning på 1,5 l/s ha ger detta en avtappningstid på ca 3,5
dagar.

11. Rekommendationer och fortsatt arbete

11.1 Grundvattenmätningar
Grundvattenmätningar bör utföras i samtliga lägen för fördröjningsanläggningar
på dagvattensystemet för att grundvattennivån och eventuellt grundvattenflöde
tillöppna anläggningar ska kunna fastställas.

11.2 Gestaltning
Samtliga dagvatten- och skyfallslösningar måste utformas för att ge fler värden än
den vattenhanteringen ger då de stora översvämningsytorna mycket sällan
kommer att användas för ändamålet.

11.3 Förfinad höjdsättning och masshantering
Mer detaljerad höjdsättning, förprojektering och förfinad massbalans. T ex
behöver höjdsättningen runt byggnader utgår från att det alltid ska luta från
byggnaderna och i största möjligaste mån ut från innergårdar. Golvnivåer behöver
också ligga med marginal mot gatans höjd för skydd mot översvämningsnivåerna.

11.4 Föroreningsberäkningar
Föroreningsberäkningar bör göras för att verifiera funktionen på föreslaget
system.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

I samband med planarbetet för Kronetorpsstaden behöver underlag tas fram för
hur man i framtiden ska hantera skyfall. I arbetet har en modell tagits fram för att
säkerställa att skyfallet kan tas om hand om.

1.2 Syfte
Syftet med detta PM är att ta fram beskrivning av modellen för
dagvattennätverket vars avsikt är att kontrollera att skyfallsregnet är hanterbart
inom utredningsområdet.

Rapporten beskriver uppbyggnad av modellen och dess olika delar med syftet att
kunna använda modellen och arbeta vidare med den i takt med att projektet
utvecklas.

2. Underlag och antaganden

2.1 Utredningsområde
Området som utreds är ca 95 ha stort och är idag främst åkermark. Figur 1 visar
utredningsområdet och modellens utsträckning.

Figur 1. Översikt över modelleringsområdet och de markklassningar som används
i området.



4

o:
\m

m
a1

\w
va

\2
01

7\
13

20
03

15
77

\4
_p

ro
j\

0\
fu

\t
ex

t\
bi

la
ga

1_
m

od
el

lu
pp

by
gg

na
d.

do
cx

2.2 Randvillkor
De regn som används i modellen är av typen ”Chicago Design Storms”
(CDS-regn). CDS-regn är utformade på ett sådant sätt att det inom regnets
förlopp ska finnas en tidsperiod som representerar regnvolymen för
återkomsttiden för samtliga varaktigheter under regnet förlopp. Det CDS-regn
som använts för 100-års återkomsttid visas i Figur 2 och har volymen av ett 6
timmar långt regn fördelat så att intensiteten stämmer överens även för mindre
regn till och med 5 minuters varaktighet som utgör spetsen av regnet. För
beräkningarna används klimatfaktor 1,3.

För att förkorta modelleringstiden antas grönområdena kunna hantera förregnet
som varar i 2 timmar, volymen av förregnet är inkluderad i infiltrationsmodulens
initial volym.

Figur 2. CDS-regn för ett 100-årsregn utan klimatfaktor.

Modellen har tre randvillkor som motsvarar de tre utloppen från de tänkta
slutdammarna i Kronetorp. I modellen begränsas utflödet ifrån slutdammarna till
1,5 l/s/ha enligt de krav som finns.
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2.3 Avrinningsområden och avrinningskoefficienter
För att identifiera de avrinningsområden som belastar modellen har laserdata
använts. Avrinningsområdena har sedan delats in i mindre delavrinningsområden
med hjälp av fastighetsgränser, tak, vägområden och grönytefaktor.

2.3.1 Dimensionerande regn
För de framtagna avrinningsområdena har ett 10-årsregn simulerats med de
avrinningskoefficienter som tagits fram enligt Kapitel 5.4.1 i Huvudrapporten
”Dagvatten- och skyfallsutredning – planprogram Kronetorp” för att säkerställa att
ledningsnätet har rätt dimensioner för att ta hand om 10-årsregnet. 30-årsregn
har inte simulerats då ledningsnätet klarar av att avleda ett 10-årsregn utan
upptryckning från ledningarna antas det kunna avbörda ett 30-årsregn utan
upptryckning till marknivån utanför de grönstråk som gjorts för att ta hand om
större regn.

2.3.2 Skyfalls beräkningar
I skyfallsmodellen har inga avrinningskoefficienter använts vid beräkningar utan
grönområdenas upptag beräknas istället i ytmodellen med hjälp av en
infiltrationsmodul för att beräkna avrinningen. För övriga hårdgjorda ytor görs
uppskattningen att de har en avrinningskoefficient nära 1, där ett mindre initialt
bortfall av 0.6 mm räknas bort. Eftersom kvarterens utformning idag inte är
fastställd råder det osäkerheter kring var de hårdgjorda ytorna är. För dessa
områden där det råder oklarheter om ytan kommer vara hårdgjort eller inte
hårdgjort, används en faktor för att inte ge missvisande modellresultat beroende
av placeringen av grönytorna. Ett antagande har gjorts att 30 % av ytan av
innergårdarna kommer att vara permeabla och visas med grön färg i Figur 3.

Figur 3. Översikt över ytor som använts för beräkning av avrinningskoefficienter.
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2.4 Infiltrationsmodul
Infiltrationsmodulen används i kombination med att hela regnet belastar
grönområdena utan koppling till ledningsnätet. På detta sätt får man en mer
korrekt bild av hur avrinningen sker från dessa ytor jämfört med att använda en
avrinningskoefficient. Infiltrationsmodulen beräknar hur vatten kan infiltrera det
översta lagret i marken innan det perkolerar djupare till grundvattnet. Modellen
antar att grundvattnet ligger minst 3 dm under markytan. Som underlag har SGUs
jordartskarta använts för att uppskatta markförhållandena för infiltrations- och
perkolationshastigheter inom området och den visas i Figur 4. Det har även
antagits att det översta lagret (3 dm) utgörs till viss del av matjord vilket
påverkar infiltrationshastigheten på så sätt att det är lättare att få ner vatten i
t.ex. leriga jordarter som annars har en väldigt begränsad infiltrationshastighet.
Det modellerade jordskiktet antas vara relativt löst packad med en porositet av
40%.

Figur 4 SGUs jordartskarta (1:25000 – 1:100000).
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Nedan i Tabell 1 visas parametrarna som används för att beskriva hastigheterna i
modulen. De har angivits med hjälp av Applied Hydrogeology (Fetter 2014) där
kapaciteten för vattengenomströmning angivits som ett intervall. Det uppskattade
maxhastigheten har använts för infiltrationshastigheten med hänsyn till
matjordens påverkan och den lägsta hastigheten användes som parameter för
perkolation. För ler-jordarterna har matjordens påverkan uppskattats öka
infiltrationshastigheten med en faktor 10.

Tabell 1. Översikt över antagna infiltrations och perkolationshastigheter.
Jordart Infiltrationshastighet

(m/s)
Perkolationshastighet
(m/s)

Postglacial sand 10-4 10-5

Morängrovlera 10-7 10-9

Postglacial grovlera 10-6 10-9

Postglacial finlera 10-6 10-9

Lerig morän 10-6 10-8

Isälvssediment 10-4 10-5

Gyttjelera 10-7 10-9

Kvartersmarken som blir innegårdar kommer till viss del ha rabatter, gräs och
andra mer eller mindre permeabla ytor har det antagits att 70% av dessa ytor är
hårdgjorda. Eftersom placeringen av dessa inte kan fastställas i detta tidiga skede
antas de vara jämt utspritt över hela ytan istället för att uppskatta exakt var de är
placerats. Det görs för att inte riskera att kraftigt överdriva eller underskatta
påverkan från grönområdena beroende på dess placering. Istället har
parametrarna reducerats till 30% för dessa celler då endast 30% av ytan ska
räknas som aktiv i infiltrationsmodulen.

Beroende på hur mycket man antar att det regnat innan det simulerande regnet
kan marken vara olika mättad eftersom vatten kan ligga kvar länge i marken.
Eftersom porernas storlek varierar baserat på jordarterna tar det olika långtid för
vattnet att rinna ur marken och det finns även vattenvolymer som kan ses som
helt bundna till jorden. I Tabell 2 visas en uppskattning av hur mycket vatten som
hålls i marken vid simuleringens start samt hur mycket plats förregnet tar upp, för
regnet är 18 mm vilket motsvara 15% av det uppskattade utrymmet i porerna.
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Tabell 2. Fyllnadsgrad av magasinerings kapaciteten i Infiltrations modulen vid
start.
Jordart Initialt uppfyllt

tomrum (%)
Förregn
100-årsregn (%)

Uppfyld volym
vid start (%)

Postglacial sand 20 15 35
Morängrovlera 45 15 60
Postglacial grovlera 45 15 60
Postglacial finlera 45 15 60
Lerig morän 40 15 55
Isälvssediment 20 15 35
Gyttjelera 45 15 60

2.5 Ledningar
Ledningarna i modellen består främst av det i projektet framtagna förprojekterade
ledningsnätet. De ledningar som finns kring området har definierats utifrån
tillhandahållna CAD- och Shape-filer över befintligt ledningsnät från VAsyd och
Burlöv kommun.

I underlaget finns uppgifter om vilket material ledningarna är gjorda av. Detta har
använts för att uppskatta Mannings tal som beskriver trögheten i ledningarna.
Värdena för respektive material visas i Tabell 3. Ledningar med okänt material har
antagits vara betong, såvida inte dimension eller annat antyder att de är
plastledningar. Samma Mannings tal har använts för nya som gamla ledningar då
de befintliga ledningar som är med i modellen inte är särskilt gamla.

Tabell 3. Ledningsmaterial som används i modellen och deras respektive Mannings
tal.
Material Mannings tal (m(1/2)/s)

Befintliga ledningar
Plast 80
Betong 75

2.6 Noder
Brunnar har antagits ha dimension 1200 mm för ledningar under 1000 mm och
2000 mm för större ledningar såvida annan information ej funnits att tillgå.
Ledningsnätet visar huvudavledningssystemet, nedstigningsbrunnar är med i
modellen, rännstens- och tillsynsbrunnar har lämnats utanför modellen. Då
markhöjder saknats i underlaget har de ansatts i modellens noder, d.v.s. brunnar,
från laserdata och inmätningar om brunnslocken ej varit inmätta.

Brunnsförluster har för nedstigningsbrunnar normalt angivits med
beräkningsmetoden ”Weighted Inlet Energy”, i enlighet med Riktlinjer för
modellering av spillvattenförande system och dagvattensystem (kap. 26.1.7, SVU
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rapport Nr 2016-15, Svenskt Vatten 2016). För fiktiva brunnar och andra mindre
noder har ingen förlust (”No Cross Section Changes”) antagits.

2.7 Speciella strukturer i modell
De ytliga strukturerna så som diken och dammar är inlagda i markmodellen
(MIKE21) för att bättre fånga upp ytvattenflödena och bättre visualisera vilket
djup som uppkommer för de olika volymerna. Kanalerna som lagts in har utgått
ifrån en sektion med 4 m och slänter med 1:6 – lutning med har i en del fall
anpassats vid anslutningar till dammar genom att variera slänterna. Den kanal
som leder dagvattenvatten mot fördröjningsdammen i norr från centrala parken,
de västra avrinningsområdena och mittstråket har en annan utformning. Kanalen
har utformats med en rak kant mot vägen, 3 m bred botten och 1:6 slänt mot
grönområdet och översvämningsytan. En sektion från kanalen kan ses i Figur 5.

Figur 5. Sektion för kanalen i det norra området.

Större vägar inom området har i modellen beskrivs med de gatusektioner som
syns då höjdmodellen presenterats i Huvudrapporten ”Dagvatten- och
skyfallsutredning – planprogram Kronetorp”.

Strypningar har lagts in i modellen för att modellera ett tillåtet utsläpp av
1,5 l/s ha. De är inlagda som ”Regulators i de aktuella ledningarna och ger ett fast
flöde oberoende av trycknivån i regleringsnoden.



Bilaga 2 -
Föreslaget dagvattensystem, utan höjder



Bilaga 3 -
Föreslaget dagvattensystem, med höjder



Bilaga 4 Höjdsättning
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PM Höjdsättning badhus

Uppdrag Dagvatten- och skyfallsutredning - planprogram
Kronetorpsstaden

Beställare Burlövs kommun
Bilaga 7

1. Bakgrund

Rambölls tilläggsuppdrag bestod i att göra en höjdutredning för DP nya badhuset
och närliggande gator och kvarter med syfte att höja färdig golvnivå för planerat
badhus till lämplig nivå, utan att andra eventuellt kostsammare effekter uppstår
t ex genom att skyfallsvatten inte kan ledas till lämpliga ytor.

2. Resultat

Genom att justera längslutningen från befintlig bro i väster (Hantverkaregatan)
fram till planerat badhus kan man åstadkomma en höjning av badhuset från
+8,40 till +9,00. Detta får konsekvenser på skyfallshanteringen genom att
skyfallsvatten från Hantverkaregatan från badhuset samt delar (ca 30 m) av
nästa tvärgata söderut från Kronotorpsvägen, rinner västerut ner i
järnvägsporten. Se T0000552.

Konsekvenserna för skyfallshanteringen bedöms vara så pass små att en höjning
till +9,00 anses vara motiverad.

Datum 2018-05-22

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5
211 11  Malmö

T: +46-10-615 60 00
D:
www.ramboll.se

Unr 1320031577

Ramböll Sverige AB
Org nr 556133-0506
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Kronotorp - B 10år
Olofs dimensionering Beas FlödenFördröjning Klimatfaktor 1,3
Beräkning / W Beräkning / W Dahlström 2010 ekvation

Etapp1-hus Area (m2) Area (ha) Avrinningskoefficient Ha red m2 red tot 10 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) Lutning % Ledning mm Sammanlagt flöde l/s
B-1 8900 0,89 0,33 0,2937 2937 296 87 0,48 400

B-2 6133 0,6133 0,33 0,202389 2024 296 60 1,66 300 147

B-3 5526 0,5526 0,33 0,182358 1824 296 54 0,68 250

B-4 3939 0,3939 0,33 0,129987 1300 296 38 2,5 400 239

B-5 5726 0,5726 0,33 0,188958 1890 296 56 0,5 300

B-6 5997 0,5997 0,33 0,197901 1979 296 59 0,55 300

B-7 8392 0,8392 0,33 0,276936 2769 296 82 0,72 400 141

B-8 5585 0,5585 0,33 0,184305 1843 296 55 0,6 400 195

Totalt 50198 5,0198 1,656534 16565 490



Kronotorp - F 10år
Olofs dimensionering Beas FlödenFördröjning Klimatfaktor 1,3
Beräkning / W Beräkning / W Dahlström 2010 ekvation

Etapp1-hus Area (m2) Area (ha) Avrinningskoefficient Ha red m2 red tot 10 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) Lutning % Ledning mm Sammanlagt flöde l/s
F-1 5284 0,5284 0,64 0,338176 3382 296 100 0,63 400

F-2 8773 0,8773 0,64 0,561472 5615 296 166 0,64 500 266

F-3 8055 0,8055 0,64 0,51552 5155 296 153 4,16 500 419

F-4 10568 1,0568 0,64 0,676352 6764 296 200 1,59 600 619

F-5 4516 0,4516 0,64 0,289024 2890 296 86 0,5 800 705

F-6 6938 0,6938 0,64 0,444032 4440 296 131 1 400

F-7 4159 0,4159 0,64 0,266176 2662 296 79 1,37 400 210

F-8 13862 1,3862 0,64 0,887168 8872 296 263 1 473

F-9 6174 0,6174 0,64 0,395136 3951 296 117 0,5 590

F-10 17850 1,785 0,64 1,1424 11424 298 340 1400 4059
Totalt 68329 6,8329 4,373056 43731 1294



Kronotorp - G 10år
Olofs dimensionering Beas FlödenFördröjning Klimatfaktor 1,3
Beräkning / W Beräkning / W Dahlström 2010 ekvation

Etapp1-hus Area (m2) Area (ha) Avrinningskoefficient Ha red m2 red tot 10 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) Lutning % Ledning mm Sammanlagt flöde l/s
G-1 10401 1,0401 0,63 0,655263 6553 296 194 0,5 500

G-2 13195 1,3195 0,63 0,831285 8313 296 246 0,4 440

G-3 10231 1,0231 0,63 0,644553 6446 296 191 0,92

Totalt 33827 3,3827 2,131101 21311 631



Kronotorp - H 10år
Olofs dimensionering Beas FlödenFördröjning Klimatfaktor 1,3
Beräkning / W Beräkning / W Dahlström 2010 ekvation

Etapp1-hus Area (m2) Area (ha) Avrinningskoefficient Ha red m2 red tot 10 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) Lutning % Ledning mm Sammanlagt flöde l/s
H-1 3949 0,3949 0,64 0,252736 2527 296 75 0,45 300

H-2 4023 0,4023 0,64 0,257472 2575 296 76 0,56 300

H-3 7042 0,7042 0,64 0,450688 4507 296 133 1,4 400 284

H-4 11548 1,1548 0,64 0,739072 7391 296 219 0,55 700 503

H-5 6903 0,6903 0,64 0,441792 4418 296 131 0,5 400

H-6 8934 0,8934 0,64 0,571776 5718 296 169 0,51 400

H-7 5319 0,5319 0,64 0,340416 3404 296 101 0,53 500 232

H-8 2927 0,2927 0,64 0,187328 1873 296 55 0,49 600 287

H-9 7047 0,7047 0,64 0,451008 4510 296 133 0,51 800 790

H-10 12612 1,2612 0,64 0,807168 8072 296 239 0,5 500

H-11 2242 0,2242 0,64 0,143488 1435 296 42 0,5 250

H-12 5855 0,5855 0,64 0,37472 3747 296 111 0,41 1000 1182

H-13 11700 1,17 0,64 0,7488 7488 296 222 0,5 500

H-14 3618 0,3618 0,64 0,231552 2316 296 69 1 250

H-15 5837 0,5837 0,64 0,373568 3736 296 111 0,5 1000 1584

H-16 3843 0,3843 0,64 0,245952 2460 296 73 0,89 300

Totalt 90101 9,0101 5,766464 57665 1959



Kronotorp - I & J & D 10år
Olofs dimensionering Beas FlödenFördröjning Klimatfaktor 1,3
Beräkning / W Beräkning / W Dahlström 2010 ekvation

Etapp1-hus Area (m2) Area (ha) Avrinningskoefficient Ha red m2 red tot 10 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) Lutning % Ledning mm Sammanlagt flöde l/s
I-1 15944 1,5944 0,78 1,243632 12436 296 368 0,59 600

I-2 14208 1,4208 0,78 1,108224 11082 296 328 0,54 700 696

I-3 6362 0,6362 0,78 0,496236 4962 296 147 0,4 800 843

J-1 23900 2,39 0,7 1,673 16730 296 495 0,49 1000 1338

D-1 20349 2,0349 0,64 1,302336 13023 296 385 0,44 1200 1724

D-2 12418 1,2418 0,64 0,794752 7948 296 235 0,49 1200 1959

D-3 21042 2,1042 0,64 1,346688 13467 296 399 0,52 600

D-4 3493 0,3493 0,64 0,223552 2236 296 66 0,91 1200 2424

D-5 15311 1,5311 0,64 0,979904 9799 296 290 0,5 600

D-6 23984 2,3984 0,64 1,534976 15350 296 454 0,52 600 744

D-7 7172 0,7172 0,64 0,459008 4590 296 136 0,5 800 880

D-8 14083 1,4083 0,64 0,901312 9013 296 267 0,5 1000 1147

D-9 10024 1,0024 0,64 0,641536 6415 296 190 0,5 1000 1337

Totalt 188290 18,829 12,70516 127052 3761



Kronotorp - K 10år
Olofs dimensionering Beas FlödenFördröjning Klimatfaktor 1,3
Beräkning / W Beräkning / W Dahlström 2010 ekvation

Etapp1-hus Area (m2) Area (ha) Avrinningskoefficient Ha red m2 red tot 10 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) Lutning % Ledning mm Sammanlagt flöde l/s
K-1 4892 0,4892 0,43 0,210356 2104 296 62 0,42 300

K-2 6841 0,6841 0,43 0,294163 2942 296 87 0,49 300

K-3 4036 0,4036 0,43 0,173548 1735 296 51 0,91 400 201

K-4 6317 0,6317 0,43 0,271631 2716 296 80 0,52 300

K-5 6041 0,6041 0,43 0,259763 2598 296 77 0,5 600 358

K-6 8396 0,8396 0,43 0,361028 3610 296 107 0,46 400

K-7 7616 0,7616 0,43 0,327488 3275 296 97 0,4 700 562

Totalt 44139 4,4139 1,897977 18980 562



Kronotorp - L 10år
Olofs dimensionering Beas FlödenFördröjning Klimatfaktor 1,3
Beräkning / W Beräkning / W Dahlström 2010 ekvation

Etapp1-hus Area (m2) Area (ha) Avrinningskoefficient Ha red m2 red tot 10 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) Lutning % Ledning mm Sammanlagt flöde l/s
L-1 4585 0,4585 0,63 0,288855 2889 296 86 1,89 250

L-2 8095 0,8095 0,63 0,509985 5100 296 151 2,91 300

L-3 6782 0,6782 0,63 0,427266 4273 296 126 0,59 400 363

L-4 7253 0,7253 0,63 0,456939 4569 296 135 1 400

L-5 12882 1,2882 0,63 0,811566 8116 296 240 1 400

L-6 4944 0,4944 0,63 0,311472 3115 296 92 1 300 468

L-7 4677 0,4677 0,63 0,294651 2947 296 87 2,96 250 555

L-8 4790 0,479 0,63 0,30177 3018 296 89 1,65 250

L-9 16425 1,6425 0,63 1,034775 10348 296 306 1,34 400

L-10 8634 0,8634 0,63 0,543942 5439 296 161 1,37 500 467

Totalt 79067 7,9067 4,981221 49812 1474



Kronotorp - M 10år
Olofs dimensionering Beas FlödenFördröjning Klimatfaktor 1,3
Beräkning / W Beräkning / W Dahlström 2010 ekvation

Etapp1-hus Area (m2) Area (ha) Avrinningskoefficient Ha red m2 red tot 10 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) Lutning % Ledning mm Sammanlagt flöde l/s
M-1 15530 1,553 0,44 0,68332 6833 296 202 0,73 400

M-2 5570 0,557 0,44 0,24508 2451 296 73 0,48 300

M-3 6203 0,6203 0,44 0,272932 2729 296 81 0,61 600 354

M-4 5563 0,5563 0,44 0,244772 2448 296 72 0,8 300

M-5 5663 0,5663 0,44 0,249172 2492 296 74 0,63 600 499

M-6 6205 0,6205 0,44 0,27302 2730 296 81 0,49 300

M-7 5506 0,5506 0,44 0,242264 2423 296 72 1,21 600 650

M-8 7786 0,7786 0,44 0,342584 3426 296 101 0,44 400

M-9 14059 1,4059 0,44 0,618596 6186 296 183 0,54 800 934

M-10 6779 0,6779 0,44 0,298276 2983 296 88 0,7 300

M-11 17466 1,7466 0,44 0,768504 7685 296 227 0,89 400

Totalt 96330 9,633 4,23852 42385 1254,60192



Kronotorp - M 10år
Olofs dimensioneringBeas FlödenFördröjning Klimatfaktor 1,3
Beräkning / W Beräkning / W Dahlström 2010 ekvation

Etapp1-husArea (m2)Area (ha)AvrinningskoefficientHa red m2 red tot 10 min regn (l/s/ha)Avrinning (l/s) Lutning % Ledning mm Sammanlagt flöde l/s

F-9 6174 0,6174 0,64 0,39514 3951 296 117 0,5 590
F-5 4516 0,4516 0,64 0,28902 2890 296 86 0,5 705
G-3 10231 1,0231 0,63 0,64455 6446 296 191 0,5 191

1486

Totalt 20921 2,0921 1,32871 13287 393,299




