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Kronetorp Park Dagvattenhantering

1. Inledning

I samband med planarbetet med Kronetorp Park har Ramböll Sverige AB samlat
förutsättningar för dagvattenhantering samt utfört en översiktlig utredning av
dagvattenstråk och fördröjningsbehov för detaljplan Kronetorp Park 1:1, väster
om Möllegatan. Fastigheten ligger i östra delen av Arlöv, väster om trafikplats
Kronetorp och omgärdas av Kronetorpsvägen, Lundavägen, E22
(Stockholmsvägen) och E20/E6 (Yttre Ringvägen).

Utredningen är framtagen med datum 2017-07-05 men översyn för slutversion är
utförd 2018-09-18. Uppdateringen avser mindre redaktionella justeringar,
inarbetning av nytt underlag med avseende på dagvatten- och
fördröjningsvolymer samt renodling av dokumentet så att utredningen endast
avser allmän platsmark.

2. Förutsättningar

2.1 Riktlinjer för dagvattenhantering

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.
· Dagvattensystemet ska utformas så att så stor del av föroreningarna som

möjligt kan avskiljas under vattnets väg till recipienten
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Krav på dagvattenhantering i området är att 10-årsregnet ska kunna avledas
(området definieras av kommunen som centrumbebyggelse).
Dimensioneringsberäkningarna ska inkludera 1,3 i klimatfaktor. Eftersom det
befintliga dagvattennätet nedströms planområdet är högt belastat tillåts ett
utflöde på 1,5 l/s·ha från området i sin helhet.

Det efterfrågas en hållbar dagvattenhantering i hela området som innebär att så
tröga system som möjligt bör eftersträvas, även på kvartersmark. VA Syd önskar
att exploatörerna fördörjer vatten på respektive fastighet/kvarter så att
utloppsflödet motsvarar 20 l/s·ha.

Höjdsättningen och de ytliga ytvattenvägarna ska planeras efter ett 100-årsregn
så långt det ät möjligt för att skada vid skyfall ska undvikas.

2.2 Ansvar för skyfallshantering
Ansvar för skyfallshantering beskrivs i nedanstående text som är citerad från
Malmö Stads Skyfallsplan, daterad 2016-05-30.

Olika lokala aktörers arbete med skyfallshantering

Fastighetsägare
Fastighetsägaren har ansvar och skyldighet att vidta förebyggande
åtgärder för att skydda sin egendom och ansvarar för skador på
egen fastighet. Fastighetsägaren ska överväga vilka möjligheter
som finns att avleda eller fördröja vatten vid kraftiga skyfall så att
det inte skadar fastigheten eller vid behov installera någon form
skydd mot oönskade inflöden i fastighetens anslutning till VA-nätet.

Kommunen
Kommunen har ansvar för planering av mark- och vattenanvändning.
Enligt PBL ska kommunen väga in riskerna för olyckor,
översvämning och erosion vid planläggning och bygglovsprövning.
På så sätt kan lagen användas som ett redskap för klimatanpassning
av ny eller tillkommande bebyggelse på oexploaterad
mark. Det gäller dock endast ny bebyggelse och det är inte tydliggjort
med vilket tidsperspektiv ett sådant hänsynstagande ska ske.
Kommunen ska analysera risker och sårbarheter samt fastställa
planer för att hantera extraordinära händelser, som till exempel
ras, skred och översvämningar. En risk- och sårbarhetsanalys ska
bland annat svara på vilka risker som finns och vilka förebyggande
insatser som behöver genomföras för att skydda bebyggelse och
infrastruktur över tid. Det kommunala självstyret innebär att varje
kommun själv beslutar hur regelverket ska utformas när det gäller
hur och var bebyggelse kan uppföras.
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2.3 Underlag
I denna utredning har följande underlag använts:

· Behovsutredning, Del av Kronetorp 1:1, Ramböll Sverige AB, Malmö 2010-
03-15

· PM Dagvatten Kronetorpsområdet, VA Syd, 2013-06-07
· Dagvattenstrategi för Burlövs kommun, 2015-11-16
· Behov av fördröjningsvolymer, VA Syd 2017-03-02
· VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, 2017-05-05
· Geoteknisk utredning, Ramböll daterad 2010-03-15
· VA-projektering för Kronotorp 1:1, VA Syd 2016-06-24, ritningar 8370-

VA-16-001 - 006
· Förslag till höjdsättning, Ramböll 2017-04-05

Utöver dessa dokument har även information inhämtats via Ingrid Berg, planchef,
Kronetorp Park, Charlotta Tonning och Eleonora Krizanac, projektingenjörer, VA
Syd.

2.4 Motiv för denna utredning
Det är VA Syds ansvar att ta fram alla VA/dagvattenutredningar samt att
projektera VA-systemet. VA Syd har inte tagit fram erforderliga handlingar inför
planprogramet för pågående detaljplan. Kronetorp Park har därför tagit fram en
dagvattenutredning som krävs som underlag för förslag till detaljplan, Kronetorp
Park 1:1, väster om Möllegatan. En dagvatten- och skyfallsutredning för hela
Kronetorpsområdet tas fram av Burlövs kommun och VA Syd och den är färdig
hösten 2018.

3. Befintliga förhållanden

3.1 Områdesbeskrivning
Detaljplanområdet Kronetorp 1:1, väster om Möllegatan omfattar ca 4,4 hektar
mark och ligger i östra delen av Arlöv strax väster om trafikplatsen Kronetorp och
omgärdas av Kronetorpsvägen, Lundavägen, E22 (Stockholmsvägen) och E20/E6
(Yttre Ringvägen). I området ligger Kronetorp Herrgård med en anslutande väg
och cykelbana.

3.2 Topografi och Markslag
De ytor som innefattas av planområdet utgörs idag av åkermark. Marken sluttar i
syd och sydvästlig riktning, se Figur 1 och Figur 2. Uppe vid herrgården ligger
marknivån på +16,0 och i södra delen av området ligger marknivån på + 11,0.
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Figur 1. Hela exploateringsområdets topografi.

Figur 2. Topografi i Kronetorp parks område.
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3.3 Natur och kulturintressen
Enligt miljöbalken 5 kap 3§ skall myndigheter och kommuner säkerställa att de
miljökvalitetsnormer (MKN) som meddelats av regeringen för vissa geografiska
områden efterlevs. Kronetorp 1:1 ligger inom Alnarpsåns avrinningsområde
(ytvatten) och delvis över Alnarpsströmmen (grundvatten).

3.3.1 Alnarpsån
Alnarpsån ligger ca 1 km norr om planområdet. 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 dålig statusklassning så bör dagvattnet
från planområdet inte bidra med ökad förorening, speciellt gällande kvicksilver,
fosfor och kväve.

3.3.2 Alnarpsströmmen
Alnarpsströmmen är ett grundvattenflöde som korsar Kronetorp 1:1 i den norra
delen av fastigheten. MKN för grundvattenförekomsten klassas för kemisk status
och kvantitativ status.  Alnarpsströmmen bedöms till God för respektive
statusklassning.

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

3.4 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi
Berggrunden inom Burlövs kommun, där planområdet ligger, består av urberg
som överlagras av en kalkberggrund. I kalkberggrundens överyta finns en sänka i
nordvästlig riktning, Alnarpssänkan. Sänkan berör kommunens nordöstra hälft och
jorddjupet uppvisar stora variationer. I dess sandiga avlagringar hittar man
grundvattenförekomsten Alnarpsströmmen som omnämnts tidigare. De ytliga
jordarterna består till stor del av ler- och kritrika moräner. Moränen är blockfattig
och moränleror och lermoräner är de två dominerande typer inom området. Den
generella bedömningen är att grundvattenytan ligger 1-3 m under marken, men
den varierar med årstid och nederbörd. I tidigare geoteknisk undersökning
(Geoteknisk utredning, Ramböll daterad 2010-03-15) finns grundvattenmätning i
en punkt som visar nivån endast 2 dm under markytan.

Hela planområdet Kronetorp består lermorän med vissa inslag av sand. Underlaget
antas vara i stort sett impermeabelt och det finns mycket liten förutsättning för
dagvattnet att infiltrera ned till grundvattnet.
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3.5 Befintlig avvattning

3.5.1 Befintliga ledningar
Det finns befintliga VA-ledningar i Lundavägen och i Kronetorpsvägen. Möjliga
anslutningspunkter, enligt VA Syds, för ny inkoppling på dagvattensystemet visas i
Figur 3.

Figur 3. Anslutningspunkter för dagvatten är markerade med rött. Gula linjer
representerar avrinningsområdesgränser.

Det finns en damm vid korsningen E20/E6 och Kronetorpsvägen som fungerar
som fördröjningsmagasin för kommunens dagvattenledning som kommer
österifrån. Dammen och befintligt ledningssystem inklusive avsättning för
anslutning av utredningsområdet visas i Figur 4. Avsättningen i söder har höjd vg
+8,29.
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Figur 4. Befintliga VA-ledningar i södra hörnet av området. Grönt är dagvatten,
rött är spillvatten och blått vatten. Anslutningspunkten är markerad i rött.

Eftersom den största delen av området består av åkermark är det troligt att
regnvattnet idag infiltrerar genom matjordslagren för att sedan dräneras i ett
åkerdräneringssystem.

Vägavvattningen för intilliggande vägar påverkar inte planområdet.

3.5.2 Markavrinning
Avrinningsvägar, lågpunkter i terrängen och befintligt avrinningsområde inom
området har tagits fram genom en höjddataanalys i GIS, se Figur 5. Analysen
visar inte verklig översvämningsutbredning utan var vatten kan rinna och samlas,
där det finns lågpunkter i terrängen.
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Figur 5. Resultat från höjddataanalys.

Analysen visar att avrinningen från den södra delen av området dels sker söderut
och dels västerut.

3.5.3 Dikningsföretag
Norr om Kronetorp Park finns ett dikningsföretag, Burlöv - Kronetorp 1935,
båtnadsområde se Figur 6. Dikningsföretaget påverkar inte byggnation i områdets
södra delar men passerar igenom Kronetorp Parks mark.

Information om dikningsföretaget:
· Avslutningsår: 1935 (samma som startår)
· Areal i ha: 22,55
· Omkrets: 4,2837
· Utloppet utgörs av ett öppet dike på ett djup av knappt 2 m (enligt

sektionsritning i handling från 1935).
· Det är ett 15” cementrör (375 mm) som ansluter till diket uppströms

ifrån, röret lutar med 3:1000 dvs 0,3 procent. Det motsvarar ett flöde på
ca 99 l/s beräknat med Colebrooks diagram med en råhet på 1.
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Figur 6: Båtnadsområdet för Kronetorps dikningsföretagvisas i ljusare blå färg.
Båtnadsområdet är område som fick ett förhöjt värde genom markavvattningen.

4. Planerade förhållanden

4.1 Planstruktur
Ca 7300 bostäder, skolor, verksamheter, arbetsplatser och hotell planeras i hela
exploateringsområdet. En tidigt framtagen planstruktur finns föreslagen för hela
exploateringsområdet. Denna är inte ännu fastslagen. Planstrukturen påverkar
områdets utformning och områdets marknivåer.

Gräns för befintlig Detaljplan för del av Kronetorp 1:1 m fl Kronetorps gård i Arlöv
samt förslag till ny Detaljplan Kronetorp 1:1, väster om Möllegatan visas i Figur 7.
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Figur 7. Detaljplanegräns för Detaljplan för del av Kronetorp 1:1 m fl Kronetorps
gård i Arlöv. Skrafferad yta är förslag till ny Detaljplan Kronetorp 1:1, väster om
Möllegatan.

4.2 Planerat VA
VA Syd ansvarar för ledningar samt dagvattenhantering på allmän platsmark.
Dagvattensystemet kommer att dimensioneras enligt Svenska Vattens publikation
P110.

Ett stråk med VA-ledningar planeras ligga i den markväg, Möllegatan som blir gc-
väg, ligger i nord-sydlig riktning direkt väster om Kronetorps gård.
Dagvattenledningen, D800, kommer att ansluta dagvatten från stor del av
Kronetorp 1:1, dvs båda detaljplanerna som nämns i 4.1, 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
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dimensionerande regn kommer vattenytan i fördröjningsmagasinet stiga 1,5 m i
magasinet till +9,94 vilket innebär att dagvattensystemet då kommer att stå dämt
upp ca 140 m i stamledningen under gc-vägen.

Magasinet, se Figur 8, planeras byggas ut i samband med byggnation av nästa
detaljplan för att öka magasinets kapacitet. Stamledningen som leder till
magasinet kommer att fungera för anslutning av resterande del av området som
ingår i avrinningsområdet till södra hörnet.

Figur 8. Projekterat fördröjningsmagasin i områdets södra hörn.

I dagvattenutredning, framtagen av VA Syd, se Figur 9, visas behov av
fördröjningsmagasin i hela exploateringsområdet. VA Syd har inte kontrollerat om
de 3300 m3 som anges i utredningen, inkluderar det lilla magasinets volym eller
om den volymen ska adderas till den totala volymen för det södra magasinet samt
om de i utredningen framtagna avrinningsområden fortfarande gäller.
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Figur 9. Dagvattenutredning, VA Syd 2017-03-02.

VA Syd kommer, vid utbyggnad av magasinet i söder, bekosta den del av
magasinet, både planerings- och byggnadsmässigt, som behövs för att VA-
tekniken ska fungera. Magasinet planeras att byggas med slänter 1:5.

4.3 Översiktligt förslag till höjdsättning av området i söder
Ett översiktligt förslag till höjdsättning över området i söder har tagits fram av
Kronetorp Parks planchef Ingrid Berg och Ramböll under mars 2017. Förslaget
visas i Figur 10.
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Figur 10. Översiktligt förslag till höjdsättning av området i söder.

Högsta högvattennivå för 10-årsregnet i fördröjningsmagasinet är i VA Syds
projektering +9.94. Om den nivån kommer att behållas som högsta högvattennivå
när magasinet byggs ut och förslaget till översiktlig höjdsättning gäller kommer
10-årsregnet dämma till 6 cm från marknivån i gatan längst i söder. Detta innebär
att magasinet inte kommer att kunna rymma större regn, t ex 100-årsregnet som
också brukar kallas skyfall.

5. Dagvattenhantering på allmän platsmark

All dagvattenhantering på allmän platsmark i området planeras, byggs och
förvaltas av VA Syd och kommunen. VA Syds ansvar är att se till att det finns ett
allmänt dagvattensystem att ansluta dagvatten och dränering från kvarteren till
samt för anslutning av dagvatten från allmän platsmark. Kommunen ansvarar för
avvattning av ytor på allmän platsmark, t ex från gator, platser, parker.
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I detta skede är det ännu inte klart hur strukturen för dagvattensystemet ska se
ut mer än att dagvattnet ska ledas till fördröjningsmagasinet i södra delen av
området. Det är heller inte klart hur gatusektioner eller torg- och parkytor ska
utformas.

Nedan följer en kontroll av möjligheten till anslutning av kvarteren till det
allmänna dagvattensystemet samt några exempel på dagvattenhantering som kan
användas både på allmänplatsmark och på kvartersmark, men som kräver lite mer
utrymme än t ex grunt nedsänkta ytor och växtbäddar. Exemplen visas som
inspiration för diskussion i samband med planarbetet.

5.1 Kontroll av dagvattenstruktur på allmän platsmark
En översiktlig struktur för dagvattenhantering på allmänplatsmark har skissats
med syfte att visa på möjligheten att ansluta kvarteren till det allmänna
dagvattensystemet. Skissen är ett exempel på struktur för ledningssystem och
visar att dagvattnet går att ansluta både österut till den planerade
dagvattenledningen och/eller söderut till ytan där det planerade magasinet ligger.
Djupet på dagvattensystemet varierar i skissen mellan 1,5 och 3 m djup och
bygger dels på anslutning till den ledning som planeras i västra kanten av området
och dels på nya ledningsstråk. Samtliga delar i systemet mynnar i
fördröjningsmagasinet i söder.
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Figur 11. Ett skissexempel på dagvattenstruktur för detaljplanen.

Höjder i fördröjningsmagasinet och för kvarteren närmast fördröjningsmagasinet
måste studeras vidare för att säkerställa att gatu- och husdräneringar kan
anslutas utan risk för upptryckning vid högvatten i magasinet. Extra volym för
eventuell skyfallshantering i området för magasinet finns inte med den
höjdsättning som nu skissats, höjdskillnaden mot omgivande mark är för liten. I
den kommande Dagvatten- och skyfallsutredningen kommer detta studeras
vidare.

5.2 Exempel på dagvattenhantering allmän platsmark

5.2.1 Exempel; dagvattenhantering med diken
Som alternativ till dagvattenhantering med dagvattenbrunnar och ledningar kan
diken användas. Diken är mer platskrävande med ger både rening och viss
reduktion av vattenmängderna.
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Gräsklädda diken för avvattning kan utformas enligt två principer, antingen diken
som är tillräckligt djupa att också kunna dränera gatans eller ytans överbyggnad,
eller grunda diken, svackdiken, som behöver kompletteras med terrassdränering
för att dränera överbyggnaden. I båda fallen tas vattnet in i ledningssystem via
dagvattenbrunnar med kupolsil i dikets lågpunkt.

Ett svackdikes kapacitet för avledning av vatten från en smal lokalgata är relativt
god även om svackdiket utförs med 1:4 slänter, 1 m brett och 0,25 cm djupt. Vill
man däremot ta höjd för en säker skyfallsavledning och en ökad reningseffekt kan
diket utformas 2 m brett och 0,5 m djupt. Dikessektionen kan också utformas
med bottenbredd på t ex 0,5 m för ytterligare kapacitet/effekt.

Ett dike som också ska ha en dränerande effekt på gatans överbyggnad blir pga
djupet bredare. Traditionell vägdikesutformning brukar innebära släntlutningar om
1:3 mot vägen och 1:2 mot omgivande mark men i stadsmiljö är dessa lutningar
troligen för branta. Med 1:4 i släntlutningar och dikets djup på 0,9 m blir dikets
bredd 7,2 m.

Bild på svackdike vid gata visas i Figur 12. Avvattning till svackdike,
Bunkeflostrand (foto Ramböll). Vattnet från gatan rinner in till diket vid
dagvattenbrunnarna genom släpp i kantstenen. Ett öppet dike har en god
kapacitet för ledning av vatten och reducerar mindre nederbördsmängder genom
växtupptag och avdunstning. Infiltrationskapaciteten beror på vilken jord det finns
i marken och i området vid Kronetorps Park är infiltrationen mycket liten.

Om ett dike också ska användas för fördröjning av vatten måste flödet regleras.
Detta kan göras genom dämmen i diket eller genom att utloppet från diket stryps.
Fördröjningsvolymen i diket, när det ska fungera som ett fördröjningsmagasin,
beräknas till högsta tillåtna stigningsnivå som är horisontellt. Detta innebär att om
diket lutar kommer fördröjningsvolymen bli mindre än om dikesbotten är plan. I
en lutande terräng bör därför dikesmagasinet trappas för optimalt utnyttjande av
fördröjningsvolymen. Mellan ”trapporna” kan vattnet regleras med överfall
(dämmen) eller ledningar.



17 av 20

Kronetorp Park Projektering

Unr 1320024404

Figur 12. Avvattning till svackdike, Bunkeflostrand (foto Ramböll). Vattnet från
gatan rinner in till diket vid dagvattenbrunnarna genom släpp i kantstenen.
Grönytan med diket i uppskattas vara ca 3 m brett för att också kunna rymma
trädplanering.

5.2.2 Exempel; krossfyllt dike
Både fördröjning och rening uppnås genom makadamstråk. Makadamstråk kan
anläggas under marken med olika konstruktioner. Markytan kan formas som en
skålad yta där dagvatten tillåts ansamlas och dels infiltrera ner i makadamen eller
ledas ner via rännstensbrunnar i makadamen. T ex kan den skålade ytan vara av
gatsten som tillåter viss infiltration mellan stenarna samtidigt som
överskottsvatten leds ner i brunnarna, exempel visas i Figur 13.
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Figur 13. Skålformad ränna i gatsten i Frieburg (Ramböll, 2011)

Under ytan anläggs ett dike fyllt med ett genomsläppligt material, exempelvis
makadam. Fördröjningsvolymen i makadamdiken utgörs av porvolymen i
fyllningsmassorna, vilken är ca 30 % av materialets volym. För att förhindra att
finmaterial sätter igen makadamdiket läggs geotextil runt ledningsgraven. I botten
av diket läggs en dränerande ledning som både sprider vattnet från
dagvattenbrunnarna och som leder vidare överskottsvatten. Dräneringsledningens
utloppsflöde regleras för kontroll av fördröjningsvolymen i makadamdiket.  På så
vis säkerställs att inte föreskrivet maximalt utflöde överskrids. Exempel på
utformning visas i Figur 14.

Figur 14. Exempel på makadamdike med dräneringsledning i botten. (Svenskt
Vatten P105).
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5.2.3 Öppet fördröjningsmagasin
Ett öppet fördröjningsmagasin är den mest volymeffektiva lösningen för
fördröjning av dagvatten.

Principen vid utformning av anläggningar som planeras som fördröjningsmagasin
är att inloppet i magasinet är detsamma som den dimensionerande
högvattenytan, dvs till den nivån man planerar att vattenytan ska kunna fluktuera
vid det dimensionerande regnet. Utloppsnivån i magasinet är detsamma som
normalvattenytan. Om magasinet är ett en öppen damm t.ex. där man vill ha en
permanent vattenspegel, sänks magasinets botten under normalvattennivån så att
dammen inte töms. I övriga fördröjningsmagasin är utloppsnivån densamma som
botten i anläggningen.

Om ett område är mycket platt kan det bli problem att nivåskillnaden mellan in-
och utloppet i magasinet. Magasinet kan då utformas med in- och utlopp på
samma nivå vilket medför att vattenytan stiger både i magasinet och i uppströms
liggande ledningssystem upp till högvattennivån när magasinet utnyttjas.

Nivåskillnaden mellan omgivande mark och magasinets vatten nivåer variera från
fall till fall. Inloppsnivån styrs t ex av det inkommande systemets möjlighet till
lutning där en plattare mark ofta ger en djupare ledning. Dräneringsnivåer och
djup på marktäckning för ledningar avgör också inloppets djup. Om inloppsnivån
är okänd t ex på grund av att projektet befinner sig i ett tidigt skede kan
inloppsnivån antas ligga på ca 1,5-2 m djup i förhållande till kringliggande mark.
Fluktueringsnivån för dimensionerande regn styrs oftast av utloppsnivån och den
volym vatten som ska rymmas i magasinet. Om inloppet kan tillåtas dämma vid
högvatten kan en större fluktueringsnivå utnyttjas.

6. Hur påverkar dagvatten- och skyfallshanteringen
planarbetet?

Det viktigaste gällande dagvatten- och skyfallshantering i samband med
planarbetet är att vatten tar plats. Om behovet av plats för vattnet är utrett innan
eller i samband med planarbetet finns goda möjligheter att hitta hållbara lösningar
där krav och behov kan uppfyllas. När rätt plats identifierats behövs en kontroll att
känsliga funktioner som t ex elanordningar, inte kommer att påverkas av
vattenhanteringen.

Både dagvatten- och skyfallshanteringen kan påverka valet av gatubredd. T ex tar
öppna lösningar lite mer plats än underjordiska lösningar. En dagvattenanläggning
ska också kunna byggas och skötas vilket gör att det finns krav på utrymme för
att möjliggöra detta.

Skyfallshanteringen är mer en höjdsättningsfråga. Marken ska kunna leda vattnet
till en säker plats och vattensamlingens djup ska möjliggöra tillgänglighet för
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Räddningstjänst. Ett räddningsfordon typ personbil kan oftast ta sig fram i max 20
cm vattendjup och en brandbil kan ta sig fram i max 50 cm djupt vatten. För att
inte skapa platser där vatten inte kan samlas utan risk för skada behöver
områdets höjder studeras.


