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SAMMANFATTNING 

Dagvattenutredningen syftar till att studera de tillkommande/förändrade ytorna inom aktuell 

detaljplan Teckomatorp 6:1 samt omkringliggande obebyggda fastigheter för att studera 

påverkan från den samlade exploateringen i området. En avgränsning har dock gjorts mot de 

delar inom detaljplanen som hör till järnvägens och plattformens avvattning eftersom 

dagvattenhanteringen inom det området är Trafikverkets ansvar. 

 

Planområdet ligger inom NSVA:s verksamhetsområde och området belastar redan idag det 

kommunala dagvattennätet. Huvuddelen av området avvattnas idag via en 600-ledning som 

korsar utredningsområdets södra del, längs med befintlig bullervall. Förutsättningarna från 

NSVA för kommande exploatering är ett fördröjningskrav om 400 m
3

/ha reducerad area och 

dimensionering för översvämning till markyta för ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

 

I utredningen har totalt sex alternativ studerats för att klara fördröjningskraven, 1A-3A samt 1B-

3B. A-alternativen beskriver dagvattenhantering utifrån att bara nu aktuell detaljplan 

exploateras. B-alternativen beskriver översiktligt dagvattenhantering vid exploatering av övriga 

obebyggda fastigheter.  

I övrigt har principerna för de olika alternativen varit följande: 

 

• 1 – Ytlig fördröjning 

• 2 – Huvudsakligen underjordisk fördröjning 

• 3 – Huvudsakligen ytlig fördröjning 

 

För denna detaljplan har det i utredningen framkommit att alternativ 1A är mycket svår att 

genomföra, både avseende fördröjningsvolymer och ytlig avledning. Alternativ 2A innebär i 

princip att inga ytor utöver de som redovisats i samrådshandlingen tas i anspråk för 

dagvattenhantering. Denna lösning strider dock mot huvudprinciperna fastställda i Svalövs 

dagvattenpolicy. Alternativ 3A har sammantaget bedömts vara den principlösning som uppfyller 

fördröjningskraven, går att genomföra rent tekniskt och följer Svalövs dagvattenpolicy om att i 

första hand välja öppna dagvattenlösningar. I markplaneringsplanen redovisas detta alternativ 

samt två möjliga principutformningar för svackdike/regnträdgård invid torgytan och vändplanen.  

 

Vid framtida exploatering utanför nu aktuell detaljplan redovisas principlösningar och även här 

bedöms alternativ 3B vara det mest lämpliga, dock ska det betonas att utredningen har gjorts på 

en mycket översiktlig nivå. Vid framtida detaljplaner måste andra förutsättningar, såsom 

trafikflöden till och från fastigheter mm. vägas in vid val av dagvattenhantering. I det här skedet 

har dock en ytlig dagvattenlösning ansetts mest fördelaktigt. 

 

Översvämningsanalysen har visat att huvuddelen av översvämningen utifrån den föreslagna 

markplaneringen sker på vändplan, lokalgata och inom parkmark. Marköversvämningens 

utbredning blir dock betydligt mer begränsad inom området jämfört med befintlig situation. 

Inom kvartersmarken bedöms översvämningsdjupet bli mycket begränsat och 

översvämningsrisken kan minimeras genom att fastställa en lägsta nivå för färdigt golv. 

Förslagsvis anges i plankartan en lägsta nivå på +28,3 vilket bedöms vara en tillräcklig marginal 

då området är mycket flackt. Det har i utredningen bedömts vara viktigare att avledning av 

dagvatten sker på ett effektivt och säkert sätt än att höja marken för att undvika 

marköversvämning, vilket skulle skapa sämre förutsättningar för ytlig dagvattenhantering. 

Slutsatsen av översvämningsanalysen är att konsekvenserna av detaljplanen och framtida 

exploatering inte förvärrar utan snarare förbättrar situationen genom att man med 

höjdsättningen kan styra översvämningarna så att de omfattar mindre känsliga områden. 

 

Sammantaget föreslås detaljplanen uppdateras med följande förutsättningar: 

• FG inom centrumområde > +28,3 

• ”Dike” anges i klartext inom prickmark utmed centrumområdets östra fastighetsgräns 

• Parkmark vid torgytan utökas norrut för att även omfatta prickmark utmed 

centrumområdets södra fastighetsgräns  

• Parkmark utmed lokalgatan i öst-västlig riktning breddas för att möjliggöra ett 

makadamdike med bredd i ö.k. på minst 3 m 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

I samband med framtagande av detaljplan Teckomatorp 6:1 behöver förutsättningar och krav på 

områdets dagvattenhantering och eventuella översvämningsrisker studeras. Syftet med 

utredningen är att redogöra för de förutsättningar som gäller för att ta hand om dagvatten från 

de tillkommande ytorna vid exploatering i området, både inom nu aktuell detaljplan men även 

för omkringliggande obebyggda fastigheter. Plankartan från samrådsskedet visas i Figur 1.  

 

 

Figur 1. Plankarta från samrådsskedet. C = Centrumändamål; E = teknisk anläggning (avser befintlig 

spillvattenpumpstation), Tj = Trafikområde järnväg. 

 

Utredningen ska även ligga till grund för en bedömning av översvämningsriskerna i området, 

både för att kunna bemöta Länsstyrelsens yttrande och för att ligga till grund för eventuella krav 

på höjdsättning i området. 
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1.2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 

I överenskommelse med beställaren omfattar utredningen att studera dagvattenhantering från 

ytorna inom aktuell detaljplan samt omkringliggande obebyggda fastigheter. På så sätt studeras 

påverkan från den samlade framtida exploateringen i området. En avgränsning har dock gjorts 

mot de delar inom detaljplanen som hör till järnvägens och plattformens avvattning eftersom 

dagvattenhanteringen inom det området är Trafikverkets ansvar. Det inkluderar även den södra 

sidan av bullervallen mot järnvägen. Avseende ramperna till plattformarna har avgränsningen 

inte varit klargjord innan projektet startade och eftersom de avvattnas mot torget framför 

plattformen som är kommunal mark har det därför förutsatts att även rampernas dagvatten 

måste hanteras inom detaljplanen.  

 

Sedan samrådsskedet har en del av detaljplaneområdet utgått kring stationshuset, detta har 

således också exkluderats från dagvattenutredningen. Även torgytan i anslutning till 

stationshuset exkluderas eftersom detaljplanen inte bedöms medföra någon förändring av 

befintlig belastning som föranleder behov av förändrad dagvattenhantering.  

 

Ytterligare en avgränsning har varit att ta fram förslag på dagvattenhantering som kan styras i 

detaljplanen. Eftersom fördröjning inom kvartersmark inte går att reglera i en detaljplan har inte 

detta studerats.  

 

Utredningen omfattar att utifrån avrinningsberäkningar och kravställning från NSVA beräkna 

behov av utjämning och presentera typexempel på lösningar. I utredningen studeras även 

avrinningsområde vid ett mer extremt regntillfälle och hur detta belastar området idag och vilka 

lösningar som kan krävas för att minska översvämningsrisken, exempelvis höjdsättning och 

markplanering. För att bedöma konsekvenserna av extremregn har ett 100-årsregn med 

varaktighet 10 min valts. 

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet är ca 2,2 ha och ligger i anslutning till befintlig bullervall utmed järnvägen, strax 

väster om Teckomatorps stationsområde. Med de obebyggda tomter som studeras i utredningen 

menas området mellan Skolgatan och aktuell detaljplan.  

 

Området avgränsas i norr och väster av Skolgatan och i söder av befintlig bullervall. I öster 

gränsar området till stationshus och torg samt befintliga fastigheter utmed Västra Torggatan. 

Översvämningsanalysen har avgränsats under projektets gång av det avrinningsområde som 

belastar lågområdet inom befintlig detaljplan, se vidare kap 9. 

 

Det aktuella utredningsområdet samt befintlig spillvattenpumpstation är markerat på kartan i 

Figur 2 på nästa sida. 
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Figur 2. Översikt utredningsområde för dagvattenhantering i anslutning till detaljplan Teckomatorp 6:1 

Marken inom det aktuella området består i huvudsak av ett öppet gräsområde (Figur 3) med 

enstaka buskageplanteringar samt en genomgående gång- och cykelväg (Figur 4) som löper från 

stationstorget längs med bullervallen och viker av norrut mot Skolgatan i höjd med en 

spillvattenpumpstation. Landskapsbilden inom området domineras i dagsläget av bullervallen i 

söder som dräneras via ett makadamdike (Figur 6 och Figur 6). 
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Figur 3. Utredningsområdet består i huvudsak av ett öppet gräsområde som ligger mellan bullervallen och 
Skolgatan. Vy från gång- och cykelväg mot bullervallen. 

 
Figur 4. Gång- och cykelväg genom utredningsområdet. Vy från Skolgatan mot bullervallen. 
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2.2 TOPOGRAFI 

Som underlag för utredningen beställdes Lantmäteriets höjdmodell för området. Det visade sig 

dock efter platsbesök och en jämförelse med grundkartan att höjdmodellen inte överensstämde 

med verkligheten inom området. Idag är området relativt flackt med lutning ner mot ett lokalt 

lägre beläget område intill spillvattenpumpstationen. I Lantmäteriets modell kunde ett 

betydande upphöjt markområde urskönjas och bullervallen samt tillhörande makadamdike 

utmed järnvägen fanns inte med. Av denna anledning beställdes en kompletterande inmätning 

av området som är utförd med 10 m mellan inmätta höjdpunkter. Resultatet från inmätningen 

användes för att skapa en ny höjdmodell som var justerad inom aktuellt område. Upplösningen 

inom utredningsområdet är av denna anledning inte lika bra som Lantmäteriets höjdmodell men 

den är betydligt mer rättvisande avseende befintliga förhållanden. I Figur 7 visas Lantmäteriets 

höjdmodell samt det område som justerats efter utförd inmätning. 

Figur 5. Makadamdike längs bullervallen som löper 
parallellt med gång och cykelvägen 

Figur 6. Makadamdike längs bullervallen som 
löper utmed öppet gräsområde. 
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Figur 7. Höjdförhållanden utifrån nationella höjdmodellen. Det område som justerats efter inmätning är 
markerat med blå linje. Rött/grått visar mer högt belägna områden och grönt/blått lägre belägna områden. 

De befintliga marknivåerna inom de norra och västra delarna av området utmed Skolgatan 

varierar mellan +28,3 och +28,9. Området är relativt flackt i nord-sydlig riktning med undantag 

för ett lågområde i södra delen av området längs gång- och cykelvägen med en nivå på +27,5. 

Bullervallens krön ligger på ca +32,0. Höjdskillnaden inom området (utan hänsyn till bullervallen) 

är som mest ca 1,4 m. I fastighetsgränsen mot befintliga fastigheter på Västra Torggatan ligger 

området också något lägre på mellan +27,8 och +28,3. I Figur 8, på nästa sida, visas den 

justerade höjdmodellen som använts i utredningen. 
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Figur 8. Höjdförhållanden i justerad höjdmodell som beskriver befintlig situation.  

2.3 GRUNDVATTEN OCH GEOTEKNIK 

Inge geoteknisk undersökning har gjorts inom området. Däremot utfördes en geoteknisk 

undersökning den 31: a oktober 2017 på närliggande fastigheter norr om Skolgatan. Den visar 

en varierad jordlagerprofil som dock domineras av finjord (ler och silt). Organisk jord (dy och 

gyttja) har också påträffats. Däremellan förekommer begränsade skikt av friktionsjord. 

Jordlagren tenderar att vara fastare längre ifrån ån men det är viktigt att påpeka att variationen 

inom området är stor vilket gör det svårt att bedöma de geotekniska förhållandena söder om 

Skolgatan, inom det område som kan bli aktuell för exploatering. Skulle det visa sig att 

organiska jordarter och lös lera påträffas även här finns risk för sättningar. Undersökningen 

visar dock i det här skedet att det bedöms viktigt att främja lokal infiltration i den mån det är 

möjligt, för att inte grundvattennivåerna i området ska påverkas negativt av den ökade 

hårdgöringsgraden.  
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Vid den geotekniska undersökningen påträffades grundvattenytan på mellan 1,0–1,3 m under 

markytan, motsvarande +27,4 till +27,8. Vid en tidigare geoteknisk undersökning utförd den 7:e 

september 2017 inom fastigheten Teckomatorp 7:51 uppmättes grundvattenytor på 1,5 resp. 

1,6 m under markytan, motsvarande nivåer +27,1 och +27,0. Dessa nivåer var något djupare 

men sammantaget görs bedömningen att grundvattnet ligger förhållandevis ytligt i området. 

 

Sammantaget bedöms infiltrationsmöjligheterna vara begränsade i området. 

2.4 DIKNINGSFÖRETAG 

Utredningsområdet ligger enligt Länsstyrelsens digitaliserade material i närheten av Gissleberga-

Teckomatorp dikningsföretag år 2005, se Figur 9.  

 

 

Figur 9. Ungefärligt utredningsområde i förhållande till Gissleberga-Teckomatorp dikningsföretag år 2005 

Av akten framgår dock att sträckan A-F-B utgick ur företaget i samband med omprövning år 

2005. Denna sträcka är kulverterad, ligger helt inom detaljplanelagt område och därmed inom 

verksamhetsområde för allmän VA-anläggning avseende dagvatten. Samtliga ledningar, inklusive 

huvudledningen som går ut i Braån ingår numera i det kommunala dagvattenledningsnätet.  

 

Det innebär även att båtnadsområdet söder om järnvägen och delvis norr om järnvägen utgått. 

Av den nya kostnadsfördelningslängden framgår att det enbart är fastigheten 7:4 (se plankarta i 

Bilaga 1) inom aktuellt utredningsområde som fortsatt anses ha nytta av dikningsföretaget. 

Därutöver ingår Svalövs kommun i dikningsföretaget avseende dess verksamhetsområde för 

dagvatten.  

3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 UNDERLAG 

Följande underlag har varit tillgängligt vid upprättande av den här dagvattenutredningen: 

• Ledningsunderlag VA för del av norra Teckomatorp, tillhandahållen av NSVA 

A 

F 

B 

C 
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• Grundkarta tillhandahållen av Svalövs kommun 

• Dagvattenpolicy Svalövs kommun, 2013 

• Nationella höjdmodellen, Lantmäteriet 

• Ortofoto, tillhandahållen av Svalövs kommun 

• Metria, Inmätta höjder inom utredningsområdet, 2017-10-27 

• Tyréns AB, Geoteknisk undersökning, 2017-10-31 

• GeoExperten AB, Geoteknisk undersökning, 2017-09-08 

• Samrådshandling till detaljplan Teckomatorp 6:1, 2017-02-23, Stadsbyggnadskontoret 

Svalövs kommun 

• Plankarta för befintlig detaljplan Teckomatorp 7:1, 2005-03-03, Stadsbyggnadskontoret 

Svalövs kommun 

• Saneringsplan Teckomatorp, tillhandahållen av NSVA, 2017-11-08 

3.2 DAGVATTENPOLICY 

Svalövs kommun har upprättat en dagvattenpolicy vilken säger att: 

• Dagvattensystem ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid kraftiga 

regn. 

• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på 

upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald. 

• Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets 

föroreningsgrad och recipientens känslighet. 

• Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. 

• Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna 

avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 

• Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas.  

• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och 

recipienter begränsas.  

• Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn till 

klimatförändringens effekter. 

 

3.3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Vid beräkning av regnintensitet har Dahlströms formel (2010) använts enligt P104 (Svenskt 

Vatten). Dimensioneringsförutsättningar givna av NSVA är en återkomsttid för trycklinje i 

marknivå på 20-årsregn + klimatfaktor på 1,25. Detta är i enlighet med kraven för exploatering 

av tät bostadsbebyggelse angivna i P110 (Svenskt Vatten). 

 

Dessutom ställer NSVA krav på fördröjning vid nyexploatering då området ska anslutas till 

befintligt dagvattennät. I det här fallet krävs en fördröjning på 400 m3/ha reducerad area
1

. 

 

Avrinningskoefficienter för ytorna har tagits ur P110 tabell 4.8 och 4.9. Följande 

avrinningskoefficienter har använts: 

   

Asfaltytor (gång- och cykelväg, entré till plattform och lokalgata) 0,8 

Centrumändamål (C-område i detaljplan + kommande exploatering) 0,7 

Grusytor     0,4 

Grönytor     0,1 

                                                           
1 Reducerad area = area * avrinningskoefficient 
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3.4 MILJÖKVALITETSNORMER BRAÅN 

Planområdet avvattnas mot ytvattenförekomsten Braån som är klassad med Otillfredsställande 

ekologisk status. Bedömningen baseras på de biologiska kvalitetsfaktorerna fisk och 

påväxtalger. Vattenkemiska resultat visar även på kraftig näringspåverkan. 

 

Braån uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver och PBDE som på nationell nivå 

överstiger uppsatta gränsvärden. Det saknas i dagsläget dataunderlag för bedömning av kemisk 

status avseende övriga ämnen och den är därför inte klassad avseende andra prioriterade 

ämnen, såsom exempelvis tungmetaller. 

4 VA-FÖRSÖRJNING IDAG 

4.1 DAGVATTENHANTERING 

Planområdet ligger inom NSVA:s verksamhetsområde och området belastar redan idag det 

kommunala dagvattennätet på följande sätt, se även Figur 10 på nästa sida: 

 

• Avvattning av bullervallen sker till ett dränerat makadamdike (Figur 5) med påkoppling 

till den 600-ledning som korsar den södra delen av detaljplaneområdet. 

Dräneringsledningen väster om spillvattenpumpstationen har en vattendelare och 

avvattnas mot två håll. 

• Det större öppna gräsområdet väster om befintlig gång- och cykelväg avvattnas i första 

hand via infiltration. Ytan lutar dock mot makadamdiket och avvattnas till viss del av 

detta, framförallt vid vattenmättade förhållanden och hög grundvattenyta. I 

makadamdiket har kupolbrunnar anlagts där bräddning kan ske vid större nederbörd. 

• Gräsområdet öster om gång- och cykelvägen fram till fastigheterna längs Västra 

Torggatan avvattnas i första hand via infiltration men ytan lutar dels mot ett lågstråk 

längs östra fastighetsgränsen och dels mot en kupolbrunn invid gång- och cykelvägen. 

Vid större nederbörd och vattenmättade förhållanden kommer ytan att belasta 

kupolbrunnen i områdets lågpunkt (Figur 11).  

• Gång- och cykelvägen parallellt med bullervallen skevar norrut och avvattnas mot en 

mindre gräsyta.  

• Gång- och cykelvägen norr om spillvattenpumpstationen skevar också norrut/österut 

och avvattnas ut mot gräsyta. Gång- och cykelvägen och omkringliggande gräsytor lutar 

mot kupolbrunnen i områdets lågpunkt och avvattnas av denna vid 

nederbördssituationer som överstiger områdets infiltrationskapacitet. 
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Figur 10. Översikt ledningsnät, ytlig avrinning och avvattning av området idag 
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Figur 11. Kupolbrunn som avvattnar gång- och cykelvägen samt utgör bräddpunkt för avvattning av 
utredningsområdet då den ligger i områdets absoluta lågpunkt. I bakgrunden ses det fina pilträdet som 

hamnar i närheten av torgytan. Hänsyn har tagits vid framtagna alternativ för att behålla trädet. 

4.2 SPILLVATTEN 

I södra delen av området finns en spillvattenpumpstation som samlar upp spillvatten från norra 

Teckomatorp och har en utgående tryckledning under järnvägen. Som syns i Figur 12 sitter 

tillhörande elskåp uppe på pumpstationen. På så sätt minskar risken för översvämning och 

driftsäkerheten ökar. I samband med exploatering av området bör pumpstationen hägnas in av 

säkerhetsskäl.  

 

 

Figur 12. Spillvattenpumpstation 

De spillvattenledningar som finns i området framgår av Figur 10. Längs gränsen mot 

fastigheterna på Västra Torggatan går en spillvattenledning (225 Betong) som föranleder 

prickmark och u-område i detaljplanen. Se även Figur 13. Därutöver går spillvattenledningar i 

ledningsstråk under gång- och cykelvägen som ansluter till pumpstationen. 
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Figur 13. Spillvattenledning i fastighetsgräns 

4.3 DRICKSVATTEN 

Såsom för spillvatten löper dricksvattenledningar i två ledningsstråk under befintlig gång- och 

cykelväg och sammanlöper strax öster om pumpstationen och går därefter söderut under 

järnvägen. 

5 BERÄKNAT FÖRDRÖJNINGSBEHOV 

5.1 YTOR INOM UTREDNINGSOMRÅDET 

I Tabell 1 redovisas hur ytfördelningen ser ut för olika marktyper för tre olika situationer; idag, 

om bara detaljplanen exploateras samt om hela utredningsområdet exploateras. Av jämförelsen 

framgår att de hårdgjorda ytorna kommer öka markant jämfört med dagens öppna mark. 

Anledningen till att den totala ytan blir något större i framtiden är för att ramperna till 

plattformen räknats med i sammanställningen (se avgränsning i kapitel 1.2). Detta markområde 

utgörs idag av den södra sidan av bullervallen som avvattnas mot järnvägen. 

 

Tabell 1. Fördelning av olika typer av ytor inom utredningsområdet idag och vid framtida exploatering 

Typ av yta Befintlig situation Bara exploatering 

inom detaljplan 

Exploatering hela 

området 

Grönyta (m
2

) 18 040 13 070 3 240 

Grusyta (m
2

) 140 140 140 

Hårdgjort (m
2

) 800 4 500 4 500 

Centrumändamål (m
2

) 0 1 440 11 270 

TOTALT ca 19 000 ca 19 100 ca 19 100 
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5.2 BERÄKNADE FRAMTIDA FLÖDEN OCH FÖRDRÖJNINGSBEHOV 

5.2.1 ENDAST EXPLOATERING INOM NU AKTUELL DETALJPLAN 

Den totala bidragande avrinningsytan, s k reducerad area, har beräknats för planerad 

exploatering för nu aktuell detaljplan. Utifrån detta har en nödvändig fördröjningsvolym 

beräknats utifrån NSVA:s krav, detta visas i Tabell 2. Planen kommer medföra att befintlig 

avvattning av grönområdena som inte exploateras försvinner och eftersom dessa avvattnas in 

mot detaljplanen har även dessa ytor tagits med i beräkningarna. 

 

Tabell 2. Redovisning av exploateringsförutsättningar som ligger till grund för krav på fördröjningsvolym 
om bara detaljplanen exploateras uppdelat på typer av ytor 

Typ av yta Area (m
2

) Avrinningskoef. Reducerad 

area (m
2

) 

Fördröjningsvolym 

som krävs (m
3

) 

Grönyta 13 070 0,1 1 310  

Grusyta 140 0,4 60  

Hårdgjort 4 500 0,8 3 600  

Centrumändamål 1 440 0,7 1 010  

TOTALT ca 19 100  5 980 ca 240 

 

Fördröjningskravet som gäller för exploateringen medför att utflödet från området måste 

strypas. Beräkningar har gjorts för att ta reda på vilket utflöde som gäller baserat på det flöde 

som exploateringen ger upphov till vid dimensionerande varaktighet, vilket redovisas i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Dimensionerande varaktighet och flöde 

Parameter  

Dimensionerande varaktighet (h) 4 

Uppkommet flöde vid 

dimensionerande varaktighet (l/s) 

24 

Utgående flöde (l/s) 7,3 

Utgående flöde (l/s, ha) 3,8 

Fördröjningsvolym (m
3

) 240 

5.2.2 EXPLOATERING INOM HELA UTREDNINGSOMRÅDET 

Den totala bidragande avrinningsytan, s k reducerad area, har beräknats för situationen att hela 

utredningsområdet exploateras, dvs. både nu aktuell detaljplan och obebyggda fastigheter söder 

om Skolgatan. Det har då antagits att befintliga grönområden utanför detaljplanen exploateras 

som centrumutveckling eller som flerfamiljsbostäder. Nödvändig fördröjningsvolym har 

beräknats utifrån NSVA:s krav och visas i Tabell 4.  

 

Tabell 4. Redovisning av exploateringsförutsättningar som ligger till grund för krav på fördröjningsvolym 
om hela utredningsområdet exploateras uppdelat på typer av ytor 

Typ av yta Area (m
2

) Avrinningskoef. Reducerad 

area (m
2

) 

Fördröjningsvolym 

som krävs (m
3

) 

Grönyta 3 240 0,1 320  

Grusyta 140 0,4 60  

Hårdgjort 4 500 0,8 3 600  

Centrumändamål 11 270 0,7 7 890  

TOTALT ca 19 100  ca 11 870 ca 475 

 

Utifrån detta krav har dimensionerande varaktighet och utflöde beräknats, vilket redovisas i 

Tabell 5. 
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Tabell 5. Dimensionerande varaktighet och flöde 

Parameter  

Dimensionerande varaktighet (h) 4 

Uppkommet flöde vid dimensionerande varaktighet (l/s) 48 

Utgående flöde (l/s) 14,6 

Utgående flöde (l/s, ha) 7,6 

Fördröjningsvolym (m
3

) 475 

6 PRINCIPLÖSNINGAR INOM DETALJPLANEN 

6.1 ALTERNATIV 1A: YTLIG FÖRDRÖJNING 

6.1.1 ÖVERSIKT 

För att klara fördröjningskraven som redovisas i kapitel 5.2.1 har den första principen som 

studerats varit ytlig avrinning till grönområden där volymer för fördröjning kan skapas. Området 

har delats upp i tre delavrinningsområden såsom visas i Figur 14. I följande kapitel redovisas 

avvattningsprinciperna i mer detalj för respektive delavrinningsområde. 

 

Figur 14. Alternativ 1A: Översikt principlösning för dagvattenhantering med ytlig fördröjning 
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I Tabell 6 redovisas beräknade krav på fördröjningsvolym utifrån föreslagna 

fördröjningslösningar som presenteras i Figur 14 på föregående sida. 

 

Tabell 6. Fördelning av fördröjningsvolymer för alternativ 1A 

Fördröjningslösning Reducerad area 

detaljplan (m
2

) 

Fördröjningsvolym 

detaljplan (m
3

) 

Svackdike 1 570 23 

Svackdike 2 2 340 93 (ca 50-60)* 

Makadamdike 

utmed bullervallen  

3 010 122 

TOTALT ca 5 960 ca 240 

* Kravet klaras inte. Inom parentes visas den volym som bedöms kunna skapas inom föreslagen 
parkmark, se under kapitel 6.1.2 nedan. 

6.1.2 FÖRDRÖJNING INOM PARKMARK 

SVACKDIKE 1 

Norr om befintlig gång- och cykelväg finns ett gräsområde som lämpar sig för anläggning av en 

mindre skålad yta, kallad ”Svackdike 1”. Till denna yta föreslås avvattning ske av de hårdgjorda 

ytor som anläggs kring den östra plattformsrampen såsom visas i Figur 14.  

 

Höjdsättning sker så att ett ensidigt fall skapas från plattformsramperna till gräsytan. Eftersom 

belastningen sker längs med gräsytan bedöms inget erosionsskydd behöva anläggas.  

 

Fördröjningsvolymen som krävs kan exempelvis åstadkommas genom att sänka en yta på ca 250 

m
2

 till en varierande nivå mellan +28,0 - +28,25 med släntlutning 1:3 till ö.k. vilket ger ett 

dimensionerande vattendjup som varierar upp till 25 cm. Släntkrön anläggs minst 5 cm och helst 

10 cm från dimensionerad vattennivå vilket medger en viss marginal vid större 

nederbördssituationer innan bräddning sker. 

Höjdsättning görs därefter så att bräddning över 

gräsyta kan ske mot Svackdike 2, se nedan. Exakt 

utformning bestäms vid detaljprojektering. 

SVACKDIKE 2 

Den södra delen av centrumområdet har sedan 

samrådsskedet omvandlats till prickmark pga. 

säkerhet avseende närhet till järnvägen. Denna yta 

ligger nära områdets absoluta lågpunkt och 

lämpar sig väl för utjämning av dagvatten samt 

översvämningsyta. Förslagsvis omvandlas ytan till 

parkmark i detaljplanen och används för att skapa 

ytlig fördröjning. 

 

Det har i samband med förprojektering av mark 

visat sig att den yta som föreslås omvandlas till 

parkmark inte är tillräcklig för att skapa tillräckligt 

stor ytlig fördröjningsvolym. Med en nedsänkning 

till en rimlig bottennivå kring +27,4, vilket bör 

ligga över grundvattennivån i området, kan en 

volym på ca 50-60 m
3

 skapas. Denna volym kan skapas med flera olika utformningar, exempelvis 

en skålad nedsänkt gräsyta (Figur 15) eller nedsänkt plantering, s k regnträdgård (Figur 16). 

Båda alternativen ger möjlighet för infiltration och fördröjning. Regnträdgården kan ses som ett 

Figur 15. Exempel på ett gräsklätt svackdike 
där dagvatten kan infiltrera och vid behov 

fördröjas (ur Svalövs dagvattenpolicy) 
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mycket bra alternativ till en 

traditionell plantering som 

kombinerar dagvattenhantering och 

god gestaltning.  

 

För att skapa en större volym, alltså 

en dubblering av den volym som 

ytan lämpar sig för, måste flera 

anpassningar till. Exempelvis kan 

det bli aktuellt att fälla det fina 

pilträdet i området (se Figur 11), att 

sänka marken betydligt i höjd med 

grundvattennivå, upprätta stödmur 

mot gång- och cykelväg vid torgytan 

eller avsätta en större yta från 

planerad centrumområdet för öppen 

dagvattenhantering.  

 

Dessutom har det visat sig att det är mycket svårt att leda och omhänderta dagvatten från 

lokalgatan och gång- och cykelvägen i nord-sydlig riktning med en ytlig lösning. Det skulle dels 

innebära att vatten får rinna på gatan med längsfall på 100 meter vilket inte är önskvärt. Om 

dagvattnet leds ner i ledning blir det å andra sidan omöjligt att få ut ledning med självfall till den 

nedsänkta ytan om inte bottennivån sänks ner i höjd med eller t.o.m. under grundvattennivån. 

Sammantaget konstateras att detta alternativ blir mycket svårt att genomföra och flertalet 

anpassningar kommer krävas för att möta fördröjningskraven. 

6.1.3 DIKE LÄNGS BULLERVALLEN 

Området mellan bullervallen och Skolgatan avvattnas idag mot makadamdiket utmed 

bullervallen. Förslagsvis behålls denna principavvattning vid framtida exploatering inom 

detaljplanen. Det innebär att körbana samt gång- och cykelvägen behöver anläggas med ensidigt 

fall mot diket. För att särskilja vägtrafik från gång- och cykeltrafikanter kan exempelvis gång- 

och cykelvägen plattsättas istället för att asfalteras, alternativt anläggs spikad kantsten med 

öppningar i gränsen. Utformning och gestaltning fastställs i detaljprojekteringen. 

 

De ökade hårdgjorda ytorna och fördröjningskrav medför att befintligt makadamdike måste 

utökas eftersom det inte har tillräcklig kapacitet. Den reducerade arean för 

delavrinningsområdet till makadamdiket har beräknats till 3 010 m
2

 vilket kräver att en 

fördröjningsvolym på ca 122 m
3

 skapas. Förslagsvis anläggs ett nytt ca 3 meter brett dikesstråk 

med en skålning i markyta och därunder ett makadamdike. Diket dräneras med ledning till 600-

ledningen med utlopp i Braån. För att utnyttja dikets fördröjningskapacitet maximalt anläggs 

strypning innan påkoppling sker till huvudledning. Fördröjningsvolymen kan exempelvis 

åstadkommas genom en öppen dikessektion med bredd 3 m, släntlutning 1:3 mot lokalgata och 

dimensionerande vattendjup om 0,5 m. Det öppna diket underlagras av ett dränerat 

makadamstråk med motsvarande utformning som det öppna diket. Släntlutningen mot 

bullervallen kommer att behöva anpassas mot vallens släntfot och kommer därför att variera på 

sträckan. 

 

Figur 16. Exempel på en regnträdgård som anlagts med 
erosionsskyddat inlopp och bräddkupol. Även denna lösning 

möjliggör infiltration och fördröjning (Vegtech, 2017) 
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Befintliga kupolbrunnar i makadamdiket föreslås 

ersättas för att upprätthålla dikets bräddfunktion 

till dagvattennätet. Som nämnts ovan bör släntkrön 

anläggas minst 5 cm och helst 10 cm från 

dimensionerad vattennivå vilket medger en viss 

marginal vid större nederbördssituationer innan 

bräddning sker. 

 

Befintligt makadamdike är smalt och smälter väl in 

i omgivningen. Ett bredare makadamdike kan lätt 

ge ett tråkigt intryck men i Figur 17 ges ett 

exempel på god gestaltning.  

 

Ett alternativ till makadamdike är att anlägga ett 

något mer nedsänkt öppet dike som utformas som 

en regnträdgård med underliggande dränering. 

Med en sådan lösning sker fördröjning enbart ytligt 

men båda alternativ ger möjlighet för infiltration. 

Beroende på hur avgränsning sker mellan gång- 

och cykelbana och diket kan erosionsskydd bli 

aktuellt, se exempel i Figur 18. 

 

 

 

 

 

 

6.2 ALTERNATIV 2A: I HUVUDSAK UNDERJORDISK FÖRDRÖJNING 

Ett alternativ till ytlig fördröjning enligt de förslag som presenteras i kapitel 6.1 är att skapa 

fördröjningsvolymer under mark. Lämpligast anläggs i så fall underjordiska rörmagasin under ny 

körbana som ansluts till den befintliga 600-ledningen. Magasinet behöver vara tätt eftersom det 

kommer hamna under grundvattenytan i området. Detta innebär således att ingen infiltration 

kan skapas vilket medför en lokalt minskad grundvattenbildning i området. Eftersom det 

Figur 17. Exempel på gestaltning av breda 
makadamdiken (ur Svalövs dagvattenpolicy) 

Figur 18. Exempel på regnträdgård i anslutning till parkering. Inloppet sker direkt från 

asfaltkant och är erosionsskyddat. (Källa: Göteborgs Stad, 2015) 
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identifierats sättningskänsliga jordarter, lera och organiska jordarter, i området norr om 

Skolgatan kan det finnas viss risk för sättningar över längre tid om stora ytor hårdgörs i 

området. Om detta alternativ blir aktuellt bör därför en mer utförlig geoteknisk och 

hydrogeologisk undersökning utföras för att utreda sättningsrisker och eventuella behov av 

åtgärder, exempelvis kraftigare överbyggnad. 

 

Nedan presenteras en lösning där den huvudsakliga dagvattenhanteringen av tillkommande 

hårdgjorda ytor inom detaljplan sker i underjordiska magasin. De ytor som förutsätts kunna 

lösas med ytlig fördröjning är de som ligger på till Svackdike 1, se kapitel 6.1.2, samt befintlig 

avvattning av bullervallen som behålls. Det förutsätts att belastande ytor, även takytor inom 

centrumområde, leds via dagvattenledningar till respektive magasin. På grund av 

höjdförhållandena i området och för att underlätta påkoppling av serviser och dagvattenbrunnar 

föreslås att två magasin anläggs under lokalgatan, ett i öst-västlig riktning och ett i nord-sydlig 

riktning, se Figur 19. 

 

Figur 19. Alternativ 2A: Princip för avvattning med huvudsaklig fördröjning i underjordiska rörmagasin 
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I Tabell 7 redovisas beräknade krav på fördröjningsvolym utifrån föreslagna 

fördröjningslösningar som presenteras i Figur 19 på föregående sida. 

 

Tabell 7. Fördelning av fördröjningsvolymer för alternativ 2A 

Fördröjningslösning Reducerad area 

detaljplan (m
2

) 

Fördröjningsvolym 

detaljplan (m
3

) 

Svackdike 1 570 23 

Befintligt 

makadamdike 

utmed bullervallen  

250 10 

Rörmagasin nord-

sydlig riktning 

2 270 91 

Rörmagasin öst-

västlig riktning 

2 880 115 

TOTALT ca 5 970 ca 240 

 

För att klara av fördröjningskrav från exploateringen krävs ett magasin i nord-sydlig riktning 

(D1200) med en total längd av ca 70 m. Eftersom tillgänglig längd är kortare än så krävs att 

magasinet anläggs med två parallella rör, 2*35 m, vilket är den lösning som visas i Figur 19. 

Med en vägöverbyggnad om 0,8 m hamnar VG ut från magasinet på ca +25,5 utifrån befintlig 

höjd vilket kan jämföras med VG i anslutningspunkt på +25,6. Det innebär att anslutning med 

självfall till 600-ledningen är tveksam med denna dimension. Om inte höjdsättningen justeras 

uppåt utifrån befintlig mark och överbyggnaden minimeras så kan ett alternativ vara att anlägga 

magasinet med mindre dimension. Med dimension D600 krävs då en total längd om ca 300 m 

vilket skulle kräva minst 5 parallella ledningar och skapa en väldigt bred ledningsgrav. Med 

D1000 krävs en längd på ca 115 m vilket är en rimligare lösning då detta kan lösas med 2 

parallella ledningar. 

 

Magasinet i öst-västlig riktning (D1200) kräver en total längd av ca 88 m, vilket ryms inom 

lokalgatan och kan därmed anläggas som ett rör. Med en vägöverbyggnad om minst 0,8 m 

hamnar VG ut från magasinet på ca +25,8. Anslutning med självfall till 600-ledningen bedöms 

därmed vara möjlig eftersom denna ligger på VG ca +25,6. 

6.3 ALTERNATIV 3A: HUVUDSAKLIGEN YTLIG FÖRDRÖJNING 

Avseende principlösningen som presenteras i kapitel 6.1 konstaterades det att alternativet är 

svårt att genomföra utan flertalet anpassningar. En av svårigheterna som identifierades var att 

avvattning av gatan i nord-sydlig riktning mellan plattformen och Skolgatan är svår att lösa med 

ytlig avledning. Ett alternativ kan då vara att endast denna yta hanteras med underjordisk 

fördröjning. Ytterligare ett problem är att ytan medger en begränsad ytlig fördröjning vilket inte 

klarar den tillkommande belastningen. Av denna anledning föreslås ett alternativ där ytlig 

fördröjning behålls för alla ytor med undantag för lokalgatan i nord-sydlig riktning samt den 

västra delen av torgytan och gång- och cykelvägen. Dessa hårdgjorda ytor avvattnas istället med 

dagvattenbrunnar som leds till ett underjordiskt magasin i gatan, utflödet stryps innan 

påkoppling sker till 600-ledningen, se principlösning i Figur 20.  



 

 

 

 

Uppdrag: 281042, Utredning av mark-, geo- och markförhållanden Teckomatorp 6:1 2017-12-05 

Beställare: Svalövs kommun Slutrapport 

 

O:\MAL\281042\05_Teknik\1_Förstudie\R\Text\PM Dagvatten och översvämning.docx 

26(42) 

 

Figur 20. Alternativ 3A: Princip för avvattning med huvudsakligen ytlig fördröjning men där lokalgatan i 
nord-sydlig riktning fördröjs i ett underjordiskt rörmagasin 

I Tabell 8 redovisas beräknade krav på fördröjningsvolym utifrån föreslagna 

fördröjningslösningar som presenteras i Figur 20. 

 

Tabell 8. Fördelning av fördröjningsvolymer för alternativ 3A 

Fördröjningslösning Reducerad area 

detaljplan (m
2

) 

Fördröjningsvolym 

detaljplan (m
3

) 

Svackdike 1 570 23 

Svackdike 2 1 470 59 

Makadamdike 

utmed bullervallen  

3 120 125 

Rörmagasin nord-

sydlig riktning 

810 32 

TOTALT ca 5 970 ca 240 

 

Fördröjning av dagvatten från lokalgatan kräver antingen ett D1200-magasin med en längd om 

24 m (vilket är det som visas i Figur 20) eller ett magasin med dimension D1000 med en total 

längd om ca 41 m. Med denna dimension bedöms anslutning till 600-ledningen klaras med 

självfall.  
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De ytor som föreslås belasta Svackdike 2 ger upphov till ett krav på fördröjningsvolym om ca 59 

m
3

. Den yta som föreslås avsättas som parkmark lämpar sig väl för att omhänderta denna 

belastning. Nödvändig volym kan exempelvis åstadkommas genom att sänka en yta på ca 300 

m
2

 till nivån +27,4 med släntlutning 1:3 med ett dimensionerande vattendjup på 25 cm. Ett 

alternativ till nedsänkning med slänter är att anlägga en stödmur där höjdskillnaden då kan tas 

upp i stödmuren och ytan kan därmed utnyttjas mer effektivt för att skapa nödvändig 

fördröjningsvolym. Volym kan exempelvis åstadkommas genom att sänka en yta på ca 130 m
2

 

till nivån +27,4 med stödmur med ett dimensionerande vattendjup på 45 cm. Båda dessa 

alternativ presenteras i markplaneringsplanen. 

 

Som nämnts tidigare bör släntkrön anläggas minst 5 cm och helst 10 cm från dimensionerad 

vattennivå vilket medger en viss marginal vid större nederbördssituationer innan bräddning sker. 

Det föreslås att Svackdike 1 tillåts brädda ytligt till Svackdike 2. Eftersom Svackdike 2 ligger i 

utredningsområdets absoluta lågpunkt föreslås att en upphöjd kupolbrunn anläggs med 

bräddfunktion till dagvattennätet och att påkoppling sker till den kommunala D600-ledningen 

som går vidare till Braån. 

 

Föreslagen principlösning innebär att belastningen till Svackdike 2 måste lösas med ytlig 

avledning vilket medför krav på noggrann höjdsättning, både mot anslutande gång- och 

cykelväg, torgytan samt centrumområdet. I östra fastighetsgränsen av planerat centrumområde, 

där spillvattenledningen är förlagd, är ytan redan idag något skålad. Förslagsvis leds takvatten i 

den utsträckning det är möjligt mot detta stråk med ytlig avrinning i mer eller mindre tekniska 

lösningar, se exempel i Figur 21.  

 

7 PRINCIPLÖSNINGAR FRAMTIDA EXPLOATERING 

I detta kapitel presenteras mer översiktligt krav på dagvattenhantering för situationen att hela 

utredningsområdet exploateras, dvs. både inom nu aktuell detaljplan och obebyggda fastigheter 

söder om Skolgatan. Krav på fördröjningsvolym blir då ca 475 m
3

 att jämföra för exploatering 

enbart inom detaljplanen som föranledde ett krav på ca 240 m
3

. Det innebär ungefär en 

dubblering av fördröjningsvolym. Tillgängliga grönytor inom detaljplanen för ytlig fördröjning är 

mycket begränsade och har utnyttjats maximalt för att möta kraven som ställs i ett första 

exploateringsskede. Vid ytterligare exploatering måste således andra dagvattenlösningar till och 

ytor avsättas i kommande detaljplaner för att möta NSVA:s krav. I följande kapitel redovisas 

justering av ovan beskrivna alternativ för att klara dagvattenfördröjning inom hela området. 

7.1 ALTERNATIV 1B: YTLIG FÖRDRÖJNING 

Vid tillkommande exploatering behöver nya fördröjningslösningar skapas vilket innebär att 

belastningen förändras. Ett förslag på ytor som kan avsättas för ytlig fördröjning vid framtida 

Figur 21. Exempel på mer eller mindre tekniska lösningar för ytlig avledning från hus och genom ett 
bebyggt område med olika typer av rännor (Bild t.v. källa: Svalövs kommun) 
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exploatering visas i Figur 22. Placeringen av tillkommande ytliga lösningar baseras på lämplighet 

avseende befintliga höjdförhållanden, anslutning mot ytor inom detaljplanen, anslutning till det 

kommunala ledningsnätet samt gestaltning. Exempelvis innebär placering av regnträdgården att 

intrycket av torg och allmän platsmark blir mer sammanhållen och makadamstråken på 

respektive sida om den nya lokalgatan kan med rätt gestaltning ge intrycket av en allé. 

Utformning och placering måste dock utredas i mer detalj i kommande detaljplan samt i 

projektering. 

 

Figur 22. Alternativ 1B: Principlösning för dagvattenhantering med ytlig fördröjning vid exploatering av hela 
utredningsområdet 

Som redovisas i Tabell 9 nedan kommer framförallt belastningen på makadamdiket utmed 

bullervallen att minska med föreslagen framtida dagvattenhantering. Den extra volymen som då 



 

 

 

 

Uppdrag: 281042, Utredning av mark-, geo- och markförhållanden Teckomatorp 6:1 2017-12-05 

Beställare: Svalövs kommun Slutrapport 

 

O:\MAL\281042\05_Teknik\1_Förstudie\R\Text\PM Dagvatten och översvämning.docx 

29(42) 

frigörs utgör en buffert vid nederbörd som överstiger den dimensionerande. Med rätt 

höjdsättning kan dagvatten tillåtas brädda från Makadamdike 2/Regnträdgård, över vägyta, mot 

bullervallens makadamdike. På så sätt skapas en sekundär vattenväg inom det instängda 

utredningsområdet. Av tabellen framgår också att fördröjningskravet i Svackdike 2 inte klaras 

varken vid nu aktuell detaljplan eller vid framtida belastning. Alternativ 1B innebär som tidigare 

beskrivits för alternativ 1A (kapitel 6.1) att stora anpassningar krävs för att skapa tillräcklig ytlig 

fördröjning samt för att avleda vatten ytligt från lokalgatan. 

 

Tabell 9. Förändring och fördelning av fördröjningsvolymer inom olika delområden för alternativ 1A och 1B 

Fördröjningslösning Reducerad 

area 

detaljplan, 

1A (m
2

) 

Reducerad 

area 

exploatering, 

1B (m
2

) 

Fördröjnings-

volym 

detaljplan, 1A 

(m
3

) 

Fördröjningsvolym 

exploatering,  

1B (m
3

) 

Svackdike 1 570 570 23 23 

Svackdike 2 2 340 2 150 93 (ca 50-60)* 86 (ca 50-60)* 

Makadamdike 

utmed bullervallen  

3 010 2 260 122 90 

Svackdike 3 - 1 290 - 52 

Makadamdike 2/ 

Regnträdgård 

- 5 590 - 224 

TOTALT ca 5 960 ca 11 870 ca 240 ca 475 

* Kravet klaras inte. Inom parentes visas den volym som bedöms kunna skapas inom föreslagen 

parkmark. Se även kapitel 6.1.2 

 

Nödvändig fördröjningsvolym inom Svackdike 3 kan exempelvis åstadkommas genom att sänka 

en yta på ca 200 m
2

 med släntlutning 1:3 så att ett medelvattendjup på 30 cm skapas. Släntkrön 

anläggs minst 5 cm och helst 10 cm från dimensionerad vattennivå vilket medger en viss 

marginal vid större nederbördssituationer innan bräddning sker via bräddkupol till ny 

anslutningspunkt. Höjdsättning görs så att en sekundär vattenväg skapas med bräddning över 

gräsyta mot Svackdike 2. Exakt utformning bestäms vid detaljprojektering. 

 

Belastningen från de obebyggda fastigheterna söder om Skolgatan är förhållandevis stor vilket 

har bidragit till förslaget att dela upp fördröjningen mellan två lösningar, dels ett dränerat 

makadamdike och dels en regnträdgård. Makadamdike 2 anläggs förslagsvis med liknande 

sektion som diket utmed bullervallen, detta ger en fördröjningsvolym på i storleksordning 80-

100 m
3 

på den 140 meter långa sträckan. Regnträdgården kan exempelvis anläggas genom att 

sänka en yta på ca 300 m
2

 med stödmur så att ett dimensionerande vattendjup på 45 cm skapas, 

vilket ger en volym på ca 135 m
3

. Om ytan sänks med slänt 1:3 så krävs istället en yta på ca 350 

m
2

 och dimensionerande vattendjup 45 cm för att uppnå en volym på ca 135 m
3

. Släntkrön för 

både dike och regnträdgård anläggs minst 5 cm och helst 10 cm från dimensionerad vattennivå 

vilket medger en viss marginal som sammantaget innebär att fördröjningskravet på ca 224 m
3

 

kan klaras. Bräddkupol anläggs i regnträdgården eftersom detta blir fastigheternas lokala 

lågpunkt. 

 

Beräkningar av möjlig fördröjning inom makadamdike 2 utgår från att inga infarter eller 

parkeringar skapas från den nya lokalgatan till de obebyggda fastigheterna. Infarter bedöms i 

första hand kunna skapas från Skolgatan. Om infarter dock ska anläggas även från den nya 

lokalgatan försvinner en del fördröjningsvolym som då måste ersättas på annat sätt, exempelvis 

genom att göra regnträdgården större eller ställa krav på fördröjning inom kvartersmark. Såväl 

makadamdike som regnträdgård bör anläggas inom allmän platsmark. 

7.2 ALTERNATIV 2B: HUVUDSAKLIGEN UNDERJORDISK FÖRDRÖJNING 

Principen för detta alternativ skiljer sig inte mycket från 2A utan innebär helt enkelt en utökning 

av föreslagna underjordiska rörmagasin för att klara även belastning från tillkommande 

exploatering. I Tabell 10 redovisas hur kravet på fördröjningsvolym ändras vid framtida 

exploatering. I detta alternativ avsätts inga nya ytor för ytlig fördröjning för att klara kraven, 

däremot blir de underjordiska magasinen betydligt mer omfattande, se Figur 23.  
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Tabell 10. Förändring och fördelning av fördröjningsvolymer inom olika delområden för alternativ 2A och 
2B 

Fördröjnings-

lösning 

Reducerad 

area 

detaljplan, 2A 

(m
2

) 

Reducerad area 

exploatering, 

2B (m
2

) 

Fördröjnings-

volym 

detaljplan, 2A 

(m
3

) 

Fördröjnings-

volym 

exploatering, 2B 

(m
3

) 

Svackdike 1 570 570 23 23 

Befintligt 

makadamdike 

utmed bullervallen  

250 250 10 10 

Rörmagasin nord-

sydlig riktning 

2 270 3 380 91 135 

Rörmagasin öst-

västlig riktning 

2 880 7 670 115 307 

TOTALT ca 5 970 ca 11 870 ca 240 ca 475 

 

 

Figur 23. Alternativ 2B: Principlösning för dagvattenhantering med huvudsakligen underjordisk fördröjning 

vid exploatering av hela utredningsområdet 
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Den ändrade och tillkommande belastningen innebär att magasinet i nord-sydlig riktning 

(D1200) kräver en total längd av ca 103 m. Eftersom tillgänglig längd är kortare än så krävs att 

magasinet anläggs med två parallella rör, 2*52 m, vilket är det som visas i Figur 23. Med D1000 

krävs en längd på ca 170 m vilket kan lösas med 3 parallella ledningar, 3*57m, ledningsgraven 

blir dock förhållandevis bred med denna lösning. 

 

Magasinet i öst-västlig riktning (D1200) blir betydligt större i detta alternativ och kräver en total 

längd av ca 235 m. Inom tillgänglig yta kan det lösas med 3 parallella rör, 3*78 m. 

7.3 ALTERNATIV 3B: HUVUDSAKLIGEN YTLIG FÖRDRÖJNING 

Inga större hinder har i detta skede identifierats för ytlig fördröjning inom exploatering av nya 

områden. Detta alternativ innebär därför ingen större förändring jämfört med alternativ 3A, 

förutom att tillkommande ytor avvattnas ytligt enligt förslag presenterat i alternativ 1B, se Figur 

24. I Tabell 11 redovisas hur kravet på fördröjningsvolym ändras vid framtida exploatering. 

 

Tabell 11. Förändring och fördelning av fördröjningsvolymer inom olika delområden för alternativ 3A och 
3B 

Fördröjningslösning Reducerad 

area 

detaljplan, 3A 

(m
2

) 

Reducerad area 

exploatering, 

3B (m
2

) 

Fördröjnings-

volym 

detaljplan, 3A 

(m
3

) 

Fördröjnings-

volym 

exploatering, 3B 

(m
3

) 

Svackdike 1 570 570 23 23 

Svackdike 2 1 470 1 280 59 51 

Makadamdike 

utmed bullervallen  

3 120 2 330 125 93 

Svackdike 3 - 1 290 - 52 

Rörmagasin nord-

sydlig riktning 

810 810 32 32 

Makadamdike 2/ 

Regnträdgård 

- 5 590 - 224 

TOTALT ca 5 970 ca 11 870 ca 240 ca 475 
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Figur 24. Alternativ 3B: Princip för avvattning med huvudsakligen ytlig fördröjning, även för tillkommande 
exploatering, men där lokalgatan i nord-sydlig riktning fördröjs i ett underjordiskt rörmagasin 
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8 SAMLAD BEDÖMNING DAGVATTENHANTERING 

I utredningen har totalt 6 alternativ studerats för att klara fördröjningskraven, 1A-3A samt 1B-3B. 

A-alternativen beskriver dagvattenhantering utifrån att bara nu aktuell detaljplan exploateras.  

B-alternativen beskriver översiktligt dagvattenhantering vid exploatering av övriga obebyggda 

fastigheter. I övrigt har principerna för de olika alternativen varit följande: 

 

• 1 – Ytlig fördröjning 

• 2 – Huvudsakligen underjordisk fördröjning 

• 3 – Huvudsakligen ytlig fördröjning 

 

För denna detaljplan har det i utredningen framkommit att alternativ 1A är mycket svår att 

genomföra, både avseende fördröjningsvolymer och ytlig avledning. Alternativ 2A innebär i 

princip att inga ytor utöver de som redovisats i samrådshandlingen tas i anspråk för 

dagvattenhantering. Denna lösning strider dock mot huvudprinciperna fastställda i Svalövs 

dagvattenpolicy. Alternativ 3A har sammantaget bedömts vara den principlösning som uppfyller 

fördröjningskraven, går att genomföra rent tekniskt och följer Svalövs dagvattenpolicy om att i 

första hand välja öppna dagvattenlösningar. I markplaneringsplanen redovisas detta alternativ 

samt två möjliga principutformningar för svackdike/regnträdgård invid torgytan och vändplanen.  

 

Vid framtida exploatering utanför nu aktuell detaljplanen redovisas principlösningar och även 

här bedöms alternativ 3B vara det mest lämpliga, dock ska det betonas att utredningen har 

gjorts på en mycket översiktlig nivå. Vid framtida detaljplaner måste andra förutsättningar, 

såsom trafikflöden till och från fastigheter mm. vägas in vid val av dagvattenhantering. I det här 

skedet har dock en ytlig dagvattenlösning ansetts mest fördelaktigt. 
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9 ÖVERSVÄMNINGSANALYS 

9.1 METOD OCH UNDERLAG 

Länsstyrelsens lågpunktskartering är utförd med hjälp av den nationella höjdmodellen. Som 

diskuteras i kapitel 2.2 stämmer inte denna höjdmodell med rådande förhållanden på platsen 

och lågpunktskarteringen är därmed något missvisande. Översvämningsrisken för befintlig 

situation har därför gjorts utifrån tidigare beskriven justerad höjdmodell.  

 

För att kunna bedöma den framtida översvämningsrisken i området har utgångspunkten varit 

alternativ 3A för scenario att bara detaljplanen exploateras och 3B vilket motsvarar en situation 

där området är fullt exploaterat. Vid analys av framtida översvämningsrisk har den justerade 

höjdmodellen uppdaterats utifrån den översiktliga markplaneringsplanen. Observera att 

markplanen inte omfattar obebyggda fastigheter inom ARO 2 och därför blir 

översvämningsutbredningen vid framtida exploatering av hela området något missvisande. 

 

Avrinning på markytan samt avrinningsområdesgränser för ytlig avrinning har beräknats med 

verktyget ArcHydro, som är ett tilläggsprogram till ArcGIS. Avrinningen visar dagvattnets möjliga 

avrinning på markytan till lågpunkter och i lågstråk i terrängen utan hänsyn tagen till tillgängliga 

kapaciteter i dagvattennätet. Verktyget har också använts för att beräkna volymer i mindre 

instängda områden inom respektive delavrinningsområde. Civil 3D 2017 använts för att studera 

tillgängliga volymer under en viss översvämningsnivå. 

 

För befintlig höjdsättning har en översiktlig bedömning gjorts huruvida de olika 

delavrinningsområdena belastar nedströms avrinningsområden genom att schablonmässigt 

beräkna skillnaden mellan regnvolym och volym som fördröjs i befintliga instängda områden. 

Därefter sammanställs den totala överblivna belastningen som antas rinna vidare till områdets 

absoluta lågpunkt och orsaka marköversvämning. Vid beräkning av regnvolym har utflödet från 

området under regnets varaktighet antagits vara noll. I verkligheten kommer dagvattennätet att 

avbörda en viss mängd samt en mindre del även infiltrera i den omättade zonen. Dessa 

parametrar har dock exkluderats eftersom de anses vara för svåra att uppskatta och beskriva 

utan att upprätta en hydraulisk modell som kan beskriva ett dynamiskt översvämningsförlopp.  

 

För framtida situation, för både exploatering inom detaljplanen och hela området, har en 

liknande beräkning gjorts men här tas även hänsyn till den volym som föreslås skapas i både 

underjordiska och ytliga fördröjningslösningar för alternativ 3A respektive 3B. 

9.2 YTLIGA DELAVRINNINGSOMRÅDEN OCH LÅGPUNKTER 

9.2.1 BEFINTLIG HÖJDMODELL 

I Figur 25 redovisas den befintliga höjdmodellens lågpunkter kring utredningsområdet, 

respektive lågpunkts delavrinningsområde samt de ytliga vattenvägarna.  
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Figur 25. Översikt delavrinningsområden i befintlig höjdmodell 

9.2.2 FRAMTIDA HÖJDMODELL UTIFRÅN FÖRESLAGEN MARKPLANERING 

I Figur 26 redovisas den justerade höjdmodellens lågpunkter kring utredningsområdet, 

respektive lågpunkts delavrinningsområde samt de ytliga vattenvägarna utifrån föreslagen 

markplanering. Observera att områdesgränserna ändras för avrinningsområde 2, 3 och 4 jämfört 

med befintlig höjdmodell. 
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Figur 26. Översikt delavrinningsområden i justerad höjdmodell utifrån föreslagen markplanering 

9.3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Vid beräkning av regnintensitet har Dahlströms formel (2010) använts enligt P104 (Svenskt 

Vatten).  

 

Eftersom delavrinningsområdena är sammansatta av många olika typer av ytor har 

avrinningskoefficienter vid befintlig och framtida exploatering satts med stöd av P110 tabell 4.9. 

I Tabell 12 redovisas de avrinningskoefficienter som ansatts inom respektive 

delavrinningsområde för de tre scenarion som studerats. 

 

Tabell 12. Avrinningskoefficienter som använts i översvämningsanalysen 

Delavrinnings-

område 

Avrinningskoefficient 

befintlig exploatering 

Avrinningskoefficient 

exploatering detaljplan 

Avrinningskoefficient 

framtida exploatering 

ARO 1 0,3 0,3 0,45 

ARO 2 0,1 0,3 0,6 

ARO 3 0,15 - - 

ARO 3a - 0,6 0,6 

ARO 3b - 0,5 0,5 

ARO 4 0,3 0,4 0,6 

ARO 5 0,7 0,7 0,7 

ARO 6 0,3 0,3 0,3 
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9.4 BEDÖMNING ÖVERSVÄMNINGSRISK BEFINTLIG MARK 

I Tabell 13 redovisas beräknad översvämningsvolym per delavrinningsområde, bedömd 

tillgänglig fördröjningsvolym och den överskottsvolym som rinner vidare mot områdets absoluta 

lågpunkt inom ARO 3.  

 

Tabell 13. Beräknade översvämningsvolymer vid 10 min 100-årsregn utifrån befintlig höjdsättning 

Delavrinnings-

område 

Reducerad 

area (m
2

) 

Regnvolym 

(m
3

) 

Fördröjnings-

volym (m
3

) 

Översvämningsvolym (m
3

) 

ARO 1 1 460 54 ca 2 ca 52 

ARO 2 1 130 42 ca 25 ca 17 

ARO 3 510 19 Lågpunkt som 

översvämmas 

ca 19 

ARO 4 4 280 157 ca 2 ca 155 

ARO 5 11 380 417 ca 93 ca 324 

ARO 6 7 310 268 ca 231 ca 37 

TOTALT 26 070 ca 950 ca 350 ca 600 

 

Som framgår av tabellen överstiger regnvolymerna i samtliga fall de bedömda 

fördröjningsvolymerna inom respektive delavrinningsområde. Det är framförallt ARO 5, dvs. 

stationstorget och de centrala delarna av Teckomatorp, som bidrar med stora 

översvämningsvolymer. Här har även källaröversvämningar rapporterats för fastigheterna längs 

Västra Torggatan, som alltså både riskerar att drabbas av översvämning från spillvatten och 

marköversvämning. I anslutning till lågpunkten för ARO 6 finns ett instängt område där det sker 

sker en större översvämning vid 100-årsregnet, se Figur 28. Vattnet kommer att transporteras 

vidare på ytan från flera delavrinningsområden mot områdets lågpunkt vilken ligger vid 

kupolbrunnen inom ARO 3. I Figur 27 redovisas delavrinningsområdena i 3D samt hur vattnet 

bedöms rinna mellan delavrinningsområdena vid det studerade 100-årsregnet.  

 

Figur 27. Ytliga avrinningsvägar samt delavrinningsområden i 3D-vy. Röda pilar visar var vattnet bedöms 
transporteras mellan avrinningsområden vid ett 100-årsregn med befintlig höjdsättning. 

Den befintliga höjdmodellen har analyserats i Civil 3D för att översiktligt bedöma vilken 

översvämningsnivå som den beräknade översvämningsvolymen om ca 600 m
3

 skulle ge upphov 

till. Bedömningen är att översvämningsnivån vid 10 min 100-årsregn med befintlig höjdsättning 

kommer hamna på omkring +28,1. Marköversvämningens ungefärliga utbredning inom området 
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samt längs Västra Torggatan visas i Figur 28. Observera att beräknat område för utbredningen 

är översiktlig. 

 

 

Figur 28. Översiktlig bedömning av översvämningsutbredning för befintlig situation 

9.5 BEDÖMNING ÖVERSVÄMNINGSRISK EXPLOATERING INOM DETALJPLANEN 

I Tabell 14 redovisas beräknad översvämningsvolym per delavrinningsområde, bedömd 

tillgänglig fördröjningsvolym och överskottsvolym med föreslagen dagvattenhantering och 

höjdsättning inom detaljplanen (Alternativ 3A).  

 

Tabell 14. Beräknade översvämningsvolymer vid 10 min 100-årsregn utifrån föreslagen framtida 
dagvattenhantering vid exploatering inom detaljplanen 

Delavrinnings-

område 

Reducerad 

area (m
2

) 

Regnvolym 

(m
3

) 

Fördröjnings-

volym (m
3

) 

Översvämningsvolym (m
3

) 

ARO 1 1 460 54 ca 2 ca 52 (till ARO 2) 

ARO 2 4 080 150 ca 100 127 

ARO 3a 710 26 ca 55 - 29  

ARO 3b 260 9 ca 23 Fördröjningsvolym 

tillräcklig. Ingen vidare 

transport sker. 

ARO 4 5 510 202 ca 32 ca 170 

ARO 5 11 380 417 ca 93 ca 324 

ARO 6 7 310 268 ca 231 ca 37 

TOTALT ca 30 700 ca 1130 ca 540 ca 680 
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Som framgår av Tabell 14 överstiger regnvolymerna i de flesta fall de bedömda 

fördröjningsvolymerna inom respektive delavrinningsområde, förutom för ARO 3a och 3b där de 

ytliga svackdikena har tillräcklig volym för att hantera nederbördsvolymen lokalt. I ett större 

perspektiv kommer dock vattnet transporteras vidare på ytan mot områdets lågpunkt vilken 

ligger i Svackdike 2 inom ARO 3a. I Figur 27 redovisas delavrinningsområdena i 3D samt hur 

vattnet bedöms rinna mellan delavrinningsområdena vid ett 100-årsregn.  

 

Figur 29. Ytliga avrinningsvägar samt delavrinningsområden i 3D-vy. Röda pilar visar var vattnet bedöms 
transporteras mellan avrinningsområden vid ett 100-årsregn med föreslagen höjdsättning och 
dagvattenhantering.  

Den framtida höjdmodellen har analyserats i Civil 3D för att översiktligt bedöma vilken 

översvämningsnivå som den beräknade översvämningsvolymen om ca 680 m
3

 skulle ge upphov 

till. Bedömningen är att översvämningsnivån vid 10 min 100-årsregn med framtida höjdsättning 

kommer hamna på omkring +28,1. Marköversvämningens ungefärliga utbredning inom området 

visas i Figur 30. Översvämningarna på Västra Torggatan och norr om Skolgatan blir likadana 

som i befintlig situation. 
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Figur 30. Översiktlig bedömning av översvämningsområde med framtida höjdsättning och 

dagvattenhantering enligt alternativ 3A 

9.6 BEDÖMNING ÖVERSVÄMNINGSRISK FRAMTIDA EXPLOATERING 

I Tabell 15 redovisas beräknad översvämningsvolym per delavrinningsområde, bedömd 

tillgänglig fördröjningsvolym och överskottsvolym med föreslagen dagvattenhantering 

(Alternativ 3B).  
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Tabell 15. Beräknade översvämningsvolymer vid 10 min 100-årsregn utifrån föreslagen framtida 
dagvattenhantering vid exploatering inom hela området 

Delavrinnings-

område 

Reducerad 

area (m
2

) 

Regnvolym 

(m
3

) 

Fördröjnings-

volym (m
3

) 

Översvämningsvolym (m
3

) 

ARO 1 2 190 80 ca 2 ca 78 (till ARO 2) 

ARO 2 8 160 299 ca 325 - 26  

ARO 3a 710 26 ca 55 - 29  

ARO 3b 260 9 ca 23 Fördröjningsvolym 

tillräcklig. Ingen vidare 

transport sker. 

ARO 4 8 270 303 ca 85 ca 250  

ARO 5 11 380 417 ca 93 ca 324 

ARO 6 7 310 268 ca 231 ca 37 

TOTALT 38 600 1414 ca 350 ca 630 

 

Samma höjdmodell har använts för detta alternativ som vid exploatering inom detaljplanen. Efter 

volymanalys i Civil 3D kan det konstateras att utbredningen för marköversvämning skiljer sig 

obetydligt jämfört med redovisad utbredning i Figur 30. Bedömningen är att 

översvämningsnivån vid 10 min 100-årsregn med befintlig höjdsättning även den kommer 

hamna på omkring +28,1. 

9.7 SAMLAD BEDÖMNING ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Resultaten av översvämningsanalysen visar att befintliga förhållanden, exploatering av endast 

detaljplan och exploatering av hela området ger ungefär lika stor översvämning vilket innebär 

att mark svämmas över till nivån +28,1 m. Beroende på hur marken höjdsätts kommer vattnet 

att lägga sig på olika ytor. Översvämningsanalysen har visat att huvuddelen av översvämningen 

med den föreslagna markplaneringen sker på vändplan, lokalgata och inom parkmark. 

Marköversvämningens utbredning med föreslagen höjdsättning blir således betydligt mer 

begränsad inom området jämfört med befintlig situation. Slutsatsen av detta är att 

konsekvenserna av detaljplanen och framtida exploatering inte förvärrar utan snarare förbättrar 

situationen genom att man med höjdsättningen kan styra översvämningarna så att de omfattar 

mindre känsliga områden. 

 

För befintlig situation föreligger redan idag en översvämningsrisk inom området som framförallt 

beror på att dagvatten kommer transporteras från omgivande hårdgjorda ytor, exempelvis 

stationstorget, vid ett 100-årsregn. Marköversvämningens utbredning sker utifrån befintlig 

höjdsättning över ett relativt stort markområde.  

 

Som presenteras i Figur 30 kommer en del av kvartersmarken inom centrumområdet att riskera 

att översvämmas men översvämningsdjupet bedöms bli mycket begränsat. En avvägning har 

gjorts huruvida en justering av höjdsättningen varit motiverad. Den föreslagna 

avvattningslösningen i alternativ 3A kräver att ytlig avledning möjliggörs. Om marken inom 

kvartersmarken skulle höjas blir fallet bort från byggnader dåligt vilket innebär att risken för 

stående dagvatten kring byggnaderna ökar. Det bedöms i sammanhanget vara viktigare att 

avledning av dagvatten sker på ett effektivt och säkert sätt än att höja marken för att undvika 

marköversvämning, vilket skulle skapa sämre förutsättningar för ytlig dagvattenhantering.  

 

Inom kvartersmarken bedöms översvämningsdjupet bli mycket begränsat och 

översvämningsrisken kan minimeras genom att fastställa en lägsta nivå för färdigt golv. 

Förslagsvis anges i plankartan en lägsta nivå på minst +28,3. Denna nivå bedöms vara en 

tillräcklig marginal då området är mycket flackt, vilket innebär att översvämningsvolymen ökar 

betydligt vid mindre höjningar av översvämningsnivån.  
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10 SLUTSATS 

Dagvattenutredningen har utförts i enlighet med NSVA:s krav och enligt Svalövs kommuns 

dagvattenpolicy vilket har styrt de alternativ som studerats.  

Följande slutsatser kan dras av utredningen: 

 

• Fördröjning med öppen dagvattenhantering går inte att lösa för lokalgatan i nord-sydlig 

riktning inom allmän platsmark utan stora anpassningar och ett större markanspråk. 

• Lämpligaste lösning för fördröjning bedöms vara alternativ 3A. Alternativet innebär 

huvudsakligen ytlig dagvattenhantering kompletterad med underjordisk fördröjning för 

lokalgatan i nord-sydlig riktning. 

• Föreslagen principlösning med ytlig avledning kräver detaljerad höjdsättning för att 

avleda dagvatten ytligt bort från byggnader. 

• Översvämningsrisk föreligger redan idag inom området. Konsekvenserna av 

genomförandet av detaljplanen och framtida exploatering är att situationen förbättras 

genom att man med höjdsättningen kan styra översvämningarna så att de omfattar 

mindre känsliga områden. 

• Ytlig dagvattenavledning med fall från byggnader bedöms vara viktigare än att höja 

mark med syfte att undvika översvämning på kvartersmark  

• Detaljplanen föreslås uppdateras med följande förutsättningar: 

o FG inom centrumområde > +28,3 

o ”Dike” anges i klartext inom prickmark utmed centrumområdets östra 

fastighetsgräns 

o Parkmark vid torgytan utökas norrut för att även omfatta prickmark utmed 

centrumområdets södra fastighetsgräns  

o Parkmark utmed lokalgatan i öst-västlig riktning breddas för att möjliggöra ett 

makadamdike med bredd i ö.k. på minst 3 m 
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