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Inledning
Uppdrag och syfte
bsv arkitekter och ingenjörer utför på uppdrag av nkBo en dagvattenutredning till
påbörjad detaljplan för Lilla Åsa 23:165 i Taberg, Jönköpings kommun. Detaljplanens
syfte är att området ska exploateras med bostäder, flerbostadshus med tillhörande
lokalgator och VA-ledningar. Området ska även innehålla service i form förskola och för
omsorgsverksamhet.
Planförslaget ska ta hänsyn till framtida klimatförändringar genom strategisk placering
av bebyggelse, höjdsättning och hantering av dagvattnet. Dagvattnet omhändertas
lokalt inom fastigheten. Det ska ske med fördröjning nära källan, för att sedan avledas
med trög avledning till en samlad fördröjning. Avloppsledningar kommer att anslutas
till kommunalt VA.
Målsättning för omhändertagande av dagvatten för planområdet är att
vattenrecipienter nedströms, närmast Sörsjön följt av Tabergsån, ska bibehålla
alternativt förbättra sin ekologiska och kemiska ytvattenstatusstatus. Med en
anpassad, funktionell infiltration inom fastigheten, uppnås en tillfredsställande rening
av utströmmande(ytligt) grundvatten och eventuellt ytvatten i samband med
högflödessituationer.

Orientering/objektsbeskrivning
Planområdet är ca 7 ha stort och beläget i Taberg ca 17 km söder om Jönköping stads
centrum. Området avgränsas av befintligt vägsystem, Sjövägen i väster och norr,
Åsastigen i öster och befintligt bostadsområde i söder.
Fastigheten består till största del av skog med ett antal mindre gångstigar. Skogen är
främst en jämngammal barrblandskog. I nordöstra delen av området finns en grusad
yta som används för parkering. Det finns ingen bebyggelse inom området.
Inom området varierar marknivån mellan +214 och +233. Marken sluttar mot norr.
Vattennivå vid närmaste recepient, Sörsjön, ligger omkring +211.7.
Dagvattnet från området avvattnas norrut i Sörsjön vars utlopp mynnar vidare mot
Tabergsån. Tabergsån mynnar i Munksjön och till sist i Vättern. Området ligger inom
huvudavrinningsområde för Motala ström.

1

DAGVATTENUTREDNING

Projekt

Projektnummer

Datum

Granskning:

Lilla Åsa 23:165 Taberg/ lamellhus, förskola
mm/skiss

P166350A

2017-05-05 MH,JH

I norr angränsar området till friluftsanläggningen ”Sörgården” med tillgång till
friluftsbad, frisbeegolf, beachvolleyplan och flera motionsspår. I söder angränsar
området till bostadsområden med största del småhus med äganderätt.

Befintlig situation
Jönköpings kommun har i dagsläget ingen uppdaterad dagvattenpolicy.
Inom planområdet avvattnas idag Sjövägen( i väster och i norr) och Åsastigen( i söder)
med längsgående diken. Riktningen är mot norr via dagvattenkulvert från fastigheten,
förlagd under Sjövägen. Vattengången i kulverten ligger vid inloppet på +214.243
respektive +212.984 för utloppet. I övrigt finns ingen dagvattenhantering inom
området då behovet inte har funnits tidigare.
Dagvattenflöden från möjliga tillrinningsytor närmast söder om planområdet förväntas
huvudsakligen omhändertas på grannfastigheten och ingår därför inte i utredningen.
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Figur.1 Flygfoto över planområdet.

Figur.2 Principskiss för dagvattenavledning vid nyexploatering, se sidan 11.
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Förutsättningar
Underlag
Som underlag till dagvattenutredning för Lilla Åsa 23:165 har följande material varit
tillgängligt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundkarta, upprättad 2016-12-15 av Jönköpings kommun.
Utkast till planbeskrivning, upprättad 2017-04-20 av Jönköpings kommun.
Pågående plankarta, upprättad 2017-04-28 av Jönköpings kommun.
Inmätning av höjder, upprättad 2017-04-24 av Jönköpingskommun
Situationsplan för nyexploatering, upprättad 2017-04-25 av Helena Elisson, bsv.
VISS vatteninformationssystem Sveriges hemsida, hämtad 2017-04-23.
PM 1 Geoteknik, geoteknisk undersökning, upprättad 2017-05-03 av Janne
Svensson, Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB.
Markteknisk undersökningsrapport, Mur, upprättad 2017-05-03 av Janne
Svensson, Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB.
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Tidigare utförda undersökningar
Tillstånd i ytvattenrecipienter
Enligt data från Vatteninformations system Sverige(VISS) klassas Sörsjön ha god
ekologisk status medan Tabergsån klassas ha måttlig ekologisk status(2017-03-01).
Beträffande kemisk ytvattenstatus bedöms både Sörsjön och Tabergsån inte uppnå
god status(2017-03-01).
Aktuella recipienter uppfyller inte samtliga krav gällande miljökvalitetsnormer för
ytvatten. Både Sörsjön och Tabergsån bedöms ej uppfylla kvalitetskriterier-/mål
avseende parametern ”förekomst av miljögifter”. Samtidigt bedöms parametern
”försurning” vara tillfredsställande för både Tabergsån och Sörsjön.
Tabergsån är påverkad av miljöproblem så som ”förändrad habitat genom fysisk
påverkan”, och ”konnektivitets förändringar”. Förändringar av konnektivitet innebär
att det finns vandringshinder som påverkar vattenlevande organismer, ex. vägtrummor
eller dammar av olika slag. Spridning och fria passager begränsas för djur, växter och
organiskt material. VISS kvalitetsparametrar ”övergödning”, ”flödesförändringar” och
”morfologiska förändringar” uppvisar godkända resultat för Tabergsån.
Geoteknik och markförhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts för detaljplanen Lilla Ås 23:165,
Jönköpings kommun(BKG, Huskvarna 2017-05-03). I samband med detaljprojektering
utförs eventuellt kompletterande geotekniska undersökningar. Utredningen har visat
att:
Planområdet består till största del av sand på siltig morän som är täck av ett lager
mulljord. Sanden har varierande inblandning av silt och grus. Moränen under
sandskiktet består till största del av silt och sand.
Grundvattenprover har tagits ur grundvattenrör i tre punkter. I två av punkterna var
proverna torra på ett djup till 5,31 resp. 4,74 under markytan motsvarande +213,09
och +223,97. I det tredje provröret uppmättes grundvattennivån till 2,72 m
under markytan motsvarande +212,09.
Marken inom planområdet medger sannolikt goda infiltrationsförhållanden. I samband
med detaljprojektering med utökad geoteknik klargörs om det finns eventuella
delzoner med behov av att skifta vissa massor.
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Dimensioneringsförutsättningar
Vid nyexploatering av bostäder i området kommer ytor som idag är genomsläppliga för
regn- och dagvatten att hårdgöras i stor utsträckning vilket kommer att öka
ytavrinningen. För att beräkna dagvattenflödet från området och erforderlig
magasinsvolym vid 10-, 30- respektive 100-års regn har ytor beräknats utifrån
situationsplan framtagen av bsv. Regnintensitet har valts utifrån z-värde 24 samt
rinntid 10 min, se följande tabeller 1,2 och 3.
Areaberäkning för området vid nyexploatering
Sjövägen 3532m2, Åsastigen 1439m2
Area inom område 65273m2, ca 6.5 ha
Ny genomfartsgata 2405m2, Ny parkering 3958m2
Hårdjordyta vid förskola 2610m2, Förskola(Tak) 564m2
Bostäder(Tak) 8068.4m2, Diverse små byggnader(Tak) 234m2
Skogsområde 12720m2, Gräs 30533m2
Beräkning av erforderlig magasinsvolym
Erforderlig magasinsvolym vid 10-års regn med varaktighet 10 minuter
10 x 60 x 599.68 = 359 809 liter= 359,81m3
Klimatfaktor 1.25
1,25 x 359.81= 449.76m3
Tabell.1 Flöde beräknat för regn med 10-års återkomsttid, varaktighet 10 min och beräknad
regnintensitet 240 l/s*ha.
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Erforderlig magasinsvolym vid 30-års regn med varaktighet 10 minuter
10 x 60 x 874,53 = 524718 liter= 524,72m3
Klimatfaktor 1.25
1,25 x 524,72= 655,90m3
Tabell2. Flöde beräknat för regn med 30-års återkomsttid, varaktighet 10 min och beräknad
regnintensitet 350 l/s*ha.

Erforderlig magasinsvolym vid 100-års regn med varaktighet 10 minuter
10 x 60 x 1399,24 =839544 liter= 839,54m3
Klimatfaktor 1.25
1,25 x 839,54= 1049,43m3
Tabell 3. Flöde beräknat för regn med 100-års återkomsttid, varaktighet 10 min och beräknad
regnintensitet 560 l/s*ha.
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Förslag och principlösningar
Områdets topografi gör det lämpligt att leda dagvattnet till den norra delen av
området varför placering av dagvattenmagasinet förläggs där. Se principskiss för
dagvattenavledning inom och från området, sidan 11.
Dagvattenmagasinet kan utformas som en damm men det finns även andra tekniska
lösningar med magasinerande funktion till exempel underjordiska
sedimentationsmagasin eller skärmbassänger.
Befintliga diken bevaras längs med områdets ytterkanter vid Sjövägen och Åsastigen.
Ställvis kan det erfordras viss justering för att få minst 5 ‰ lutning utmed hela
dikessträckan fram till dagvattendammen. Vid området för planerad förskola kommer
diken att behöva riktas om och eventuellt kulverteras.
Genomfartsvägen utformas med ett intilliggande infiltrationsstråk för fördröjning och
rening av dagvatten nära källan, se figur 3.

Figur.3 Generell gatusektion med ett infiltrationsstråk utrustat med en rasteryta som exempelvis kan
fyllas med makadam, 2-4 mm, alternativt kan man använda gräsförsedd yta med matjord. Figuren är
tagen från Svenskt Vattens publikation P105, augusti 2011, ISSN nr: 1651-4947.

Takavvattning från byggnader och parkeringsytor på den södra delen av området leds i
öppna alternativt traditionella ledningar fram till genomfartsvägen och släpps ut i
infiltrationsdiket som löper i väst-östlig riktning. Den norra delen av området utformas
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med öppna svackdiken och avvattningsstråk som anpassas till områdets naturliga form
och karaktär. Dagvatten från hårdgjorda ytor ska ledas till dike, infiltrationsstråk,
avvattningsstråk eller svackdike.
Dagvatten från infiltrationsdiket vid genomfartsvägen och uppsamlat dagvatten inom
det norra området leds vidare för uppsamling i dagvattendammen/magasinet
nedströms. Bräddavlopp för dammen/magasinet blir i befintlig kulvert under Sjövägen.
Högsta vattennivå på dammen/magasinet sätts till vattengången på befintlig kulvert,
+214.24. Förslagsvis dimensioneras dammen/magasinet för att klara ett regn med
återkomsttid 30 år, ca 650m3 inklusive klimatfaktor, se tabell 2. Dammen på
principskissen, se sidan 11, har antagits släntlutning 1:3 och ett djup på 1.5 m.
Med hänsyn till framtida klimatförändringar anser vi att erforderlig volym för
dagvattendammen/magasinet för detta området och omständigheter bör utformas för
regn upp till 30 års återkomsttid och regnintensitet 240 l/s*ha. Intensivare regn och
regn med längre återkomsttid kommer att bräddas ut från området genom befintlig
kulvert/bräddavlopp. Vid extrema situationer kommer dammen att svämmas över och
vattnet tillfälligt rinna över Sjövägen vidare mot Sörsjön. Konsekvensen bedöms rimlig
eftersom ingen befintlig bebyggelse riskerar att ta skada. Principen måste beaktas vid
exploatering och höjdsättning av planområdet.
Markegenskaper och avstånd till grundvattenytan skapar lämpliga förhållanden för
lokal markinfiltration inom planområdet. I fas detaljprojektering genomförs
dimensionering och val av material för infiltrationsytor, svackdiken och
avvattningsstråk så att renande och/eller infiltrerande funktion uppnås.
Dammen/magasinet behöver periodvis muddras och tömmas på sedimenterat
material, med syfte att förhindra en total igensättning samt säkra vattnets kvalitet.
Reningen av dagvatten vid fastigheten utgår ifrån en normalhalt av oljeämnen och
PAH:er som bryts ned markmikrobiellt under goda syreförhållanden och dessutom
olika tungmetaller som i huvudsak reduceras genom fastläggningsprocesser i marken.
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Rekommendationer
Utredningen föreslår en principlösning för rening av allt dagvatten inom detaljplaneområdet. Utsläpp till ytvattenrecipient sker endast indirekt, via ytligt grundvatten.
Målsättningen är att inte försämra den ekologiska och kemiska statusen i nedströms
recipienter, närmast Sörsjön och sedan Tabergsån. Följande rekommendationer har
identifierats under arbetet med en hållbar dagvattenlösning för planområde Lilla Åsa
23:165, Taberg:
• I de fall infiltrationsytor, svackdiken och avvattningsstråk anläggs tidigt i byggskedet
av bostadsområdet är det viktigt att de skyddas under byggtiden för att de inte ska
förstöras av arbetsfordon eller riskera att sättas igen. Grusytor skyddas med
geotextil vid blivande infiltrationskonstruktioner. Markytor och anläggningar för
infiltration färdigställs först när all byggverksamhet är klar.
• Ledningar inom området läggs med en minlutning av 7 ‰.
• Sektionering av avvattningsstråk och svackdiken kan bli nödvändigt vid delar av
fastigheten på grund av brant marklutning.
• Medvetet val av växter för området kan bidra med flera hydrologiska funktioner.
För en effektiv rening i nedströms ytvattendamm rekommenderas arter anpassade
för att i hög grad vara vintergröna med en biologisk funktion även sent på hösten
och tidigt på våren. Anpassade växter bidrar även till en positiv fördröjning av
vatten, ökad infiltration samt minskad erosionsrisk av slänter och diken.
• Tydliga drift-, skötsel- och underhållsplaner med regelbunden kontroll och underhåll av
dagvattensystem; fördröjningsmagasin, svackdiken, avvattningsstråk och
infiltrationsanläggningar. En periodisk skötsel är viktig för att säkra dess
långtidsfunktion. Igensättning av dagvattensystem medför risk för lokal översvämning
och sämre möjlighet för biologisk rening. Funktionella metoder för drift och
underhållsåtgärder är viktiga för att inte riskera att ackumulerade föroreningar i
sediment genom felhantering frigöras och transporteras ut i nedströms recipient.
• Ur miljösynpunkt förbättras systemet genom att takytor beläggs med sedummattor, s.k.
gröna tak. Sedummattor kan fördröja och minska avrinning av dagvatten upp till 50 %.
• I sådana falla att en permanent vattenspegel eftersträvas i en damm bör den förses med
en tät duk i botten. Duken läggs upp till en viss nivå för att sedan kunna brädda över till
ytterligare fack i dammen med genomsläpplig botten. Vatten hålls delvis kvar och
samtidigt skapas ett flöde.
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