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1 Orientering 

På uppdrag av Jönköpings kommun, har Sweco utarbetat föreliggande 
dagvattenutredning avseende nytt bostadsområde inom Kv. Vingpennan 1 (f.d. 
Kungsängsskolan), söder om Österängen. 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet.  

 

Ett planprogram håller på att tas fram för Kv. Vingpennan. Området har fram till nyligen 
hyst den numer rivna Kungsängsskolan. Närmiljön söder om den f.d. skolan är 
gräsbevuxen naturmark. Planområdets terräng har en fallande lutning från söder mot norr 
med ca 5 %. Söder om planområdet ligger Bondbergets naturreservat med värdefull 
ädellövskog.  

En geoteknisk undersökning för planområdet har utförts av BGK under våren 2011. 

Utförda undersökningar visar på en jordlagerföljd med mulljord med en tjocklek av ca 0,1 
till 0,7 meter följt av fyllningar av grus, sand och silt. Djupet på fyllningarna är ca 0,2 till 
2,2 meter, men kan vara större då husen som fanns på området var terrasserade plant i 
den sluttande terrängen. Under fyllningen ligger lager av silt/lera med djupet 0,3 till 3,0 
meter. Den fast lagrade silten har ofta torrskorpekaraktär med inslag av sand och grus.  
I områdets södra del, den högsta delen av planområdet, har stopp för berg eller block 
förekommit på ett djup av 5,5 meter. I övriga punkter förekom inga stopp. 
Undersökningarna och utförts ner till ca 6 meters djup under markytan. 

Mätningar av grundvattenytans nivå har utförts i tre observationsrör. Mätningarna visar på 
en varierande grundvattennivå på ca +132,0 (1,0 meter under markyta) till 140,6 (2,0 
meter under markytan). De uppmätta grundvattennivåer kan vara missvisande då 
undersökningen gjordes under en period av snösmältning och då tjälen inte helt 
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försvunnit. Det innebär att marken var mycket vattenmättad av ytvatten som rinner ner 
från den sluttande terrängen. Vid snösmältning och nederbördsrika perioder kan man 
anta att det kan förekoma riklig mark-/grundvattenflöde i den lutande terrängen och 
torrskopan.  

De geotekniska förhållandena beskrivs mer utförligt i rapport A och rapport B med Arb. 
Nr. 11060 med namnet Kv. Vingpennan 1, Ekhagen 1:1 (del av) Jönköpings kommun. 

2 Planförslag 

Det planerande bostadsområdet, totalt ca 500-800 lägenheter/bostäder, föreslås 
innehålla flerbostadshus med flera våningar.  

Området kommer att planläggas i flera etapper och omfattar ca 7,9 ha. Områdets 
framtida gestaltning och utformning är i dagsläget ej känt. För dagvattenberäkningar har 
en generell avrinningskoefficient har ansats till 0,6 i enlighet med Svenskt Vatten, 
Publikation P90 (2004), tabell 4.9. 

3 Befintlig avrinning/avledning inom planområdet 

Dagvatten från området där det planeras nya bostäder avleds idag åt två håll. Den västra 
delen (yta 1) som bara består av gräs, avleds till vägdiket söder om Kungsängsvägen och 
vidare västerut i dike utmed järnvägen. Denna del av avvattnas ej mot Skrämmabäcken 
idag. 

Återstående del av planområdet rinner på två olika vägar till Skrämmabäcken. På den 
södra delen (yta 2a) som är gräsbevuxen naturmark sker det genom infiltration och 
ytavvattning till bäcken eller ner till de hårdgjorda ytorna på den före detta skolan. Den 
norra delen (yta 2b) har i stor utsträckning varit hårdgjord (skolan). Dagvattnet från 
skolområdet har via ledning letts till Skrämmabäcken vid Kungsängsvägen.  

Figur 2. Avrinning inom planområdet.  

 

Yta 1 

Yta 2a 

Yta 2b 
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3.1 Flödesberäkningar för avrinning idag 

Beräkningar för naturlig avrinning har utförts enligt Svenskt Vattens publikation P90. 

Avrinningen beräknas för ett regn med varaktigheten lika med rinntiden för att få med 
hela avrinningsområdet. Idag består området av ca 65 % naturmark och resterande ytor 
har tidigare tillhört Kungsängskolan, av dessa ytor är ca 65 % hårdgjorda. Sammantaget 
utgörs befintlig mark inom planområdet av ca 75 % grönytor och 25 % hårdgjorda ytor. 

Yta 1 uppgår till ca 11 000 m2, vilket innebär en maximal avrinning om ca 36 l/s vid 
dimensionerande nederbörd med återkomsttiden 10 år och varaktigheten 10 minuter, 
avrinningskoefficienten bedöms till 0,15. Samma beräkning för ett 100-års regn ger ca 90 
l/s. 

Yta 2a uppgår till ca 40 000 m2, vilket innebär en maximal avrinning om ca 150 l/s vid 
dimensionerande nederbörd med återkomsttiden 10 år och varaktigheten 10 minuter, 
avrinningskoefficienten bedöms till 0,15. Samma beräkning för ett 100-års regn ger ca 
360 l/s. 

Yta 2b uppgår till ca 28 000 m2, vilket innebär en maximal avrinning om ca 320 l/s vid 
dimensionerande nederbörd med återkomsttiden 10 år och varaktigheten 10 minuter, den 
sammanslagna avrinningskoefficienten bedöms till 0,5. Samma beräkning för ett 100-års 
regn ger ca 780 l/s. 

Tabell 1. Befintlig avrinning inom planomårdet 

 Area 

 

Avrinning 

10-års regn 

Avrinning 

20-års regn 

Avrinning 

100-års regn 

Yta 1 11 000 m
2
 36 l/s 47 l/s 90 l/s 

Yta 2a 40 000 m
2
 149 l/s 192 l/s 363 l/s 

Yta 2b 28 000 m
2
 321 l/s 412 l/s 780 l/s 

Totalt 79 000 m
2
 506 l/s 651 l/s 1233 l/s 

Totalt 

Skrämmabäcken 

 

68 000 m
2
 

 

470 l/s 

 

604 l/s 

 

1143 l/s 

4 Dagvattenavledning från befintlig bebyggelse 

Skrämmabäcken uppströms Kungsängsvägen har ett avrinningsområde som till största 
delen utgörs av Bondberget (ca 120 ha). Västra delarna av Öxnehaga (ca 40 ha) 
avvattnas även detta via kommunala dagvattenledningar till Skrämmabäcken. Bäcken går 
under Kungsängsvägen genom en trumma (Ø1200 mm) och vidare norr ut mot Vättern 
via dammarna vid Österängens kyrka. 
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Figur 3. Skrämmabäckens avrinningsområde uppströms Kungsängsvägen. 

 

För att skapa en så bra bild som möjligt av avrinningen till Skrämmabäcken, där stora ytor 
med olika karaktärer bidrar, krävs att man tittar på helheten. Hänsyn måste tas till att olika 
delytor i området medverkar vid olika tidpunkter efter regnstart. Den intensivaste 
avrinningen inträffar inte nödvändigtvis när hela området bidrar med avrinning eftersom 
tiden för detta är så lång att motsvarande regnintensitet blir låg. För att erhålla maxflödet i 
Skrämmabäcken vid Kungsängsvägen har tid-area metoden använts. Vid användning av 
tid-area metoden kan större hänsyn tas till varierande rinntider inom området, områdets 
form samt olika avrinningskoefficienter än vid motsvarande beräkning med rationella 
metoden. 

4.1 Beräkningsmetodik 

Området har delats in i olika delområden där varje delområde har samma karaktär. Inom 
varje område har det antagits längder för vattnets väg till en ”utloppspunkt” för området 
och rinntiden beräknats. 

Tabell 2. Följande beräkningsförutsättningar har använts 

 Avseende Storlek Referens 

Hastighet (m/s) Ledningar 1,25 Eget antagande medel av 1,0-1,5 

 Dike 0,5 Svenskt Vattens publikation P90 

 Mark (skog) 0,1 Svenskt Vattens publikation P90 

Avrinning från 
Bondberget 
 

Avrinning från 
befintlig 
bebyggelse 
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Avrinnings-

koefficient(φ) 

Befintlig bebyggelse 

flerfamiljshus  

0,5 Svenskt Vattens publikation P90  

tabell 4.9 

 Befintlig bebyggelse 

villor  

0,25 Svenskt Vattens publikation P90  

tabell 4.9 

 Naturmark  0,05 Svenskt Vattens publikation P90  

tabell 4.8 

 Bef. skolområde 0,3 Eget antagande 

 

Figur 4. Delområden inom Skrämmabäckens avrinningsområde uppströms 
Kungsängsvägen. 

 

Tabell 3. Sammanställning av delområden inom Skrämmabäckens avrinningsområde 
uppströms Kungsängsvägen. 

 

Område 

 

Typ av yta 

 

Delyta (m2) 
Längsta sträcka (m) 

Ledning Dike Mark 

11 Bostad 44000 320 200 50 

12 Natur 531000  1000 550 

13 Bef. Skola 18000 320  50 

1-2 Dike   650  
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21 Bostad 111000 450 100 50 

22 Natur 480000  700 870 

2-3 Dike   600  

31 Bostad 289000 1090 250 50 

32 Natur 220000  420 470 

 

4.2 Maximal avrinning 

Befintlig dagvattenavrinning har beräknats enligt tid-area metoden med en grafiks lösning 
(summationskurvor).  

Tabell 4. Maximal avrinning uppströms Kungsängsvägen vid dimensionerande nederbörd 
med olika återkomsttider. 

Avrinnings

område 

Area Avrinning 

10-års regn 

Avrinning 

20-års regn 

Avrinning 

100-års regn 

Totalt 169 ha 1550 l/s 1990 l/s 3770 l/s 

 

I diagrammet nedan (avrinning vid 10-års regn) ses att maxflödet uppnås vid 
regnvaraktigheten 30 min. 

Figur 5. Befintlig dimensionerande avrinning som funktion av regnvaraktighet (uppströms 
Kungsängsvägen vid 10-års regn) 
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4.3 Recipient – Skrämmabäcken 

Recipient för dagvattnet vid en utbyggnad av planområdet är Skrämmabäcken. Enligt 
Jönköpings kommuns dagvattenpolicy (2009-01-29) bedöms Skrämmabäcken som 
mindre känslig recipient (utifrån 3 st klasser: mycket känslig, känslig och mindre känslig) 
med ett övrigt naturvärde (utifrån 3 st klasser: mycket hög, hög och övrigt). 
”Skrämmabäcken har idag en omfattande dagvattenpåverkan, men skulle säkerligen 
kunna höjas om dagvattnet fick genomgå någon form av behandling innan det släpps till 
bäcken” enligt dagvattenpolicyn.  

Bäcken bedöms som starkt påverkad av dagvattenutsläpp på grund av att stora mängder 
dagvatten kommer från t ex områden som E4:an, Österängen och Rosenlund. Våren 
2002 gjordes provtagningar och endast låga halter av bly och zink och en måttligt hög 
halt av koppar noterades enligt Jönköpings kommuns dagvattenpolicy (2009-01-29). 

Enligt uppgift från personal vid Jönköpings kommun skall det i tidigare utredningar 
framgått att öring vandrar upp i bäcken så långt som till E4:an. Uppgiften har ej kunnat 
bekräftas inom ramen för denna utredning. 

5 Dagvattenavledning inom planområdet 

Vid dimensionering av dagvattensystemet för nytt exploateringsområde krävs att hänsyn 
tas till befintlig kapacitet i nedströms liggande trummor och Skrämmabäcken. Enligt de 
funktionskrav som anges i Svenskt Vattens publikation P90 gäller återkomsttiden max 10 
år för dämning upp till marknivå för ett dagvattensystem.  

Trummor som idag finns i Skrämmabäcken nedströms Kungsängsvägen är 1 st Ø1200 
under Kungsängsvägen, 1st Ø800 under Huskvarnavägen samt1st Ø1200 under E4:an. 
Det finns även 3 stycken dammar som bäcken rinner igenom. Det är under sträckan med 
dammarna som det bedöms som mest troligt för översvämningar då dessa har några 
trånga sektioner. Dock finns det i området kring dammarna en del utrymme för vattnet att 
stiga varför riskerna på anläggningar/konstruktioner ej är alarmerande. 

Idag finns det inga kända problem beträffande översvämningar i Skrämmabäcken. Inom 
ramen för denna utredning har ej studerats hur stor stora flöden som maximalt kan klaras 
i bäcken, utan risk för problem, nedströms planområdet. Således föreslås att maxflödet i 
bäcken inte tillåtas öka i samband med tillkommande exploateringar. Detta innebär att 
maximal avrinning från planområdet ej kan sammanfalla i tiden med maximal avrinning 
från övriga hårdgjorda ytor. Antingen måste dagvattnet från planområdet ”släppas” före 
eller efter avrinningstoppen från övriga områden. Maximal avrinning uppstår när 
merparten av de hårdgjorda ytorna på Öxnehaga bidrar.  

Vid utformning av dagvattensystemet för det nya planområdet föreslås följande som 
styrande: 

• Dagvattnet ut från planområdet ska inte öka flödet i Skrämmabäcken inom 
den period då flödet i bäcken är som intensivast.  
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5.1 Flödesberäkningar framtida flöden 

På grund av att vi endast i mycket grova drag vet hur planområdet kommer att se ut har vi 
antagit en avrinningskoefficienten för det planerade området till 0,6 enligt Svenskt Vatten, 
Publikation P90 (2004) tabell 4.9. 

För att få jämförbara värden mot befintliga förhållanden så används även nu tid-area 
metoden. Skillnaden som gjorts i beräkningarna mot ovan redovisat avser planområdet 
(delområde 13) där avrinningskoefficienten nu är antagen till 0,6 samt att ytan totalt 
uppgår till 7,9 ha. Beräkningarna avser avrinning utan någon fördröjning. 

I Figur 6 nedan syns att maxflödet i Skrämmabäcken inte kommer bli större efter en 
exploatering, däremot kommer den totala avrinningen att öka till följd av ökad 
exploateringsgrad. 

Figur 6. Dimensionerande avrinning som funktion av regnvaraktighet för hela 
avrinningsområdet vid ett 10-års regn. 

 

I Figur 7 nedan framgår att initialt fås en större bidragande avrinningsyta som en följd av 
det nya planområdet.  

Lutningen på summationskurvan är proportionell mot flödet. Som framgår är kurvan som 
brantast i tidsintervallet 25-70 minuter. Under denna period bör därför inte flödet öka i 
förhållande till idag.  

Att inom det nya planområdet fördröja intensiva regn över en timma bedöms inte som 
rimligt. Således bör dagvattnet från det nya området avledas före de största flödena i 
bäcken. Vid anläggande av ett fördröjningsmagasin eller liknande anordning som 
kvarhåller dagvattnet inom planområdet föreslås därför att uppehållstiden begränsas 
kraftigt. Syftet är att avleda vattnet från området före det att maximal avrinning inträffar 
från övriga delområden.  
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Figur 7. Summationskurva. Effektiv avrinningsyta (Ared) för Skrämmabäcken vid 
Kungsängsvägen som funktion av tid efter regnstart.  

 

5.2 Dagvattenanläggning inom planområdet 

Utformning och val av dagvattenanläggningen bör väljas så att regleringsvolymen (eller 
den del av anläggningen som fördröjer/kvarhåller dagvattnet) begränsas till att kvarhålla 
endast ett mindre intensivt regn. Därefter skall dagvattnet bräddas förbi anläggningen 
direkt till Skrämmabäcken. Detta betyder att vid intensivare regn kommer bräddningen 
förbi anläggningen inträffa tidigt samtidigt som det vid de allra flesta regntillfällen ändock 
finns en fungerande anläggning för t ex rening eller gestaltning.  

Som riktlinje föreslås att 5 mm regn magasineras. Motsvarar i princip ett magasin för hela 
området med 250 m3 regleringsvolym. Enligt ovan krävs att uppehållstiden begränsas så 
att magasinet vid intensiva regn går fullt redan efter 10-15 minuter. Tillkommande 
dagvatten måste därefter bräddas förbi. Vid dimensionering av anläggningen krävs därför 
att utloppet ur regleringsvolymen stryps kraftigt för att inte förskjuta maxflödet i tiden. 
Större regleringsvolymer kommer att innebära att vid regn med dimensionerande 
varaktighet på mellan 25-70 minuter kommer maxflödet i Skrämmabäcken att öka i 
förhållande till idag. 

Resonemanget ovan gäller även vid anläggande av dike eller översilningsyta. 

6 Föroreningar i dagvattnet 

6.1 Dagvattenpolicy 

Enligt Jönköpings kommuns dagvattenpolicy (2009-01-29) bedöms Skrämmabäcken som 
en mindre känslig recipient. Omfattningen på den planerade exploateringen vid 
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Vingpennan 1 bedöms i samma policy motsvara en ”områdestyp” från vilken måttlig 
förorening i dagvattnet kan förväntas. Givet mindre känslig recipient och måttliga 
föroreningshalter är kommunens inriktning att enkla reningsåtgärder skall vidtas så som 
diken eller översilningsytor. Skrämmabäcken finns ej redovisad inom VISS 
(VattenInformationsSystem Sverige). 

En studie av planområdets dagvattenpåverkan på recipienten utifrån miljökvalitetsnormer 
borde eventuellt ske som en analys av Skrämmabäckens totala påverkan på Vättern före 
och efter en kommande exploatering. Detta har ej utförts inom ramen för denna 
utredning. Nedan redovisas den förväntade föroreningsbelastningen i bäcken utifrån dess 
avrinningsområde uppströms Kungsängsvägen.  

6.2 Föroreningsbelastning och recipientpåverkan 

För att uppskatta förväntade föroreningsmängder från det planerade bostadsområdet och 
påverkan på Skrämmabäcken har föroreningsbelastningen beräknats med hjälp av 
schablonvärden enligt dagvattenmodellen StormTac (www.stormtac.com). Indata för 
beräkningarna utgörs av areal per markanvändning där markanvändning flerfamiljshus 
respektive skog har använts. Avrinningen till Skrämmabäcken uppströms 
Kungsängsvägen kommer vid ett genomfört planprogram i stort innebära att 70 % av 
avrinningen kommer från skogsmark medan 30 % härrör från avrinning från exploaterade 
områden. Av exploaterade områden utgör planområdet ca 15 % av totalt exploaterad yta. 

Tabell 5 nedan visar föroreningsbelastningen på Skrämmabäcken uppströms 
Kungsängsvägen vid fallet att allt dagvatten från exploaterade områden släpps direkt till 
bäcken utan lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) eller fördröjning/utjämning i 
damm. Föroreningshalterna har beräknats utifrån att 60 % av nederbörden på 
exploaterade områden avrinner till bäcken medan 20 % av skogsmarken avrinner till 
bäcken.  

Teoretiskt beräknade halter i Skrämmabäcken uppströms Kungsängsvägen har jämförts 
med gällande miljökvalitetsnormer enligt Direktiv 2008/105/EG, bilaga I och 
Naturvårdsverkets rapport 5799. Som jämförelse och för de ämnen där miljökvalitetsnorm 
saknas har Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten SLV FS 2001:30 redovisats. 
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Tabell 5. Jämförelse mellan teoretiskt beräknade halter i Skrämmabäcken och 
Miljökvalitetsnormer för inlandsvatten. 

Parameter Enhet 

Sammanvägda 

föroreningshalter i 

Skrämmabäcken 

enligt Stormtac 
Miljökvalitetsnorm 

för inlandsvatten 

SLV FS 

2001:30 

P mg/l 0,1  -  - 

N mg/l 0,7  -  - 

Pb µg/l 5 7.2 10 

Cu µg/l 9 4 2 

Zn µg/l 45 

3-8 beroende på 

vattnets hårdhet  - 

Cd µg/l 0,2 

0.08-0.25 

beroende på 

vattnets hårdhet  - 

Cr µg/l 3 3 50 

Ni µg/l 3 20 20 

Hg µg/l 0,02 0.05 1 

SS mg/l 30  - 0.5 

olja mg/l 0,2  -  - 

PAH µg/l 0,3  -  - 

 

Av tabellen framgår att beräknade föroreningshalter i dagvattnet för flera parametrar är i 
samma storleksordning eller högre än gällande miljökvalitetsnormer. Detta följer av att 
avrinningen till Skrämmabäcken till så stor del härrör från exploaterade ytor.  

Planprogrammet har i sig en relativt liten påverkan på dagvattnets föroreningsinnehåll i 
förhållande till dagens situation. Dock skall påpekas att miljökvalitetsnormerna i 
Skrämmabäcken ej bedöms att klaras för några av mätetalen.  

Medvetet har ej redovisats planprogrammets föroreningsbelastning i det totala flödet för 
Skrämmabäcken. Att studera en ”utspädning” av dagvatten från ett exploaterat område i 
ett så litet vattendrag som i sig till stora delar består av dagvatten från angränsande 
bebyggda områden blir närmast missvisande. Här har därför valts att redovisa förväntade 
halter totalt uppströms Kungsängsvägen med ett konstaterande om att planprogrammets 
storlek morsvarar ca 15 % av den exploaterade ytan totalt sett. 

Vid anläggande av en damm och eventuellt nyttjande av LOD kan reningseffekter för 
näringsämnen förväntas vara ca 30-40% och för metaller minst 40-60%.  

Utformning och dimensionering av en damm har stor betydelse för dess reningseffekt. 
Generellt gäller att låga flödeshastigheter genom dammen ger en större sedimentation 
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och fastläggning i sediment vilket ger en god avskiljning av tungmetaller. Näringsämnen 
tas upp genom adsorption till sediment och upptag i växtlighet, långsiktig rening i 
växtupptag kräver underhåll och skörd av växtmassa med jämna mellanrum. 

Vad som sagts tidigare om en ”snabb” avrinning motverkar således en god reningseffekt. 
Den förväntade reningen skall rimligen inte överdrivas. Utformningen av anläggningen är 
viktig. 

Generellt bedöms föroreningsbelastningen från dagvatten från det planerade området 
som god. Trafikintensiteten på gatorna bedöms bli måttliga och andelen tung trafik 
bedöms bli liten, risken för utsläpp av farligt gods är också liten. Den största risken för 
miljöpåverkan på dagvattnet, utöver diffusa (”normala”) utsläpp, torde härröra från bilvård 
och då främst avfettningsmedel. Jönköpings kommun rekommenderar att sådana medel 
inte används på annan plats än vid biltvättar.  

Vad som sägs ovan avser Skrämmabäcken uppströms Kungsängsvägen. Nedströms 
passerar bäcken ytterligare exploaterade områden samt två mindre dammar.  

7 Allmänt om dagvattenhanteringen inom planområdet 

För att inte öka riskerna för översvämningar nedströms planområdet bör inte maxflödet i 
Skrämmabäcken nedströms Kungsängsvägen öka. Enligt ovan, Figur 5, framgår att 
maxflödet ges av ett regn med ca 30 minuters varaktighet. Vid utformning av 
dagvattensystemet inom området ställs därför krav på att det utformas för att medge en 
avvattning som kan ske före det att maxflödet från övriga ytor når Kungsängsvägen. 

En enklare reningsanläggning för det nya planområdet skulle kunna bestå av en mindre 
sedimentationsdamm för att ta den första avrinningen (first-flush) alternativt enbart flacka, 
meandrande, diken eller översilningsytor. En sådan enklare anläggning utgör även goda 
möjligheter för att samla upp och omhänderta föroreningar vid utsläpp eller släckvatten 
efter en eldsvåda. 

Vid utformning av tak och övriga hårdgjorda ytor bör enligt ovan en långt gången 
fördröjning undvikas. Anläggande av gröna tak bör t ex undvikas vid en samtidig 
utbyggnad av fördröjningsanordningar.  

För de mest trafikerade delarna inom planområdet, så som bussgata och parkeringsytor, 
kan en lokal dagvattenrening i form av t ex filterinsatser i dagvattenbrunnarna övervägas. 

Ett alternativ som skulle kunna vara värt att studera vidare är om en reningsåtgärd 
utanför planområdet skulle skapa större värde för Skrämmabäcken. Rimligen skull en 
sedimentationsdamm ansluten till de mest trafikerade delarna av Öxnehaga och för vilka 
dagvattnet idag leds direkt ut till Skrämmabäcken ge en större miljönytta än den ovan 
beskrivna anläggningen för planområdet. En eventuell utformning och omfattning av en 
sådan kompensationsåtgärd har ej studerats inom uppdraget. Frågan är dock intressant 
och bör diskuteras med Miljöenheten vid Jönköpings kommun. 
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8 Slutsats 

En exploatering av Vingpennan 1 kommer innebära en hårdare exploateringsgrad av 
området vilket innebär en större mängd dagvatten ut från området till Skrämmabäcken. 

Idag finns det inga kända problem beträffande översvämningar i Skrämmabäcken. 
Maxflödet i bäcken bör inte öka i samband med tillkommande exploateringar. Maximal 
avrinning från planområdet kan ej sammanfalla i tiden med maximal avrinning från övriga 
hårdgjorda ytor. Maximal avrinning uppstår när merparten av de hårdgjorda ytorna från 
uppströms belägna Öxnehaga bidrar.  

Att inom det nya planområdet fördröja intensiva regn över längre tid (mer än en timma) 
bedöms inte som rimligt. Således bör dagvattnet från det nya området avledas före de 
största flödena i bäcken inträffar. Vid anläggande av ett fördröjningsmagasin eller 
liknande anordning som kvarhåller dagvattnet inom planområdet föreslås därför att 
uppehållstiden begränsas kraftigt. Syftet är att avleda vattnet från området före det att 
maximal avrinning inträffar från övriga delområden.  

En enklare reningsanläggning för det nya planområdet skulle kunna bestå av en mindre 
sedimentationsdamm för att ta den första avrinningen (first-flush) alternativt enbart flacka, 
meandrande, diken eller översilningsytor.  

För de mest trafikerade delarna inom planområdet, så som bussgata och parkeringsytor, 
kan en lokal dagvattenrening i form av t ex filterinsatser i dagvattenbrunnarna övervägas. 

 


