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Sammanfattning
Det nya detaljplaneområdet i Månsarp bedöms ha goda förutsättningar för att omhänderta
dagvatten. Det finns en naturlig lågpunkt i området som är väl lämpad för anläggande av en
dagvattendamm för fördröjning innan vidare anslutning till det kommunala dagvattennätet.
Ett befintligt bostadsområde av ungefär samma storlek som det planerade avleds idag till
samma lågpunkt och en förutsättning för vidare projektering av dagvattensystem och
fördröjningsdamm är att även detta tillkommande vatten hanteras på lämpligt sätt.
Det är även lämpligt att i vidare projektering titta på angränsande områden nedströms och vilka
eventuella åtgärder som kan vara lämpliga att utföra för att dessa inta skall påverkas av det nya
områdets dagvattenhantering vid en eventuell bräddning ut på Ängsforsvägen.
Oavsett för vilket regnscenario man väljer att dimensionera ledningar och dammar finns det
alltid en risk att kraftigare regn än det valda uppstår. Det är därför särskilt viktigt i anläggande av
nya bostadsområden att man tittar på konsekvenser som kan uppstå om detta inträffar.
Utformning och höjdsättning av vägar, hus och andra ytor måste ske på lämpligt sätt för att inte
skapa låga instängda områden eller hus placerade där det föreligger stor risk för översvämning.
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1

Inledning

Jönköpings kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för ett nytt bostadsområde i Månsarp.
Området är beläget i östra delen av Månsarp mellan Ängsforsvägen och Hustomtevägen,
berörd fastighet är främst Månsarp 1:186 som ägs av kommunen.

1.1 Syfte och mål
Syftet med dagvattenutredningen har varit att bedöma och ange
·

Förväntade dagvattenflöden för ytor inom området vid regn med 10 respektive 100 års
återkomstid.

·

Behov av fördröjningsåtgärder vid förväntade dagvattenflöden

·

Beräkning av dimensionerande regn och fördröjningsvolym

·

Bedömning av huruvida tillgängliga ytor motsvarar beräknat platsbehov för
fördröjningsdamm

·

Om behov föreligger ge förslag på eventuellt ytterligare fördröjningsåtgärder

Resultatet redovisas i en underlagsrapport som utgör en del av beslutsunderlaget för utformning
av detaljplanen.

2

Förutsättningar och krav

Av kommunen har erhållits följande data som underlag till utredningen
·

Höjddata befintlig mark, Höjdsystem RH 2000

·

Grundkarta, koordinatsystem Sweref 99 1330

·

Resultat av utförd geoteknisk undersökning, PM Geoteknik 2015-06-12 och
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik 2015-06-12

·

Ej höjdsatta skisser på planerad bebyggelse inom området, två alternativ

·

Angiven nivå och dimension i anslutningspunkt för avledning av dagvatten

·

Uppgift på belastande ytor från närliggande bostadsområde i Björkängsvägen

Ytterligare förutsättningar för utredningen har framkommit genom
·

Platsbesök
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3

Befintliga förhållanden
2

Området som omfattar ca 50 000 m , ligger i Tabergsåns östra dalgång och utgörs av kuperad
naturmark i form av skog och delvis brukad ängsmark. Marken har en naturlig lutning mot väster
med en höjdvariation mellan +247 i öster och +229 i väster.
På fastigheten finns två äldre hus.
Aktuellt utredningsområde visas i figur 1.

Taberg

Månsarp

Figur 1. Aktuellt område markerat med röd ruta.
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3.1 Avrinning inom området
På östra sidan angränsar området mot en mindre grusväg, Hustomtevägen. Vägen lutar söderut
och varken vägen eller kringliggande mark öster om vägen bedöms utgöra någon risk för att
ytligt avrinnande vatten skall belasta området i någon direkt omfattning.
Marken närmast Hustomtevägen är idag brukad, det är okänt om det finns någon åkerdränering
på den brukade marken.
Områdets södra gräns består av skogsmark och följer snarligt avrinningsområdets södra
höjdrygg. Här bedöms inte heller någon risk föreligga för belastande flöden vid nederbörd.
Den nordvästra gränsen utgörs av ett sluttande område som angränsar till ett dike vilket leder i
sydvästlig riktning. Diket är kraftigt igenväxt längs hela sträckningen och har ett meandrande
lopp.
Diket avrinner mot Ängsforsvägen där ett befintligt inlopp till det kommunala dagvattennätet
finns. Inloppet är kraftigt igensatt och ligger ca 0,5 m under dikesbotten. Delar av diket samt
inloppet till dagvattennätet ligger på mark utanför berört område.
Ytterligare mindre diken finns bland annat i sydvästra delen av området, ett av dessa diken
avleds genom angränsande tomtmark vidare mot dagvattenledning i Ängsforsvägen.
Området och diken visas i figur 2.

Figur 2. Befintliga diken.
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3.2 Avrinning från omkringliggande område
Områdets norra del gränsar mot befintliga villatomter på Björkängsvägen. Dagvatten från
Björkängsvägen leds in i områdets nordvästra del igenom ett dagvattenutlopp till ovan nämnda
dike. Även intilliggande fastighet har anslutningar till diket av okänd omfattning.

Figur 3. Dagvattenhantering för befintligt område norr om utredningsområdet.

Enligt uppgift om den närliggande bebyggelsen på Björkängsvägen är det ett område på ca 4
ha som avvattnas mot befintligt dike. Det finns ingen uppgift på belastande flöde från detta
område. Ledningsdimension på inkommande utlopp är Ø225mm och ledningen ligger med
kraftigt fall, ca 32 promille enligt angivna vattengångsnivåer.

3.3 Geoteknik
En översiktligt geoteknisk undersökning har utförts under 2015 av Atkins Sverige AB.
Undersökningarna omfattar främst jordartsbedömningar, grundvattenmätningar och mätning av
markradon. Grundvattenmätningar har endast gjorts under begränsad tid som infallit i samband
med snösmältningsperiod varpå vissa osäkerheter i mätningarna noterats. Samtliga mätningar
är utförda under mars 2015.
Generellt visade mätningarna att grundvattnet följer den naturliga kuperingen med högsta
uppmätta nivåerna i svackområdet vid det tidigare omnämnda diket. Nivåerna inom området har
varierat mellan 0,8-3 m under markytan.
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Jordlagerföljden består av ett mindre lager vegetation och mull följt av sand av varierande
mäktighet med bitvis inslag av grus. Under sandlagret följer morän, främst klassad som siltig
sandmorän.
Bergnivåer har uppskattats från SGU:s jorddjupskarta till mellan 3-10 m under mark.
En grov bedömning är att det inte föreligger risk med stabilitets eller sättningsproblematik i
området.
Sandskiktet har god genomsläpplighet, dock varierar utbredningen i området och med hänsyn
till det samt de tidvis höga grundvattennivåerna bedöms infiltrationsmöjligheterna vara
begränsade.
Vid platsbesök för dagvattenutredningen observeras en viss infiltrationskapacitet i
svackområdet dock i en period med troligtvis betydligt lägre grundvattennivåer än vid de
geotekniska utredningarna.
Atkins rekommenderar att en mer utförlig grundvattenmätning utförs inför fortsatt
planeringsarbete för bland annat bedömning av grundläggningsbehov. Detta är även av vikt för
fortsatt bedömning och projektering av fördröjningsmagasin och andra lösningar för
omhändertagande av dagvatten från området.

4

Framtida förhållanden

Inom området planeras permanentbostäder i form av villor och flerfamiljshus. I utredningen har
två alternativa lösningar studerats.
Alternativ 1 utgörs av bebyggelse med 34 villatomter
Alternativ 2 utgörs av blandad bebyggelse med 25 villatomter och 20 radhustomter
I båda alternativen planeras naturmarksdelar, totalt ca 2000 m2 varav ena utgörs av lekpark.
Även gatumark planeras likvärdigt i de båda alternativen ca 7500 m2.
En fördröjningsdamm är planerad i områdets nordvästra del med utlopp till dagvattenledning i
Ängsforsvägen.
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Figur 4 Alternativ ett - villatomter

Figur 5 Alternativ två - villa och radhustomter
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5

Beräkningar

5.1 Beräkningsförutsättningar
Avrinningsberäkningar samt utjämningsberäkningar har genomförts. I dagsläget är det Svenskt
Vattens publikationer P90 samt P104 som anger beräkningsförutsättningar respektive
nederbördsdata vid dimensionering. Utöver det finns en remissversion av P110. Dessa
publikationer utgör beräkningsförutsättningar.
Vid beräkning av regnintensitet har Dahlströms formel (2010) använts (se P104 Svenskt Vatten
ekvation 1-5).
Avrinningskoefficienter för områdets olika ytor har bedömts utifrån riktlinjer i Svenskt Vattens
publikation VAV P90 vilka är applicerbara på regnintensiteter med upp till 10 års varaktighet.
Högre regnintensitet samt kraftig marklutning innebär en högre avrinningskoefficient. Vid
avrinningsberäkningar med större regn har antagna avrinningskoefficienter multiplicerats med
en faktor på 1,25 ( max ᵠ =1,0). I tabell 1 redovisas antagna avrinningskoefficienter.
Tabell 1. Antagna avrinningskoefficienter.

Typ av yta

Avrinningskoefficient

Avrinningskoefficient

(i (10) )

(i (100) ) - max 1,0

Väg

0,8

1

Naturmark

0,1

0,13

Villatomt

0,25

0,31

Radhustomt

0,4

0,5

5.2 Belastande ytor inom området
I tabell 2 och 3 redovisas ytorfördelning inom området för de två alternativen gällande planerad
exploatering.
Tabell 2. Ytfördelning alternativ 1 - 34 villor.

Yta (m2)
Gatumark

7 500

Natur

2 000

Tomtmark 1 (villtomter)

40500

Total

50000
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Tabell 3. Ytfördelning alternativ 2 - 24 villor och 20 radhus.

Yta (m2)
Gatumark

7 500

Natur (bl.a. lekpark)

2 000

Tomtmark 2 villatomter

29800

Tomtmark 2 radhustomter

10700
50000

Total

Alternativ två innebär en större andel hårdgjord yta än alternativ ett. Medelvärdet på områdets
avrinningskoefficient i alternativ två bli 0,35 mot ett medeltal på 0,33 i alternativ ett. Skillnaden
är i sammanhanget marginell. Fortsatta beräkningar utförs utifrån alternativ två.

5.3 Belastande ytor från Björkängsvägen
I tabell 4 redovisas uppskattad ytfördelning inom befintlig bebyggelse som belastar
dagvattensystemet från Björkängsvägen.
Tabell 4. Uppskattad ytfördelning för befintlig bebyggelse - Björkängsvägen.
Björkängsvägen
Gatumark

Yta (m2)

Takytor
Tomt och naturmark
Total

8 000
5000
27000
40000

Ovanstående ytfördelning ger en genomsnittlig avrinningskoefficient på 0,34, respektive 0,43
vid (i (100) ), för dessa 4 hektar.
Flödet från Björkängsvägens avvattning begränsas av ledningsnätets kapacitet. I beräkningarna
har dock områdets totala flödesbelastning inkluderats eftersom det föreligger en risk för att en
stor del av flödet ändå belastar dammen via ytavrinning vid kraftigare regn.

5.4 Anslutningspunkt/utsläppskrav
Dagvatten från området ansluts lämpligen till den befintliga kommunala dagvattenledningen i
Ängsforsvägen. Kapaciteten i denna ledning har antagits vara begränsande, vilket innebär att
dagvatten måste utjämnas innan anslutning.
Dimension på befintligt dagvatteninlopp är Ø315/277 och vattengången ligger på nivån +227,54.
Kommunen har angett en kapacitet motsvarande Ø315/277 i 20 promilles lutning i ledningsnätet
nedströms anslutningen. Utöver anslutning av planerad dagvattendamm skall denna ledning
även omhänderta avvattning av delar av Ängsforsvägen. Tillgänglig kapacitet i ledningen
bedöms därför till 90-100 l/s.
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5.5 Flödesberäkning
Beräkning av maximalt flöde har genomförts med rationella metoden och används för att
dimensionera ledningar och diken. Nedan redovisas maximalt flöde från det nya
detaljplaneområdet vid ett 10-års regn respektive ett 100-års regn.
·

10 års regn med 10 minuters varaktighet ger maxflödet - 409 l/s

·

100 års regn med 10 minuters varaktighet ger maxflödet - 1092 l/s

5.6 Volymberäkning - fördröjning
För dimensionering av dammar, magasin eller andra delar där det är regnvolymen som är
dimensionerande är det regn med lång varaktighet som blir dimensionerande. Översiktliga
beräkningar av vilka utjämningsvolymer som krävs har genomförts. Beräkningarna har
genomförts för regn med statistisk återkomsttid på 10, 25, 50 och 100 år och med en maximal
varaktighet på 48 timmar.
Beräkning av volym för fördröjning har gjorts enligt regnenveloppmetoden utan hänsyn till rinntid
(VAV P90).
Dimensionerande regn blir den regnintensitet som kopplad till en varaktighet ger störst behov av
fördröjningsvolym.
Ett 100-års regn med en varaktighet på 2 timmar kräver under dessa förutsättningar en
fördröjningsvolym på drygt 1 930 m3.
Ett tio-års regn uppnår dimensionerande varaktighet vid 40 min och kräver då en
fördröjningsvolym på ca 500 m3
Tabell 5. Beräknad utjämningsvolym.

Återkomsttid
regn

Erforderlig utjämningsvolym (m 3)

Dimensionerande
varaktighet

10 år

503

40 minuter

25 år

1046

1 timme

50 år

1412

2 timmar

100 år

1933

2 timmar

*Volymer för 25 respektive 50 års regn i tabellen ovan är även de beräknade med en faktor 1,25
på avrinningskoefficienterna.

6

Klimatpåverkan

Nederbördens förändring under de kommande 100 åren är starkt kopplad till klimatförändringar.
De prognoser som görs på grund av de förväntade klimatförändringarna pekar alla mot större
nederbördsmängder de kommande 100 åren (SMHI, Rossby Center)
Intensiv forskning pågår dagligen inom klimatförändringarnas utveckling och framtida
nederbördspåverkan. Olika faktorer diskuteras i olika sammanhang och det kan variera kraftigt i
olika rekommendationer kopplade till olika typer av regnscenarier och årstidsväxlingar.
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Gemensamt är dock att ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att planera långsiktigt vid
utförande av ny bebyggelse. Detta ansvar vilar inte enbart på VA-utformning utan kräver
samordning med flera andra aktörer för en lämplig lösning i aktuellt område. Höjdsättning och
utformande av byggnader, vägar och omgivande mark är mycket viktig för att skapa
förutsättningar att hantera framtida ökade nederbördsvolymer på ett betryggande sätt.
För beräkningar med aktuell nederbördsstatistik kan väljas en klimatfaktor för förväntade flöden.
Val av klimatfaktor bör föreläggas av en bedömning av risker inom aktuellt område där man
tittar på områdets lutning, närhet till recipient, närhet till skyddsvärda byggnader eller
naturområden och så vidare.
I denna utredning ingår ej att titta på exempelvis riskområden nedströms eller påverkan utanför
området varpå en sådan konsekvensbedömning begränsas till att omfatta den planerade
bebyggelsen och dess absoluta närhet. Utifrån nedanstående identifierade risker föreligger
ingen anledning att använda klimatfaktor för beräkningarna utifrån områdets perspektiv.
Som alternativ till val av klimatfaktor kan istället val av dimensionerande regn vara ett alternativ,
utvecklingen går mot att frångå val av 10-års regn för ledningsnät, framförallt i riskområden med
viktiga samhällsfunktioner eller där konsekvenserna vid översvämningar till följd av skyfall skulle
bli väldigt stora. Med avseende på de eventuella risker som skulle uppstå i detta område
bedöms inte heller detta vara aktuellt med någon ökning av dimensionerande regn.

6.1 Konsekvenser
6.1.1

Dagvattensystem

Vid ett scenario som överstiger val av dimensionerande regn för dagvattensystem inom
planerad bebyggelse finns goda förutsättningar för ytlig avledning mot områdets lågpunkt vid
planerad damm.

6.1.2

Fördröjningsdamm

Vid ett scenario med nederbörd som överskrider det som väljs som dimensionerande för
fördröjningsdammen kommer bräddning att ske mot korsning i Ängsforsvägen.
Ängsforsvägen leder vidare med lutning från området söderut. Infarter till närliggande
fastigheter på Ängsforsvägen bör studeras utifrån risk för inledning av vatten från
Ängsforsvägen till fastigheterna, eventuella skyddsåtgärder kan vara mindre
höjdsättningsjusteringar och kanstenslösningar.

6.1.3

Björkängsvägen

Vid ett scenario med regn som överskrider kapaciteten för den befintliga avvattningen i
Björkängsvägen finns risk för att vatten ytledes leds in i området norrifrån. För att förhindra detta
bör höjdsättning på planerad GC-väg och väganslutning till Björkängsvägen studeras och
lämpliga åtgärder utföras, den mest lämpliga åtgärden kan dock visa sig vara att vattnet ändå
leds till dammen men man bör då styra vattnet så det tar den mest lämpliga vägen.

6.1.4

Ängsforsvägen

Ängsforsvägen har en höjdpunkt strax nordväst om berört område och lutar därefter ganska
kraftigt söderut, likaså lutar omgivande mark på vägens västra sida ner mot vägen. Vägen
saknar diken eller andra avvattningssystem på sträckan förbi området. En viss risk för
belastande flöde från vägen till dammen finns men bedöms kunna styras förbi med relativt enkla
höjdsättningsåtgärder. Dock bör vägens uppbyggnad och stabilitet studeras noggrannare inför
projektering av damm.
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7

Dagvattendamm – fördröjning

7.1 Placering
Kommunens föreslagna placering av en dagvattendamm i områdets nordvästra del har
studerats. Då vald placering består av en naturlig lågpunkt till vilket en stor del av området
avrinner idag bedöms valet av plats som lämplig och utredningen fokuseras på att bedöma om
tillräcklig volym kan erhållas eller om ytterligare fördröjningsåtgärder bör vidtas.
I ett alternativ där en fördröjningsdamm anläggs med en placering anpassad till den befintliga
höjdstrukturen i området skulle det innebära att ungefär halva dammen ligger utanför
detaljplaneområdet.
Skall placeringen av dammen anpassas till detaljplanegränsen och helt inrymmas inom dessa
gränser blir förutsättningarna för en damm mycket mer begränsade, förutsättningen har därför
enligt senare överenskommelse varit att titta på att följa den naturliga svackans utbredning.
Dock bör ett område på ett par meter närmast vägen undvikas.

7.2 Begränsande faktorer
De fysiska förutsättningarna för att skapa en fördröjningsdamm inom området begränsas av
följande faktorer.
- Nivå på befintligt dagvattennät i anslutningspunkt
- Dimension/kapacitet i befintligt ledningsnät
- Befintliga marknivåer (kraftiga variationer)
- Grundvattennivåer, tidvis höga strax under befintlig marknivå
- Jordarter, släntstabilitet
- Stabilitet och väguppbyggnad i Ängsforsvägen
- Nivå på befintlig korsning Ängsforsvägen/grusinfart till fastighet

7.3 Möjlig volym
Ett alternativ på utformande av damm har studerats för att bedöma om tillräcklig volym går att
uppnå på tillgänglig yta. I fortsatt detaljprojektering behövs ytterligare aspekter vägas in som
påverkar utformningen såsom bland annat planerad växtlighet, drift och skötsel av ytan,
grundvattennivåer i området och höjdsättning av tomter på de närmast belägna fastigheterna.
En fördröjningsvolym på ca 1500 m3 bedöms kunna rymmas. Relativt svacka slänter kan
skapas där det är möjligt mot befintlig marknivå, i brantare partier kan det vara lämpligare att
följa befintliga lutningar än att fylla igen för att få flackare slänter men det är även en fråga för
drift och skötsel vilka släntlutningar som väljs.
Ytterligare höjning mot lågpunkten ut mot Ängsforsvägen kan vara möjlig för att erhålla mer
volym. Det bedöms även finnas möjligheter att öka bottenytan för större volym.
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Figur 6 Skiss damm

8
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