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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 förr fastigheten
n Öxnehaga 2:1 i Öxnehhaga sydvästt om
Huskvarnaa centrum.
Jönköpinggs kommun har
h inlett prrocessen att ta fram ny detaljplan
d
föör den aktuellla
fastigheten
n. Planen tass fram då HP
P-Boendeuttveckling i eggenskap av eexploatör avvser
bygga nya flerfamiljshu
us. I sambannd med dettta ska bl.a. dagvattenfråg
d
gan utredas..
Till följd av
a planerad exploatering
e
g kommer daagvattenavriinningen attt ändras.
Förändringgen görs priimärt inom ffastigheten Öxnehaga
Ö
2:1 men effekkterna bör belysas
b
inom ett sttörre utredn
ningsområdee. Syftet med
d denna utreedning är där
ärför att belyysa
dagvattenfförutsättninggarna, att ideentifiera riskker kopplat miljökvalitet
m
t och
översvämn
ningar etc. so
om måste beeaktas vid det
d fortsatta detaljplaneaarbetet, samtt att ge
förslag på möjliga lösn
ningar på huur omhänderrtagande av dagvatten kkan ske m.a.p
p. på
rening, förrdröjning occh magasinerring.
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
Området består
b
idag av
a naturmarkk bevuxen med
m främst lövträd.
l
Om
mrådet genom
mkorsas
av en gångg- och cykelvväg. Gång- ooch cykelväggar finns äveen längs fasttighetens yttterkant
mot öster och söder. Norrut
N
avgräänsas fastigh
heten av Oxxhagsgatan. M
Mindre
nde Öxnehagga vårdcentrral inom graannfastigheteen Slåtterkarrlen 1
parkeringsyta tillhöran
återfinns i nordöst.
Fastigheten
n bedöms vara
v cirka 15 000 m2 storr. Terrängen
n sluttar frånn söder mot norr
och Oxhaggsgatan. Luttningen är i ggenomsnitt drygt 10 %. Inmätta hööjder varierarr mellan
+206,69 och +215,34 (RH2000), Oxhagsgataan har gatuhöjder omkriing +206 m ö h
(RH2000),, något sluttaande mot össter.
Byggnad på
p angränsan
nde fastighett Slåtterkarleen 1, väster om Öxnehaaga 2:1 är plaacerad
relativt närra fastighetsgränsen. Fasstigheten är även terrassserad vilket betyder att den
d
marken ino
om den södra, högre deelen är sänktt.
Geoteknisk undersökn
ning har utföörts av BGK
K AB mellan
n 2017-01-188 och 2017--01-23.
Generellt underlagras
u
ett ytligt muullskikt av siiltig lerig mo
orän som villar på berg. I den
lägre delen
n av fastigheeten återfannns fyllnadsm
material ner till som mestt drygt 2 meeter
under marrkytan.
Tidigare un
ndersökninggar inom Öxxnehaga har visat på att grundvattenn oftast
förekomm
mer strax öveer bergytan uunder nederrbördsrika perioder och under
snösmältniing.
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Flyygfoto med dden aktuella fastigheten Öxnehaga 22:1.
Källla: www.eniroo.se

Planeraad markaanvändninng
Den planeerade markan
nvändningenn består av flerbostadsh
f
husbebyggelsse. Närmaree
preciseringg av markanvändningenn är svår att avgöra
a
i daggsläget men ppreliminärt planeras
p
för tre pun
nkthus med mellanliggannde gårdsmiiljö. Under husen
h
planerras för ett garage.
Inom den södra delen
n av fastighetten avses beefintlig naturrmark med tträd bevarass. Inom
den norra delen utmed
d Oxhagsgattan planerass för asfalterrade ytor i foorm av
angöringsvväg, parkerin
ngsplats, vänndplan och gångvägar.
g
Se
S bild 2 neddan.
Principielltt föreslås attt vardera puunkthus bildaar enskilda fastigheter,
f
ttotalt tre stycken.
Samtliga utvändiga
u
yto
or ingår i en gemensamh
hetsanläggniing.
Mycket gro
ovt gäller attt cirka 4 0000 m2 omvandlas från naturmark till takyta eller
hårdgjord yta.
En prelimiinär höjdsättning av om
mrådet visar att
a de nya håårdgjorda yttorna komm
mer att
ligga väl, 1 - 3 meter, över
ö nivån fför Oxhagsggatan. Golvn
nivå för bygggnader och även
ä
garage kom
mmer prelim
minärt att varra mellan +2208 – 210 (R
RH2000).
De naturligga större hö
öjdskillnaderrna kommer bl.a. att om
mvandlas i veegetationsyto
or och
trappor.
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Plaanerad markaanvändningg. Källa HP Boendeutveckli
B
ing

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-problematiiken bör docck hanteras som 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. Enliggt dagvattennpolicyn är de
d
övergripan
nde målen attt hanteringeen av dagvattten ska ske på ett sätt ssom medför minsta
möjliga stö
örning på människors häälsa och på miljön, miniimerar riskeen för skador på
byggnaderr och anläggn
ningar samt berikar beb
byggelsemiljö
öerna och syynliggör
vattenproccesserna.
Exempel på
p möjliga åttgärder är attt lokalt omh
händerta daggvatten, att bbehålla grun
nd- och
ytvattennivvåer genom infiltration, fördröjningg och utjämn
ning samt attt rena förorrenat
dagvatten så långt och
h så nära källlan som möjligt.
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
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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 bl a miljök
kvalitetsnorm
mer för i prin
ncip alla
vattenresurser, såväl yt- som grunndvatten. I en
nlighet med vattendirekktivet skall in
nte den
planerade exploateringgen negativtt påverka mö
öjligheterna att bibehållaa antagna
miljökvalittetsnormer för
f 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 kunna möta
de större flödena
f
har en
e klimatfakktor på 1,25 multipliceraats med de fr
framräknadee
beräknade 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.
orta
Det bidraggande flödett har i förstaa hand beräkknats för hårrdgjorda ytoor och för ko
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
nederbörddsintensiteten
n för detta rregn är 228 l/s
l och ha.
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Tabell 1

Sam
mmanställninng av använ
nda avrinningskoefficiennter

Ytslagg

Avrinniingskoefficieent

Tak

0,9

Asfaltt- och beton
ngytor

0,8

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.

Befintliig situatio
on
Marken inom fastigheten men äveen runt fastiigheten är ku
uperad och rrelativt tät bebyggd.
b
I syfte att klarlägga
k
flö
ödessituationner och prob
blem kopplaat till uppströöms tillrinnaande
dagvatten har VA kon
ntoret har m odellerat fraam rinnvägarna i närom
mrådet (se blåå linje
bild 3 nedaan). Analysresultatet vissar att den huvudsakliga uppströms tillrinnandee
dagvattenfflödet vid exxtremflöden främst kan vara ett problem för graannfastighetten
Slåtterkarleen 1 (vårdceentralen). Rinnnvägen ditt verkar inte gå över denn aktuella fasstigheten
Öxnehaga 2:1. Det fin
nns dock ingga uppgifter om att överrsvämningarr e dyl. förekkommit
vid den akktuella grann
nfastigheten.
Mindre vo
olymer dagvaatten kan lokkalt sannolikkt rinna även
n över Öxneehaga 2:1 neer mot
Oxhagsgattan vid extreema regn. Yttligt avrinnaande vatten samlas
s
upp i dike utmed
d
Oxhagsgattan och leds via trummoor ut i gröno
område på andra sidan Ö
Öxnehagaled
den, den
s k Öxneh
hagabranten. Recipient fför detta vattten blir sann
nolikt så smååningom LilllånHuskvarnaaån och Vätttern.
I Oxhagsggatan finns dagvattenled
d
dning, diameeter 300 mm, på vilka grrannfastigheter
Slåtterkarleen och Slåtterräfsan är ppåkopplade med dagvatttenservis. D
Dagvattenled
dning
fortsätter sedan
s
ner fö
ör Lahagsgattan och vidaare ner mot Huskvarna
H
F
Folkets Parkk.
Slutrecipieent även för detta vattenn blir sannollikt Huskvarrnaån/Vätterrn.
Den aktueella fastigheteen Öxnehagga 2:1 har ej dagvattenseervis i dagslääget.

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 tiillkommandee takytor occh hårdgjord
da asfaltsytorr har beräknnats utifrån
föreslagen byggnation. Även tillkoommande daagvattenflöd
de har beräkknats. Se tabell 2
nedan.
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Tabell 2
Delytor

Berräknade flödden (antagett utflöde = 0)
0
2
Area (m ) Avr.
Eff. Area Fllöde 10koeff. (m
m2)
årrsregn, 10
min
m (l/s),
kllimatko
ompenserat

Takytaa

Tillförd volym
(m3), klim
matkompen
nserat

1 500

0,9

1350

40

23

Hårdgjorrd markyta
(asfalt etcc.)

2 500

0,8

2000

60

34

TOTAL
LT EXKL
GRÖNY
YTOR

4 000

3350

100

57

Andel hårddgjorda ytorr inom fastiggheten Öxneehaga 2:1 beedöms ungeffärligt tiofaldigas,
från ca 3-44 % till knap
ppt 30 %.
Belastningg från grönyttor och natuurmark har ej
e inkluderats. I praktikeen kommer
antagligen såväl avrinn
ning som inffiltrerat vatteen inverka från
f grannfaastigheter. Denna
D
typ
av avvattniing förutsättts dock inte tidsmässigtt kunna samm
manfalla meed den beräkknade
dimension
nerande avrin
nningen.
För 100-årrsregn pekarr mycket öveersiktliga beräkningar påå ett bidragaande flöde
motsvaran
nde cirka 2000 l/s och enn tillförd volyym motsvarande drygt 1125 m3
(klimatkom
mpenserat).

Förordaad dagvaattenlösnning
Mer intenssiv eller långgvarig nederbbörd inom fastigheten
f
kommer
k
ge uupphov till andra
flöden än idag.
i
I dagslläget förmoddas dagvatteen från fastiggheten ledass ut i diket sö
öder om
Oxhagsgattan. Även fö
ör den framttida situation
nen kommerr uppkomm
met dagvatten
n att
behöva leddas bort någgonstans länggs fastigheteens norra gräns mot Oxxhagsgatan p.g.a.
p
områdets topografi.
t
En ny förb
bindelsepunkt för dagvaattnet från faastigheten fö
öreslås därföör i fastighettens
nedersta del, söder om
m Oxhagsgattan. En dagvvattenansluttning förorddas för hela det
d
exploaterade området då det prakktiskt blir svåårt att särskilja dagvattenn från de oliika
fastigheterrna åt.
Anlagda drräneringsstråk, ledningaar och diken
n kopplas till den nya förrbindelsepun
nkten.
Exakt placcering av förrbindelspunkkten avgörs i samråd meed VA-konttoret. Det ärr i
dagsläget något
n
oklart om den allm
männa dagvvattenanläggn
ningen sedann kommer att
a bestå
av det befiintliga diket,, eller den beefintliga daggvattenlednin
ngen i Oxhaagsgatan. En
nligt
uppgift fråån VA–konttoret skall doock servisled
dning med in
nvändig diam
meter 220 mm
m
(lutning 1 %) förutsätttas, vilket m
motsvarar en kapacitet påå ca 55 l/s.
Kombinatiionen av reccipientens käänslighet occh föroreningsklassningeen av dagvatttnet gör
att det som
m benämns som
s
normall rening enliggt kommuneens dagvatteenpolicy beh
hövs för
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behandlingg av dagvattnet. Exemp el på normaal rening är enligt
e
dagvatttenpolicyn
översilningg av grönyto
or, infiltratioonsanläggnin
ngar eller förrdröjningsdaammar.
Förutsättn
ningarna för naturlig infiiltration och
h översilninggsytor inom utredningso
området
bedöms so
om dåliga m.h.t. lutningaar och den täta
t jorden.
I enlighet med
m kommu
unens dagvaattenpolicy föreslås
f
i förrsta hand förrdröjning avv
dagvattenfflödet. En fö
ördröjning aav dagvatten
nflödet bör medverka
m
tilll att bibehållla
antagna miljökvalitetsn
normer för vvatten. Förd
dröjning kan
n uppnås fråån nya diken
n och
magasin.
Avskärman
nde dränerin
ngstråk/dikeen föreslås förläggas
f
i områdets ytteer-/överkan
nt mot
söder. Dikket föreslås anläggas
a
m.aa.a. områdets topografi och
o för att m
minimera
skadeverkn
ningar p.g.a.. tillrinnandee vatten upp
pströms ifrån
n. Dräneringgstråken utfformas
med en läggre täckt del med exemppelvis makad
dam. I makaadamdiket föörläggs en sllitsad
dränlednin
ng för bortleedning av deet vatten som
m inte infiltrreras. P.g.a. dde stora
nivåskillnaaderna inom området kaan diket beh
höva utföras i olika trapppsteg med
överfallsvaallar och bru
unnar emellaan varje dikeesavsnitt. I dikena
d
anlägg
ggs förslagsvvis även
med jämnaa mellanrum
m kupolsilar för att omhänderta ytliggt avrinnandde vatten.
En återkom
msttid motsvarande 10 år har ansettts vara dimeensionerandde för
dagvattenssystemet ino
om fastigheteen. Tabell 2 ovan gör gäällande att kknappt 60 m3
dagvatten utgör den exxtra dagvatttenvolym som exploaterringen medfö
för vid ett
dimensoneerande flödee. Tabell 2 ärr dock baserrad på ett ”n
noll-utflöde””. Medräknaat
kapaciteten
n i dagvatten
nservisen är motsvarand
de utjämninggsvolym istäället cirka 155 m3.
Möjlighet att
a fördröja en sådan daagvattenvolyym bör utan vidare kunnna tillskapas i
nederkanteen av fastigh
heten. Exem
mpelvis via diken
d
eller daagvattenkasssetter. Den
preliminära höjdsättningen av parrkeringsytan och byggnaaderna bör kkunna medge en
valfri lösniing. Utjämniingsmagasinnet placeras företrädelsevis inom deen planeradee
gemensam
mhetsanläggn
ningen.

Hanteriing av exxtrema fllöden/skkyfall
Beräkningaar har även utförts för 1100 års regn
n. Att magasiinera ett 1000 års regn in
nom
fastigheten
n kan inte an
nses vara ettt rimligt kravv. Dagvatten
n kommer ddå under korrta tider
att samlas som ytvatten. Det är vikktigt att efteersträva att dagvatten
d
styyrs så att plaanerade
mmas.
byggnaderr och garage samt omkriingliggande befintliga byyggnader intte översväm
Exakt utfo
ormning börr säkerställass i samband med noggraannare höjdssättning av området
o
där ytavrin
nning ej skalll riskera rinnna in mot byyggnader. Utmed vissa ssträckor kan
n det
även vara aktuellt
a
att styra
s
dagvatttnet med hjäälp av kantsttenar. Avrinnning vid myycket
extrema reegn bör tillåttas genom attt ytligt avrin
nnande vatten avleds påå markytan förbi
f
byggnaderr ut mot Oxh
hagsgatan. E
Eventuellt brräddvatten från
f det föroordade
dagvattenm
magasinet bö
ör även det styras/tillåtaas ledas mott Oxhagsgattan.
En djuparee analys av flödesvägarn
f
na vid 100 årrsregn nedsttröms det akktuella områådet låter
sig inte görras utan ytteerligare inforrmation om
m det kommu
unala ledning
ngssystemet och
o
terrängförh
hållandena. Sannolikt koommer ytliggt avrinnande vatten som
m når Oxhaggsgatan
fortsätta viidare längs vägen
v
österuut och mot Öxnehagabr
Ö
ranten.
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Genomförrd flödesmodellering avv tekniska ko
ontoret pekaar på att tillriinnande daggvatten
uppströmss kan innebäära problem för den lägrre liggande byggnaden
b
in
inom
grannfastiggheten Slåtteerkarlen 1 (vvårdcentraleen). Byggnad
den kommerr även
fortsättnin
ngsvis ligga läägre än de pplanerade byyggnaderna inom
i
Öxnehhaga 2:1. Rin
nnvägen
till Slåtterkkarlen 1 verkkar dock intee gå över fasstigheten Öxxnehaga 2:1 , varken nu eller
framledes, och problem
met kan m.aa.o. svårligen
n hanteras in
nom ramen för den aktu
uella
exploaterin
ngen. Se bild
d 3 nedan.
Bild 3

Mo
odellerade rinnnvägar (blååa linjer) och
h förslag på avskärande
dräänering/ mööjliga framtio
oda rinnvägaar (lila linjer)). Källa VA--kontoret,
Jönk
köpings komm
mun

p
sku
ulle dock bådde kunna up
ppstå och förhindras gennom ingrepp
p på
Framtida problem
ovanför ligggande fastigghet Slåttervvallen 1. En rekommend
dation är där
ärför att poteentiella
rinnvägar längs
l
Öxneh
haga 2:1:s väästra, och ävven östra sid
da skapas ochh framföralllt inte
omöjliggörrs i samband
d med detaljjprojekteringgen. Exakt utformning
u
aav rinnvägarr längs
fastigheten
ns västra gräänslinje bör aavgöras i sam
mråd med faastighetsägaaren för Slåttterkarlen
1 (Vätterheem AB).
Jönköpingg den 22 maj 2017, rev 22017-08-28
VATTEN OCH SAM
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