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Bakgrund, uppd
drag ochh syfte
Vatten och
h Samhällsteeknik har fåttt i uppdrag av HP boen
ndeutvecklinng AB att uttföra en
översiktligg dagvattenutredning inoom fastighetterna Skålen Övre 16 occh Bymarken
n 1:1 i
centrala Jö
önköping.
Jönköpinggs kommun har
h inlett prrocessen att ta fram en ny
n detaljplann för de aktu
uella
fastigheterrna. Planen tas
t fram då H
HP-Boendeeutveckling i egenskap avv exploatör och
fastighetsäägare avser bygga
b
nya fleerfamiljshus. I samband
d med detta sska bl.a. daggvattenfrågan utreedas.
Till följd av
a planerad exploatering
e
g kommer daagvattenavriinningen fråån utredninggsområdet attt ändras. Syyftet med deenna utredniing är därförr att belysa ddagvattenförutsättniingarna inom
m området, aatt identifierra risker som
m måste beakktas vid det
fortsatta detaljplanearb
betet och attt ge förslag på möjliga lösningar påå hur omhän
ndertagande avv dagvatten kan
k ske m.a..p. på reningg, fördröjnin
ng och magaasin.
Målsättnin
ngen är att hiitta lösningaar som medfför minsta möjliga
m
störnning på män
nniskors
hälsa och på
p miljön i vatten
v
och m
mark samt minimerar
m
rissken för skaddor på bygggnader
och anlägggningar.

Förutsäättningar
Markanvvändning
Utredningsområdet haar avgränsatts till de aktuuella fastigheeterna för exxploatering d.v.s.
d
Bymarken 1:1 samt Skkålen Övre 116. Områdett ligger inom
m stadsdelenn Bymarken i
centrala Jö
önköping, kn
nappt 100 m
meter från Väättern. I östeer avgränsass området avv den
kommunalla trafikleden
n Kortebovvägen. I övrigga riktningar avgränsas området av
kvartersmaark med en- eller flerfam
miljshus. Dee båda fastigh
heterna avskkiljs sinsemeellan av
en kommuunal säckgataa (del av Sanndbacksgataan), och en allmänning
a
i gatans förläängning.
Flygfoto över
ö utrednin
ngsområdet kan ses i fig
gur 1 nedan.
Fastigheten
n Bymarken
n 1:1 utgör dden övre, västra delen av
v utredningssområdet. Fastigheten har tidigare
t
varit i kommunnal ägo. Fastiigheten utgö
örs av naturm
mark, avsattt som
parkmark i gällande stadsplan. Ytaan är mestad
dels bevuxen
n med gräs eeller lågväxaande
buskar, meed enstaka lö
övträd. Fastitigheten är mycket
m
kuperad med en lutning mott sydost
och Sandb
backsgatan på
p mellan 1:22,5 och 1:4. Längsgåend
de Skatgatann stiger markknivån
kraftigt mo
ot väster från Sandback sgatan. Areaan på fastigh
heten Bymarrken 1:1 upp
pskattas
till 0,2 ha, varav 100 % anses varaa kuperad naaturmark.
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Figur 1

Ungefärlig utbredning utr
tredningsområdde.

Källa www.enniro.se.

Skålen Övvre 16 i den nedre,
n
östra delen av utrredningsom
mrådet utgörss av en privaat
bostadsfasstighet med ett
e befintligtt boningshuus i fastigheteens NÖ hörrn. Infart tilll fastigheten sker från Sandbacksgatan däär även en mindre
m
asfalterad parkerringsplats med
m två
skärmtak finns
f
anlagd. Resterandee del av fastiigheten utgö
örs av trädgåård med slutttning
mot söder. Den genom
msnittliga luutningen här är ca 10 %. Flerbostadsshus och paarkering
på angränssande fastigh
het i söder (SSkålen Övree 15) ligger lägre.
l
Marknnivån längs fastigf
hetens östrra sida och Korteboväg
K
gen faller upp
pskattningsv
vis två meterr. Arean på fastigheten Skålen Övre 16 anges till 1 675 m2, varaav ca 500 m2 - 30 %, kan
an anses varaa hårdgjord yta.
Utredningsområdet in
nkluderar äveen del av Sandbacksgataan med förläängning. San
ndbacksgatan fallerr uppskattniingsvis 3-4 m
meter (ca 7 %)
% från skärrmtaksparkeeringen på Skkålen
Övre 16 ner till korsniingen med SSkatgatan sö
öderut. Gatu
uutrymmet innnehåller idaag
mestadels asfalterad ytta men ävenn en smal grö
önremsa län
ngs mot fastiigheten Bym
marken
1:1 och ettt mindre grö
önområde i SSandbäcksgaatans förlänggning norruut. Den uppm
mätta
arean på den ”allmän plats
p
mark ssom bl.a. inkkluderar San
ndbäcksgatann motsvarar 500 m2,
varav ca 2775 m2 - 56 %,
% kan ansess vara hårdggjord yta.
Karta medd befintliga lu
utningar inoom området redovisas i figur 2 neddan.
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Figur 2

Karta med bef
efintliga lutninngar inom omrrådet. På bildden syns även aanslutande daggvattenledningar (gröönmarkerade)..

Recipientt/skyddsobjekt
Allt dagvattten inom om
mrådet antaas antingen samlas
s
upp i det kommuunala dagvatttensystemet eller diffust infiltrera maarken. Oavseett utgör Vätttern recipieent för dagvaattnet
från områddet. Ytligt avvrinnande vaatten direkt till Vättern är dock osan
annolikt då det
d
saknas såddana vattenvägar och efttersom såväll Korteboväägen som järrnvägen utgö
ör
barriärer.
Vättern är även recipieent för allt ddagvatten i närområdet.
n
Knappt 2000 meter södeer om
utredningssområdet liggger Dunkehhallaån, närm
maste större vattendrag m
med mynnin
ng i
Vättern. Ravinen
R
vid Dunkehallaå
D
ån utgör vid sidan om Vättern
V
en naaturlig lågpu
unkt
inom ett vidare
vi
områd
de runt de akktuella fastiggheterna.
Vättern meed tillrinnan
nde vattendrrag och 50 m strandzon utgör vattennskyddsomrråde för
Vättern so
om drickvatttentäkt. Det aktuella utreedningsomrrådet ligger ssåledes straxx utanför
vattenskydddsområdet.
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Hela Vätteern är av rikssintresse förr naturvårdeen (NRO140
078) och klaassat som Naatura
2000-områåde. Vättern
n utgör även riksintressee för såväl yrrkes- som fri
ritidsfisket. I riksintresset in
ngår skyddsvvärda arter ooch stammarr. De arter som
s berörs äär öring, röd
ding och
harr.
Enligt Jönköpings kom
mmuns dagvvattenpolicyy (2009-01-29) bedöms V
Vättern som
m en
känslig reccipient (utifrån 3 st. klas ser: mycket känslig, kän
nslig och minndre känsligg) och
med ett hö
ögt naturvärde (utifrån 3 st. klasser: mycket höggt, högt och övrigt).

Markförh
hållanden och
o geohyydrologi
Marktekniska undersö
ökningar harr utförts av BGK
B
AB i november
n
20016. Jordlaggren i
området utgörs till stö
örsta delen avv sand eller silt enligt un
ndersökninggsrapporten1 och
sandig siltiig morän enlligt SGUs joordartskarta2. Med hänsyyn till den tääta jorden in
nom
området bedöms förutsättningarnna för lokalt omhändertaagande av daagvatten (LO
OD)
genom perrkolation som
m mindre go
goda. Jordens permabilittet bedöms lligga i intervvallet
K≈10-6 – 10
1 -9 m/s.
Korttidsob
bservationerr av grundvaattennivåer har
h gjorts i tre av fem innstallerade
grundvatteenrör i samb
band med dee markteknisska undersökningarna, j ämför figurr 3
nedan. Vidd mättillfälleet 2016-11-228 låg grundvvattennivån mellan +999,09 m.ö.h. längst
upp på Bym
marken 1:1 (GWR12) ooch +94,76 m.ö.h.
m
centralt i utredninngsområdett
(GWR1603/U1603), vilket
v
innebäär ca 3 m respektive ca 2 m under m
markytan. Vidare
V
kan konstaateras att ingget grundvattten påträffaades i övrigaa två rör; GW
WR18 längstt upp i
väster på Bymarken
B
1::1 och GWR
R1605/U16005 längst ner i östra deleen av Skålen
n Övre
16. Det kaan noteras attt borrdjupett/rörbotten i GWR1605
5/U1605 m
motsvarade drygt 5
meter under markytan
n (+91,39 m .ö.h.).
I sammanh
hanget kan nämnas
n
att m
medelvatten
nståndet i Väättern, knapppt 100 meter
nedströmss, är mellan +88
+ och +889 m.ö.h.
Sammantaaget kan kon
nstateras att ggrundvatten
nytan troligen befinner ssig relativt låångt
under marrkytan, att deen hydraulis ka gradienteen är relativtt hög och attt jordens
permeabiliitet är relativvt låg.

Skålen Övrre 16, Jönköpin
ng, Nybyggnadd av flerbostad
dshus, Geotekn
nisk undersökn
kning Marktekn
nisk
undersöknin
ngsrapport, MU
UR, BGK AB, 2016-11-28
2 www.sgu.se
e/produkter/kkartor/kartvisaaren/jordkartvvisare/jordarter-125-000-11000-000/
1
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Figur 3

Karta med slu
lutliga lägen föör borrpunkterr vid utförda markundersök
m
kningar. Installerade
grundvattenröör med uppmäätta grundvatteennivåer är bllåmarkerade. Utdrag från BGK:s
B
3
borrplan .

Planeraad markaanvändninng
Befintliga byggnader,
b
skärmtak occh asfaltsytor inom Skålen Övre 16 kommer attt rivas.
Inom utreddningsområådet föreslås istället preliiminärt dels två nya flerrfamiljshus; ”hus A”
längs med Korteboväggen på fastiggheten Skåleen Övre 16 och
o ”hus B”” längs
neras prelim
minärt för divverse
Sandbackssgatan på fasstigheten Byymarken 1:1.. Vidare plan
förrådsbygggnader m m mellan flerrfamiljshuseen samt en garagebyggna
g
ad söder om
m och i
direkt ansllutning till hus B. Garagget är under jord och öv
verlagras prel
eliminärt av gräsyta.
g
Planerad bebyggelse
b
frramgår av fig
figur 4 nedann.
Skålen Övrre 16, Jönköpin
ng, Nybyggnadd av flerbostad
dshus, Geotekn
nisk undersökn
kning Marktekn
nisk
undersöknin
ngsrapport, MU
UR, Borrplan R
Ritning G1, BG
GK AB, 2016--11-28
3
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Figur 4

Situationsplaan planerade by
byggnader och gator
g
(Pontariius 201702099)

Hus A gruundläggs i nivvå med befiintlig mark och
o prelimin
närt som sutterränghus med
m liten
källardel i södra delen av huset. Fäärdigt golv för
f hus A vaarierar mellaan +97,0 och
h +98,0
m.ö.h. (S till
t N) med källare
k
på ca +92,2. Huss B utförs påå liknande säätt som Huss A men
med färdiggt golvnivå motsvarande
m
e +98,50 m.ö.h och källlardel på +993,4.
I övrigt är höjdsättning av områdeet okänd.
In- och utffart till garagge planeras ffrån Sandbaacksgatan.
Sandbackssgatan planerras till stora delar behålllas i sin nuv
varande sträcckning. Enligt
aktuellt förrslag skall gaatan dock brreddas någo
ot åt väster och
o även förrlängas någo
ot åt
norr.
Utemiljön i övrigt inom
m utredninggsområdet är ännu ej beeslutad, menn andel hårdjjord yta
har utgått från en bedö
ömning av ffigur 4 ovan
n.
Höjdsättniing av området har inte utförts och sannolikt kommer fastiigheterna terrasseras
i högre utssträckning än
n idag. Dockk är angränssande fastigh
heter relativtt tätt inpå occh de
befintliga höjdskillnad
h
derna måste ppå något sättt tas upp inom det aktuuella utredniingsområdet. I stort antas därmed att de befintligaa lutningarn
na bestå ellerr var något mindre
m
jämfört meed den befin
ntliga situatioonen.
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Förutsäättning fö
ör dagvatttenhanttering
Ansvarsförrdelning i daagvattenhannteringen ino
om ramen fö
ör detta projjekt åvilar prrimärt
fastighetsäägarna och kommunen.
k
Fastighetsäggaren ansvarrar för sin faastighet och
h
ledningar fram
f
till förb
bindelsepunnkten till den
n allmänna VA-anläggni
V
ingen. Komm
munen
ansvarar fö
ör allmänna ytor och attt de allmänn
na VA-anlägggningarna bbyggs och
underhålls. Dagvatten problematikken bör docck hanteras som
s en helhhet där såväll de
enskilda faastighetsägarrna som kom
mmunen meedverkar till att undvika alltför högaa flöden
som orsakkar översväm
mningar.

Dagvatteenpolicy
Jönköpinggs kommun har
h upprättaat ”Policy occh handlingssplan för dag
agvatten” därr förslag
till olika metoder
m
för rening
r
av dag
agvatten redo
ovisas. Policcyn ska vara vägledande i
planhanterringen. Till policyn
p
är dookumentet ”Handlingsp
”
plan för dagvvatten” knu
utet.
Handlingsp
planen innehåller riktlinnjer för hur arbetet
a
med dagvatten sska bedrivass i
Jönköpinggs kommun.
Enligt dagvvattenpolicyyn är de öveergripande målen
m
att han
nteringen avv dagvatten ska
s ske
på ett sätt som medförr minsta mööjliga störnin
ng på männiiskors hälsa och på miljö
ön,
minimerarr risken för skador
s
på byyggnader och anläggninggar samt berrikar bebygggelsemiljöerna och
o synliggö
ör vattenproocesserna. Exempel på möjliga
m
åtgärrder för att nå
n målen
är att minsska dagvattenavrinningeen, genom attt minska an
ndelen hårdggjorda ytor, att lokalt
omhändertta dagvatten
n inom fastigghet (ELOD
D) eller i en gemensam
g
aanläggning (SLOD),
(
att behålla grund- och ytvattennivvåer genom infiltration,
i
fördröjning och utjämn
ning samt
att rena förorenat dagvvatten så lånngt och så nära källan so
om möjligt. D
Dagvatten ska
s
omhänderttas i första hand
h
i öppnaa diken ellerr svackdiken
n, och i möjlligaste mån infilti
reras. Dagvvatten från tak
t och andrra hårdgjord
da ytor som inte är trafikkytor ska fö
ördröjas
och infiltreeras där så är
ä möjligt, m
medan dagvattten från traafikytor ävenn kan kräva någon
n
form av reening.
I handlingsplanen fram
mgår att ambbitionen är att
a dagvatten
n ska avledaa tätorternas
nederbördd på ett säkerrt, miljöanpaassat och ko
ostnadseffek
ktivt sätt så aatt invånarnaas
säkerhet, hälsa
h
och eko
onomiska inntressen intee hotas. Den
n naturliga hhydrologin och
grundvatteenbalansen i området böör upprätthåållas och eko
osystemen i området fårr inte
påtagligt påverkas.
I handlingsplanen för dagvatten kklassificeras dagvatten
d
frrån olika typper av avrinn
ningsområden utifrån
u
en indelning av m
markanvänd
dningen. Dett aktuella om
mrådet komm
mer att
hamna i kllassen bostad
dsområden med > 50 personer/ha.
p
. Enligt klas sningen om
mfattar
det en marrkanvändnin
ng så som ”T
Täta” grupphusområden
n, flerbostaddshusområden,
kontors- och
o handelso
områden, villket bedömss ge måttligaa föroreningsshalter i daggvattnet.

Vattendirrektivet
EU:s vatteendirektiv haar införts i m
miljöbalken (MB)
(
och i enlighet
e
medd detta har VattenV
myndighetten för södraa Östersjön beslutat om
m miljökvalittetsnormer, fförvaltningssplaner
samt åtgärdsprogram för
f i principp alla vattenrresurser, såv
väl yt- som ggrundvatten. Ett
område so
om omfattas av miljökvaalitetsnormeer kallas vattenförekomsst.
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Miljökvalittetsnormer är
ä ett juridiskkt styrmedeel som reglerras i 5 kap M
MB. För aktu
uellt
uppdrag bedöms förordningen om
m miljökvaliitetsnormer för vattenföörekomst (SF
FS
2004:660) vara aktuell. Miljökvalittetsnormern
na formuleraas som den sstatus som kan
k
uppnås och
h vidmakthåållas i vattennresursen. För ytvattend
drag är målett att god eko
ologisk
och kemiskk status ska nås 2015 elller i undantaagsfall någott senare. Huuvudregeln är
ä att
statusen in
nte får försäm
mras.
Med utgån
ngspunkt fråån ovanståennde skall intee den planerrade exploatteringen neggativt
påverka möjligheterna
m
a att bibehållla antagna miljökvalitets
m
snormer förr vatten.

Hänsyn till
t förvänttad klimatfförändringg
SMHI har gjort klimattscenarier föör perioden 1961-2100 för
f Sveriges samtliga län
n. Nya
observatio
oner jämförs med medellvärdet för 1961-1990
1
fö
ör att säga hhur de avvikeer från
det normala. Årsmedeelnederbördeen i Jönköpiings län berääknas öka m
med 10-20 % till
slutet av seeklet, med den
d största öökningen under vintern. Extremnedderbörden (d
den
maximala nederbörden
n
n under sju sammanhän
ngande dagar) beräknas öka med 300 %.
SMHI har även gjort studier
s
av huur intensiv nederbörd
n
kan förändraas i framtiden
n. Den
extrema 1--timmesnedeerbörden föörväntas öka, och ökninggen är någott större för de
d
längre återrkomsttidern
na, d.v.s. de mer ovanligga extrema skurarna. Doock visar berräkningarna även
ä
på 15-225 % ökningg för de årliggen återkomm
mande skura
rarna.
Vattenföringens variattion under ååret förändraas mot högre flöden undder vintern och
o
lägre vår- och
o sommarrflöden. Låggvattenperio
oden blir länggre och medd lägre flödeen.
Grundvatttenförhållanden påverkaas på motsvaarande sätt. Det beräknaade framtidaa 100årsflödet väntas
v
öka fö
ör vissa omrråden och minska
m
för an
ndra i länet.
För att kun
nna möta dee större flöddena har en klimatfaktor
k
r på 1,25 muultiplicerats med
m de
framräknade beräknad
de flödena.

Beräkniingsförutsättninggar
Beroende på
p regnets varaktighet
v
ooch intensiteet uppstår ollika volymerr nederbörd. I
enlighet med
m Svenskt Vatten P1044 har nederb
bördsintensiiteten för uppp till 1 dygn
n
beräknats med
m ”Dahlsström 2010””. För beräkn
ning av länggre varaktighhet än 1 dygn
n har
däremot ”D
Dahlström 1979”,
1
med Z = 18, anvvänts efterso
om den bedööms vara lite
”robustaree” och troliggen tåla extraapolering lite bättre. Z-v
värdet 18 haar använts efftersom
man vid sttudier inte fu
unnit några rregionala avvvikelser från
n det vid häfftiga regn.
Flödet harr beräknats med
m rationellla metoden d.v.s. regneets intensitett har multipllicerats
med arean
n på områdett samt dess aavrinningsko
oefficient. De
D avrinninggskoefficientter som
använts fö
ör olika markktyper vid beeräkningarn
na redovisas i tabell nedaan.
Tabell 1
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Asfaltt- och beton
ngytor

0,8

Trädggård/naturm
mark

0,1

Det kan säärskilt påpekkas att koeffi
ficienten för trädgård occh naturmarkk är relativt hög
med anledning av den
n kuperade teerrängen.
I syfte att skapa
s
ett beräkningsundderlag har en
n uppskattniing av arealeer etc. utförtts utifrån
tillgängligtt kartmateriaal. Uppskattnningen inneb
bär förutom
m en viss avvvikelse i män
ngd även
förenklinggar av verkliggheten såväll för den beffintliga som för den fram
mtida situatiionen.
Det bidraggande flödett har i förstaa hand beräkknats för hårrdgjorda ytoor och för ko
orta
regn. Regn
nets återkom
msttid har sattts till 10 år och regnvarraktighet mootsvarande 10
1
minuter haar valts som dimensioneerande baserrat på att utrredningsomrrådet är inom
m
bebyggelsee och att avsstånden och rinntidernaa är korta. Den använda nederbördssintensiteten
n för detta regn
r
är 228 ll/s och ha.
Belastningg från grönyttor och natuurmark har enbart
e
inklud
derats för nääraliggande ytor,
avgränsnin
ng har satts till
t fastighetssgräns. I praaktiken kom
mmer antagliggen såväl avvrinning
som infiltrrerat vatten inverka
i
frånn grannfastiggheter. Denn
na typ av avvvattning förrutsätts
dock inte tidsmässigt
t
kunna
k
samm
manfalla med
d den beräkn
nade dimenssionerande
avrinningeen.
Ovanståen
nde beräknin
ngsmetoder är vedertagn
na, i synnerh
het för måttlliga till högaa
regnintenssiteter och fö
ör normala m
marklutninggar. Det aktu
uella områdeet är emellerrtid
mycket kuperat och viid kraftiga reegn kan bidrraget från icke hårdgjordda ytor bli
betydelsefuullt. En alterrnativ metodd att beräkn
na flödet kan
n fås ur de tyyska anvisnin
ngarna i
DWA-A 118, Hydraullische Bemeessung und Nachweis
N
vo
on Entwässeerungssystem
men.
manvägda maaximala avriinningskoeffficienten kan
n beräknas uur en tabell baserat
b
Den samm
på lutning och regninttensitet. Förr denna berääkningsmetod har valts uut ett
dimension
nerande regn
n motsvarandde 10 års åteerkomsttid och
o 15 minuuters varaktighet då
grönytor deltar
d
på ett annorlunda vis. Den an
nvända nederrbördsintennsiteten är fö
ör detta
regn 180 l//s och ha. Det
D resulteraade dimensio
onerande flö
ödet innebärr antagligen en
överskattn
ning för sven
nska förhållaanden men ger
g ändå en fingervisninng utifrån ettt
alternativt beräkningsssätt.

Befintliig situatio
on, beräkknad kap
pacitet occh beräkn
knade flöden
För den beefintliga situ
uationen antaas dagvatten
nflöden ut frrån utredninngsområdet huvudh
sakligen kuunna delas upp
u i två deloområden; Bymarken 1:1
1 och Sandbbacksgatan
respektive Skålen Övrre 16, enligt följande.

Bymarken 1:1 och Sandbackssgatan
Dagvatten
nuppsamlinggssystemet i SSandbacksggatan och Skatgatan utgöörs av ett an
ntal
gatubrunnar anslutna till
t dagvattennledning. Närmare
N
höjd
dangivelser ppå systemet är
osäkra meddan ledningarna verkar vara dimenssion 160 mm
m vilken sennare övergår till
dimension
n 225 mm.
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Dagvatten
n från fastigh
heten Bymarrken 1:1 antaas delvis och
h framföralltlt vid mer krraftigare
regn avrinn
na ner mot Sandbacksga
S
atan.
Dagvatten
nledningarnaa i Sandbackksgatan antass även samlaa upp dagvattten från asffalterade
ytor inom gatumarken
n samt från dden asfalteraade skärmtak
ksparkeringeen (inkl. skäärmtak)
då dagvattenledning frrån denna ytta enligt ritn
ning ska varaa anslutet tilll systemet viid
Sandbackssgatan.
Tabell 2

Befintlig kapacitet
k
daggvattenledniing dim. 160
0 mm Sandbbacksgatan.

Dagvaattenledningg

Antagen lutning (%))

Maxxflöde (l/s)

D160 Sandbacksggatan

7

ca 188

Tabell 3

Bidragand
de area och fflöde befintllig situation dagvattenleedning dim. 160 mm
Sandbacksgatan.
Områåde
Area (m2)
Biidragande fllöde 10-årsreegn,
10
0 min varakttighet (l/s)
Naturrmark Bymaarken 1:1

2 000

5

Asfalttsyta Sandbaacksgatan

300

5

Asfalttsyta + skärm
mtak
Skålen
n Övre 16

330

7

TOTA
ALT

2 630

17
7*

*) Jämföreelsevis kan det
d totala biddragande flödet beräknas enligt DW
WA-A 118 tilll 31 l/s.
(24 % hårddgörandegraad och > 10 % lutning ger
g sammanv
vägd avrinni
ningskoefficient 0,65)

Skålen Övre
Ö 16
Skålen Övvre 16 är ansluten på daggvattenservis mot Korteebovägen. Sååväl takvatteen som
dräneringssvatten från det befintligga bostadshuuset antas av
vledas via daagvattenservvisen.
Dimension
n på dagvatttenservisen äär 150 mm (betong).
(
Hö
öjdangivelseerna är osäkrra men
troligen liggger servisen
n grunt, någoon meter un
nder markytaan. För utreddningens vid
dkommandee har antagitts en vattenggång i förbin
ndelsepunktten motsvaraande +96,5 m.ö.h.
på dagvattenservisen i Korteboväggen. Dimen
nsionen på huvuddagvatttenledningeen i
Korteboväägen är troliggtvis 300 mm
m.
Tabell 4
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Befintlig kapacitet
k
daggvattenserviisledning dim
m. 150 mm K
Korteboväggen.

Dagvaattenledningg

Antagen
A
lutning (%)

Maxflöd
de (l/s)

Dagvaattenservis D150
D
Kortebbov.

1

ca 5
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Tabell 5

Bidragand
de area och fflöde befintllig situation dagvattenseervisledning dim.
150 mm Korteboväge
K
en.
Områåde
Area (m2)
Bid
dragande flödde 10-årsreggn,
10 min
m varaktigghet (l/s)
Grönyyta, trädgård
d

1 174

3*

Takyta Skålen Övvre 16

168

3

TOTA
ALT

1 340

6**
*

*) Sannolikkt är detta fllöde överskaattat då merparten av av
vrinningen fr
från grönyto
or inom
trädgården
n inte kan avvrinna via daagvattenservvisledning.
**) Jämförrelsevis kan det totala biidragande flö
ödet beräkn
nas enligt DW
WA-A 118 till
t 18
l/s. (13 % hårdgörand
degrad och > 10 % lutniing ger samm
manvägd avr
vrinningskoeefficient
0,65) Likso
om angivet ovan
o
är sannnolikt dennaa siffra översskattad då sttora delar avv ytligt
avrinnandee vatten från
n grönytor innom Skålen Övre 16 intte kan avvatttnas via
dagvattensservisledningg.

Sammanffattande kaapacitetsbeedömningg
Sammantaaget görs bed
dömningen att kapacitetten i befintliigt ledningsssystem bör vara
v
tillräcklig för
f den befin
ntliga situatiionen vid ettt dimensionerande regnn motsvarand
de tio
års återkom
msttid och tiio minuters varaktighet.

Beräknaade ytor och flödden, fram
mtida situ
uation
När naturm
mark ersätts av byggnadder och hård
dgjorda ytor förändras vvattenomsätttningen.
Vattenavriinningen blirr mer direktt beroende av
a nederbörd
den och däm
mpas knapptt alls.
Hantering av dagvatten omfattar ddels effektivv bortledningg så att riskeen för översvämningar min
nimeras, delss utjämning av flödet fö
ör att minimera risken föör störtflödeen
nedströmss samt dels rening
r
av daggvattnet.
Andelen taakyta, asfaltssyta respektiive grönyta har
h beräknats schematisskt utifrån
föreslagen byggnation, se situationnsplan ovan
n i figur 4.
För den frramtida situaationen har bberäknade ytor
y delats up
pp i kvarterssmark och i
gatumark, enligt följan
nde.
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Kvartersm
mark (Bym
marken 1:11 och Skåleen Övre 16
6)
Kvartersm
marken beståår av de fram
mtida exploaterade ytorn
na inom Bym
marken 1:1 och
o
Skålen Övvre 16.
Tabell 6
1,25.
Delyta

Framtida ytor och flööden Bymarkken 1:1. Klim
matkompen serat med en
n faktor
Areaa
(%)

Area
(m2)

Avr.
koeff.

Eff
area
(m2)

Flöde
10-årsreggn,
10 min
(l/s)

Tillförd
volyym
(m3)

Takyta
hus B

26

525

0,9

473

14

8

Grönytta

74

1 475

0,1

148

4

3

TOTA
ALT

100

2 000

620

18

11

Andel hårddgjorda ytorr inkl. takytoor inom Bym
marken 1:1 bedöms
b
öka från 0 % tilll cirka
26 % i och
h med exploateringen.
Tabell 7 Framtida ytor och flööden Skålen Övre 16. Kllimatkompeenserat med en
faktor 1,255.
Delytorr
Areea
Area
Avr.
Eff.
Flöde
Tillförd
(%)
(m2)
koeff.
area
10-årsreggn,
volyym
(m2)
10 min
(m3)
(l/s)
Takyta
hus A,
725
0,9
653
19
11
43
förråd
m.m.
Hårdgjo
ord
markytaa
17
275
0,8
220
6
4
(asfalt etc.)
e
Grönytta
40
675
0,1
68
2
1
TOTA
ALT

100

1 675

941

27

16

Andel hårddgjorda ytorr inkl. takytoor inom Skållen Övre 16 bedöms ökka från cirka 30 %
till cirka 600 % i och med
m exploaterringen.
Totalt för hela kvarterrsmarken beeräknas andeelen hårdgjorda ytor inkl
kl. takytor ökka från
14 % till 422 %. Totalt beräknas deet bidragand
de flödet från
n kvartersma
marken (ej
Sandbackssgatan) till ciirka 45 l/s ooch den tillfö
örda volymeen till ca 27 m 3 vid ett
dimension
nerande regn
n motsvarandde tio års återkomsttid och
o tio minuuters varaktiighet.
Jämförelseevis har det totala
t
bidraggande flödett för hela utrredningsomr
mrådet, exklu
usive
gatumarkeen i Sandbackgatan, berääknas på alteernativt vis enligt
e
DWA
A-A 118. Vid
d 57 %

12

Dagvatten
nutredning
Skålen Övvre 16 m.fl.
Gransknin
ngshandling 2017-02-15
hårdgörandegrad och mellan 4 % och 10 % luutning som genomsnittllig lutning på
mark blir den
n sammanväägda avrinniingskoefficieenten 0,76 ooch det resullterande,
fastighetsm
dimension
nerande flödet beräknas till 63 l/s (115 min. varaktighet, klim
matkompensserat).
3
Den tillförrda volymen
n för detta reegn är 58 m .
För 100-årrsregn pekarr mycket öveersiktliga beräkningar påå ett bidragaande flöde
motsvaran
nde 120 l/s och
o en tillförrd volym motsvarande drygt
d
70 m3
(klimatkom
mpenserat).

Gatumarrk (Sandbaacksgatan)
Den framttida gatumarrken antas bbestå av Sand
dbacksgatan
n och dess föörlängning.
Tabell 8 Framtida ytor och flööden Sandbaacksgatan. Klimatkompe
K
enserat med
d en
faktor 1,255.
Delytorr
Areea
Area
Avr.
Eff.
Flöde
Tillförd
(%)
(m2)
koeff.
area
10-årsreggn,
volyym
(m2)
10 min
(m3)
(l/s)
Hårdgjo
ord
markytaa
85
425
0,8
340
10
6
(asfalt etc.)
e
Grönytta
15
75
0,1
8
0
0
TOTA
ALT

100

500

348

10

6

Andel hårddgjorda ytorr inom gatuoområdet för Sandbacksv
vägen bedöm
ms öka från 56 % till
85 % i och
h med exploateringen.
För 100-årrsregn pekarr mycket öveersiktliga beräkningar påå ett bidragaande flöde motm
svarande 17
1 l/s och en
n tillförd vollym motsvarande drygt 10 m3 (klim
matkompenseerat).

Sammanffattande kaapacitetsbeedömningg
Sammanfaattningsvis saaknas kapaccitet i det beffintliga dagv
vattennätet fför att mottaa de
beräknade utökade dim
mensionerannde flödena från den fraamtida explooateringen.
Fastigheten
n Bymarken
n 1:1 saknar idag helt daagvattenserviis och fastiggheten Skålen Övre
16 har en dagvattenser
d
rvis som dells har för dåålig kapacitett och dels saannolikt liggger för
högt i förh
hållande till de
d nya byggnnaderna. Fö
örutsättningaarna för natuurlig infiltrattion
inom utreddningsområd
det bedöms som dåliga m.h.t. lutnin
ngar och denn täta jorden
n.
För gatum
marken bedöm
ms översiktlligt att kapaccitet finns fö
ör att motta det
dimension
nerande flödet då den fraamtida situaationen kan innebära
i
en minskning av det
bidragandee flödet i.o.m
m. att skärm
mtaksparkerin
ngen försvin
nner.

Förordaad dagvaattenlösnning
Kombinatiionen av reccipientens käänslighet occh föroreningsklassningeen av dagvatttnet gör
att det som
m benämns som
s
normall rening behövs för behaandling av ddagvatten en
nligt
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kommunen
ns dagvatten
npolicy. Exeempel på no
ormal rening är enligt daagvattenpoliccyn
översilningg av grönyto
or, infiltratioonsanläggnin
ngar eller förrdröjningsdaammar.
I enlighet med
m kommu
unens dagvaattenpolicy föreslås
f
i förrsta hand attt dagvatten
omhänderttas i öppna diken eller ssvackdiken och
o att dagv
vatten från taak och andraa
hårdgjordaa ytor som in
nte är trafikyytor ska förd
dröjas och in
nfiltreras däär så är möjliigt.
Det kan do
ock inte anses rimligt attt rena allt daagvatten vid
d mer intensiiva regn meed lång
återkomstttid.
Den förordade dagvatttenlösningeen redovisas schematisktt på bifogadd ritning, Plaansch 1.

Kvartersm
mark (Bym
marken 1:11 och Skåleen Övre 16
6)
På grund av
a områdets topografi fö
föreslås att avvskärmandee dräneringsttråk/diken förläggs
f
i
områdets ytterkant
y
mo
ot norr, västter och södeer. Dräneringgsstråk anlägggs dels för att
samla upp och leda bo
ort tillrinnannde vatten frrån ovanförlliggande fasttigheter och
h dels för
att samla upp
u och ledaa bort avrinnnande vatten
n inom området som okkontrollerat skulle
kunna avriinna mot nedanförliggannde fastigheet (Skålen 15
5) söderut. Innom vissa stträckor
kan det fin
nnas behov av
a en liten ””klack” mot angränsande fastighet fför att styra ytvattnet
vidare kom
mmer diket av
a uppenbarra skäl på ko
ortare sträckor att behövva kulverteraas.
Dräneringstråken utfo
ormas med een lägre täckkt del med exxempelvis m
makadam förr
infiltration
n, fördröjnin
ng och reningg. I makadamdiket förlääggs en slitsaad dränledning för
bortlednin
ng av det vattten som intee infiltreras. P.g.a. de sto
ora nivåskilllnaderna ino
om
området kaan diket beh
höva utförass i olika trappsteg med överfallsvalla
ö
ar och brunn
nar
emellan vaarje dikesavssnitt.
Principielltt skall den läägre volymeen ofta stå vååt och bidra till rening aav dagvattneet.
I dikena an
nläggs förslaagsvis även m
med jämna mellanrum
m
kupolsilar
k
föör att omhän
nderta
ytligt avrin
nnande vatteen från såväll det aktuellaa utredningssområdet som
m grannfasttigheterna.
Om möjliggt förordas att
a dagvattenn från hårdggjorda ytor och
o takytor lleds ut till dee
föreslagna täckta diken
na i områdetts ytterkant.. Huruvida detta
d
är möjlligt kan avgö
öras
först vid en
n detaljprojeektering ochh beror på geestaltning occh höjdsättnning av såväll
byggnaderr som utemilljö.
Överslagsm
mässigt kan ovanståendde lösning med
m täckta diken motsvarra cirka 0,3 m2
våtvolym per
p längdmeeter. Totalt ggörs bedömn
ningen att kapaciteten i dikena mottsvarar
cirka 25 m3 inom fastigheten Bym
marken 1:1 och cirka 20 m3 inom fasstigheten Skåålen
Övre 16. Ett
E försiktigtt antagande därvid är att infiltration
nskapacitetenn i området
(motsvaran
nde sandig silt)
s är myckket låg och kan bortses iffrån.
Dräneringstråkens övrre del kan uttgöras av ettt öppet svacckdike med yytterligare
utjämningsskapacitet om
m behov finnns samt om
m höjdsättnin
ng och planeering av utemiljön
tillåter. Ettt öppet svacckdike ovanppå det täcktaa diket skullee teoretiskt iinnebära yttterligare
cirka 0,4 m2 våtvolym per längdmeeter. Det är dock osäkerrt om det ärr lämpligt
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(exempelviis m.h.t. närrhet till bygggnader o.s.v..) och möjliggt att nyttja ddiket för dettta
ändamål vaarför denna volym inte medräknas i den totala kapaciteten .
Kapaciteteen är teoretisskt sett tillrääcklig för attt täcka det to
otala behoveet för
exploaterin
ngen vid ett dimensioneerade 10-årsrregn. Emelleertid finns ssom nämnts ovan ett
flertal osäkkerheter i deetaljplaneringgen av såväll byggnader som utemiljjö. Det är t.eex.
osäkert om
m det med en
nkelhet går aatt leda vatten till dikena ”uppström
ms” mot
grannfastiggheterna (no
ordöst) då deet avskärand
de diket med
d all säkerheet kommer att
a
hamna relaativt högt vid denna punnkt.
Om det vid detaljprojeektering kann konstateras att ovan fö
öreslagna dikkeslösning in
nte har
tillräcklig volymkapaci
v
itet eller mööjlighet att om
mhänderta nödvändiga
n
dagvattenvo
olymer
kan lösningen kompleetteras med een eller fleraa anlagda inffiltrationsytoor under maark
bestående av dagvatten
nkassetter. A
Anläggningeen placeras exempelvis
e
ppå innergård
den
inom fastiggheten Skåleen 16. En ytta motsvaran
nde 5 x 10 meter
m
bedöm
ms ha tillräckklig
kapacitet för
f att utjäm
mna hela det totala dimen
nsionerandee flödet på 2 9 m3.
En infiltrationsanläggn
ning i kombbination med
d föreslagna täckdiken läängs fastighetsgränsen skkulle ge en to
otal utjämninngsvolym so
om motsvarar ungefär 779 m3, vilkett överstiger det behov
b
som framräknats
f
med de alteernativa och
h antagligen nnågot översskattande
3
tyska anvissningarna AT
TV-A118 (kknappt 60 m ).

Sandbackksgatan
För Sandsb
backsgatan föreslås
f
avriinning ske på
p gatan via dagvattenbr
d
runnar och ledning i
gatan på saamma sätt so
om idag. Ennligt ovanståående bedöm
ms kapacitetten vara tillrääcklig.
Gatan kom
mmer visserlligen att bredddas men un
nder antagan
nde att det bbidragande flödet
f
från de om
mgivande fasstigheterna B
Bymarken 1::1 och Skåleen Övre 16 kkommer att avledas
åt annat hååll i samband
d med explooateringen kommer
k
det resulterandee flödet att minska
m
i
dagvattenledningarna i Sandbackssgatan.

Dagvatteenserviser
Dagvatten
n från områd
det ansluts läämpligen tilll befintliga kommunala
k
ddagvattenled
dningar.
Anslutninggsmöjlighet finns i Korttebovägen (b
befintlig serv
vis). Enligt uuppgift från
n VA
avdelning på
p kommun
nen är det occkså möjligt att beställa en ny dagvaattenanslutn
ning i
dimension
n 160 mm mot
m Sandbackksgatan ellerr att slopa deen befintligaa servisen i
Korteboväägen och beställa en ny med dimenssion 200 mm
m. Kapacitetten i dessa leedningar
är oavsett begränsandee, vilket inneebär att dagvvatten måstee utjämnas iinnan ansluttning.
På sikt är det
d sannolikkt mest rationnellt att nytttja en och saamma serviss för hela den nya
bebyggelseen. M.h.t. hö
öjdförhållanddena är det dock inte möjligt
m
att annsluta dränvaatten
från den nya
n bebyggelsen inom Byymarken 1:11 (garage och
h Hus B) moot en ny daggvattenservis vid Korteboväg
K
gen varför enn ny förbind
delsepunkt bör
b upprättaas vid korsningen
Skatgatan//Sandbacksggatan. Även en del av deet avskärand
de diket mott väster kom
mmer bli
svårt att leda norrut occh sedan viddare mot Ko
ortebovägen
n. Förslagsviis leds även detta
d
mot söder och en ny dagvattenser
d
rvis i Sandbaacksgatan.
Detsammaa gäller en del av det takkvatten som kommer fråån Hus B. H
Hur stor del är svårt
att avgöra och beror på
p bl.a. takuttformning, grundläggnin
g
ngsdjup ochh höjdsättnin
ng av
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mark vilkeet kommer att
a avgöras fö
först i detaljp
projekteringskedet. M.h..t. den begräänsade
ledningskaapaciteten i Sandbacksga
S
atan och de små möjligh
heterna att aanlägga utjäm
mningsmagasin occh infiltratio
onsytor inom
m södra deleen av Bymarrken 1:1 bör en så stor del
d som
möjligt av takvattnet leedas mot Koortebovägen
n. Sannolikt kan dock krrävas att takkvatten
från den syydöstra fjärd
dedelen av H
Hus B, leds mot
m den nyaa dagvattensservisen i
Sandbackssgatan utan föregående
f
uutjämning och
o infiltratio
on. Kapaciteetsmässigt bör
b detta
inte vara några
n
problem
m (jmfr tabeell 2, tabell 6 och tabell 8 ovan).
Utan nogggrannare berräkning motssvarar kapacciteten i en ny
n dagvattennservis dim. 200
mot Korteebovägen up
ppskattningssvis ca 35 l/ss vilket undeerskrider dett dimension
nerande
flödet. Exaakta höjdanggivelser finnns inte på deen befintliga servisen meen befintlig
marknivå på
p platsen liggger på cirkka +96,5 m.ö
ö.h., vilket tyyder på en vvattengång på
p cirka
+95,5 m.ö
ö.h. Den prelliminära plaaceringen och höjdsättniingen av bygggnaderna närmast
n
Korteboväägen medförr antagligen att det kom
mmer bli svårrt att nyttja ddagvattenanslutninggen utan vidaare.
Kompletteerande inmäätning av vatttengångar på
Korteboväggen
p befintliga ledningar i K
behöver gö
öras för att säkerställa
s
fö
förhållandena, men preliiminärt bedööms den beffintliga
servisen liggga för högtt och på fel pplats för att kunna nyttjas med självvfall.
Sammanfaattningsvis fö
öreslås en nyy dagvattenaanslutning med
m dimensiion 160 mm
m mot
Sandbackssgatan samt en ny dagvaattenanslutniing med dim
mension 2000 mm mot hu
uvudledningen i Korteboväägen. P.g.a. aav höjdsättn
ning och placcering av dee nya byggnaaderna
föreslås do
ock att servissläget och föörbindelsepuunkten mot Korteboväggen flyttas tiill
fastigheten
ns lägre punkkt mot Skåleen 15 i sydö
öst. Se bifogaad ritning, P
Plansch 1.
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Dagvatten
nutredning
Skålen Övvre 16 m.fl.
Gransknin
ngshandling 2017-02-15

Hanterin
ng av extrem
ma flödenn/skyfall
En återkom
msttid motsvarande 10 år har ansettts vara dimeensionerandde för anlägggningen
inom utreddningsområd
det. Beräkniingar har äveen utförts fö
ör 100 års-reegn. Att maggasinera
ett 100-årssregn kan evventuellt varaa möjligt ino
om områdett. Det kan doock inte ansses vara
ett rimligt krav. Lednin
ngsnätet kann inte heller dimensioneeras för att kklara de stora
flödena som uppstår i samband m
med skyfall. Dagvattnet
D
kommer
k
då under kortaa tider att
samlas som
m ytvatten. Det
D är viktiggt att efterstrräva att dagv
vatten styrs så att
omkringligggande områåden inte övversvämmas på ett oönskat sätt. Dett rekommen
nderas
att ha bufffertzoner ditt dagvatten kkan söka sigg vid höga flö
öden. Avrinnning vid myycket
extrema reegn bör även
n kunna tillååtas genom att
a ytligt avriinnande vattten avleds på
p
markytan förbi
f
byggnaader ut mot Korteboväggen, alternattivt via Sanddbäcksgatan ut mot
Korteboväägen. Exakt utformningg bör säkersttällas i samband med enn noggrannarre
höjdsättnin
ng av områd
det.
Gator och hårdgjorda ytor inom ooch utanför området bö
ör utformas så att ytvatteen vid
häftiga reggn kan rinna på ytan sam
mt ledas mott lågpunkter där det intee kan skada
omgivandee bebyggelsee. Ytavrinninng utmed gaatumark måsste beaktas vvid höjdsättn
ning av
gata relativvt till byggnaader så att yttvatten ej risskerar att rin
nna in mot bbyggnader. Utmed
U
vissa sträckkor kan det även vara akktuellt att daagvattnet styyrs med hjälp
lp av kantsteenar.
En djuparee analys av flödesvägarn
f
na utanför det
d aktuella området
o
vid ett mycket extremt
e
scenario lååter sig inte dock
d
göras uutan ytterliggare bakgrun
ndsinformatiion om det
kommunalla ledningssyystemet ochh terrängförh
hållandena. Sannolikt
S
koommer ytligtt
avrinnandee vatten som
m når Kortebbovägen ockkså fortsättaa vidare länggs vägen och
h
eventuellt kunna nå järrnvägen länggre in mot centrum.
c
Cirrka 100 m sööder om ån ligger en
gångtunneel under järnvägen som ffår en viss avlastande
a
efffekt då vattn
tnet når överr
vägbanan (DHI, Hydrraulisk analyys av Dunkeh
hallaån 2014
4).
Jönköpingg den xx febrruari 2017
VATTEN OCH SAM
MHÄLLSTE
EKNIK AB

Peter Sanddström

Å Blixte
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