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Sammanfattning
Inom detaljplaneområdet för Luvsjön, beläget väster om Katrineholms tätort,
planeras för ca 100 nya bostäder samt en förskola. Detaljplaneområdet består av
två delar vilka är avskilda från varandra av Värmbolvägen samt den redan
planlagda villabebyggelsen vid Blåvingevägen. Det norra området består
mestadels av skog medan det södra området består av jordbruksmark. I den
norra delen finns en gång- och cykelväg. Planerad exploatering medför en ökad
hårdgörningsgrad, med ökade dagvattenflöden och ökad föroreningsbildning som
följd. En kombinerad skyfallsmodell och dagvattenutredning har utförts för
området.
För att uppnå en hållbar dagvattenhantering som uppfyller Katrineholm kommuns
kravspecifikationer, befintlig lagstiftning, och inte medför ökad belastning på
recipienten föreslås att dagvattenhanteringen utförs med småskaliga lösningar
bestående av ett makadamdikessystem och torrdammar. Vattenbalansen i
området ska bibehållas. I enlighet med rekommendationer från Svenskt Vattens
publikation P110 utgår dagvattenutredningen från ett dimensionerande 10-årsregn
med klimatfaktor 1,25 efter planerad exploatering. Huvudprincipen bygger på ett
makadamdikessystem som fångar upp och avleder dagvatten från lokalgator,
infarter och delar av tomterna till lokala lågpunkter. På så vis fångas det
smutsigaste vattenet från uppfarter och lokalgator upp. Dagvattnet fördröjs och
renas när det rör sig genom dikessystemet.
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Dessa typer av lösningar ger dagvattnet möjlighet att infiltrera till underliggande
jordlager som erbjuder naturliga förutsättningar för detta. Infiltration bidrar till att
upprätthålla grundvatten-nivåerna och efterliknar den naturliga vattenbalansen.
Genom att kombinera olika typer av lösningar i dagvattenhanteringen utnyttjas
tillgängliga grönytor på ett effektivt sätt.
Skyfallsmodellen, baserad på ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, påvisar
några platser i detaljplaneområdets norra del där större mängder vatten kan
ansamlas vid skyfall och där exploatering kan bli problematiskt. Detta rör dock
endast ett fåtal fastigheter.
Sammanfattningsvis kan detaljplaneområdet, under förutsättning att erforderlig
fördröjning och rening genomförs, exploateras utan nämnvärd påverkan på
recipienten. För att förebygga eventuell översvämning rekommenderas
genomtänkt höjdsättning av planerade fastigheter där byggnader och entréer
ligger högre än kringliggande gator för att möjliggöra en god ytavrinning.
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Skyfallsmodell och dagvattenutredning Luvsjön
(PM/Rapport)

1.

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte
Katrineholms kommun arbetar med att planlägga ett större område nordväst om
Luvsjön. Planområdet består av två områden som är åtskilda av tidigare planlagd
villabebyggelse vid Blåvingevägen. I samband med detaljplanearbetet behöver de
övergripande förutsättningarna för dagvatten- och skyfallshantering utredas.

1.2

Uppdragsbeskrivning
Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Katrineholms kommun att upprätta en
skyfallsmodell för befintlig situation för regn med 100 års återkomsttid med
klimatfaktor 1,25 samt en dagvattenutredning för detaljplaneområdet.
Dagvattenutredningen omfattar:
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2.

kartering och beskrivning av dagvattenavrinningen före och efter exploatering
beskrivning av dagvattenrecipienter och dess statusklassning
beräkning av dimensionerande flöden före och efter exploatering (med
klimatfaktor)
beräkning av erforderligt fördröjningsmagasin
föroreningsberäkningar före och efter exploatering samt efter eventuell rening
förslag till utformning av dagvattensystem för fördröjning och eventuell rening
konsekvenser på recipienten av planförslaget
avvattningsplan

Underlag





Detaljplan för Luvsjön, etapp 4, del av Sjöholm 2.2 daterad 2018-05-14
Dagvattenpolicy Katrineholms kommun daterad 2015-03-16
Grundkarta med nivåkurvor
Utdrag från VISS (hämtat 2018-02-02)

3.

Förutsättningar

3.1

Dagvattenpolicy Katrineholms kommun
Enligt Katrineholms kommuns dagvattenpolicy, giltig 2015-03-16 – 2018-12-13,
ska dagvattnet vara en resurs i stadsbyggandet. I dagvattenpolicyn listas följande
riktlinjer:
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Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska i första hand väljas.
Påverkan på den naturliga vattenbalansen ska minimeras vid
exploatering/byggnation.
Öppna dagvattenlösningar ska i första hand tillämpas.
Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vis källan.
Om dagvatten har förorenats, så ska det om möjlig inte blandas med
renare dagvatten.
Förorenat dagvatten ska vid behov renas.

Utöver detta ska det kärr (område med klibbal) som finns i detaljplaneområdet
bibehållas genom att vatten leds dit även efter exploatering.

3.2

Lillsjöns vattenskyddsområde
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Detaljplaneområdets södra del ingår i Lillsjöns vattenskyddsområde, Figur 1.
Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställde skyddsområdet samt skyddsföreskrifter 1988. Paragraf 6 Spillvatten lyder ”Spillvatten får ej utsläppas på
sådant sätt att det kan tillföras ytvattnet utan erforderlig rening. Föreskrifter i det
enskilda fallet meddelas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.” (Länsstyrelsen
Södermanlands län, 1988)

Figur 1 Utbredning av Lillsjöns vattenskyddsområde (Länsstyrelsen Södermanlands län).
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3.3

Koordinat- och höjdsystem
Underlag och resultat redovisas i koordinatsystem SWEREF99 16 30 samt
höjdsystem RH2000.

3.4

Miljökvalitetsnormer
EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen
år 2004 och benämns i Sverige som Vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets
naturliga avrinningsområden istället för administrativa gränser i form av län och
kommuner. Vattnets (vattenförekomsternas) nuvarande ekologiska status, d v s
dess miljötillstånd, bedöms enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig,
otillfredsställande och dålig. Det initiala målet var att alla vatten skulle uppnå
minst god status år 2015. För samtliga recipienter där målet inte kunde uppfyllas
har en tidsfrist till 2021 utlysts.
Ekologisk status är en sammanvägning av biologiska, fysikalisk-kemiska och
hydrologiska parametrar. Exempel på fysikalisk-kemiska parametrar som ingår är
näringsämnen, turbiditet och pH. Nuvarande situation jämförs med ett
ursprungligt tillstånd för varje parameter som är unik för varje vattenförekomst.
Resultatet för de olika parametrarna vägs sedan samman i en övergripande
ekologisk status för vattenförekomsten. Ekologisk status klassificeras i fem
klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status.
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Kemisk ytvattenstatus bestäms av gränsvärden för ett antal ämnen som är
gemensamma för EU. Samtliga ämnen är miljögifter och benämns i
vattenförvaltningsarbetet som prioriterade ämnen. Exempel på prioriterade ämnen
är: kadmium, kvicksilver, tributyltenn (TBT) och flera olika polyaromatiska
kolväten (PAH). Om gränsvärdet för ett av ämnena överskrids klaras inte kravet
på god kemisk ytvattenstatus.
Grundvattenförekomster har god kvantitativ status när grundvattennivåerna är
sådana att de visar att det råder balans mellan den långsiktiga uttagsnivån och
grundvattenbildning. Vattennivåerna ska vara så att de inte på grund av mänsklig
påverkan visar på långsiktiga förändringar i flödesriktningen som orsakar
inträngning av salt grundvatten eller förorening. Nivåerna ska inte heller genom
mänsklig påverkan leda till att god ekologisk status inte nås i ytvatten som är
förbundna med grundvattenförekomsten.
God kemisk status för grundvattenförekomster anses vara uppnått när fastställda
riktvärden (baserat på övervakningsresultat) inte överskrids i vattenförekomsten
eller om riktvärden överskrids men det är möjligt att visa att överskridandet inte
skadar människa eller angränsande miljö och att möjligheten att använda
grundvattnet inte försämras.
3.4.1

Recipienterna och dess statusklassning
Hela detaljplaneområdet tillhör huvudavrinningsområde 65 Nyköpingsån. Det
södra området tillhör delavrinningsområde Utloppet av Lillsjön, medan det norra
området tillhör delavrinningsområdet Utloppet till Duveholmssjön (VISS, 2018).
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Lillsjöns utlopp mynnar genom Genne kraftverk ut i Forssjöån vilken rinner vidare
ut i Duveholmssjön, Figur 2. Detta innebär att dagvatten från detaljplaneområdets
norra och södra del kommer nå olika recipienter, Figur 3 (SMHI, 2018). MKN och
statusbedömningar redovisas nedan för både Lillsjön och Duveholmssjön.

Lillsjön

Forssjöån

Duveholmssjön
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Figur 2 Recipienterna, Lillsjön och Duveholmssjön, är utmärkta på kartan tillsammans med
detaljplaneområdets ungefärliga placering (rött) och vattendraget Forssjöån som binder
samman recipienterna.

Figur 3 T.h. delavrinningsområde Utloppet till Lillsjön. T.v. delavrinningsområde Utloppet till
Duveholmssjön (SMHI, 2018). Ungefärlig detaljplaneområdesgräns i rött. Svart sträckning
tillhör grundkartan och visar Nyköpingsåns dragning.

Miljökvalitetsnormen är densamma för Lillsjön och Duveholmssjön och beslutades
2017-02-23 till god ekologisk status 2027 samt god kemisk ytvattenstatus med
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undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE. God ekologisk status
med avseende på näringsämnen bedöms inte kunna uppnås till 2021 (vilket är det
ordinarie tidsundantaget) på grund av administrativa begränsningar.
För att god ekologisk status ska kunna nås till 2027 bör dock åtgärder genomföras
i så stor omfattning som möjligt till 2021. Gränsvärdet för kvicksilver,
kvicksilverföreningar och PBDE överskrids i samtliga svenska vattenförekomster.
Nuvarande halter av kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE får inte öka.
Enligt bedömning från VISS 2015-08-14 har Lillsjön fått klassningen måttlig
ekologisk status. Klassningen beror på näringsämnen i sjön som sänker statusen.
Lillsjön uppnår enligt VISS bedömning 2015-08-16 ej god kemisk status p.g.a.
förhöjda halter kvicksilver, kvicksilverföreningar och polybromerade difenyletrar
(PBDE).
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Enligt bedömning från VISS 2017-06-13 är den ekologiska statusen i
Duveholmssjön måttlig. Även här beror detta på näringsämnen som sänker status.
Bortsett från förhöjda halter kvicksilver och PBDE, d.v.s. överallt överskridande
ämnen, bedöms Duveholmssjön uppnå god kemisk status.

4.

Befintliga förhållanden

4.1

Områdesbeskrivning
Detaljplaneområdet är beläget öster om Katrineholms centralort. Området utgörs
av två obebyggda delar. Den södra delen består av jordbruksmark medan den
norra delen mestadels består av skogsmark av varierande ålder. Ett flertal höjder
med berghällar finns i området. En gång- och cykelväg som sträcker sig från
Sjöholms gamla skola ner mot Blåvingevägen går snett genom
detaljplaneområdets norra del. Värmbolvägen går längsmed, och emellan, de två
områdena. Sydöst om detaljplaneområdet ligger Luvsjön vilken omges av
ängsmark, Figur 4.
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Sjöholms
gamla skola

GC-väg

Värmbolvägen

Luvsjön
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Blåvinge
-vägen

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics,
CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User
Community

Figur 4 Karta med förstorat flygfoto av detaljplaneområdet (ungefärlig gräns i rött) och dess
omgivning (ESRI, 2018).

4.2

Topografi
Detaljplaneområdet har relativt kuperad topografi som varierar mellan +55,9 och
+39,3. I den norra delen återfinns ett antal bergknallar och ett lågområde. Figur 5
är framtagen med GIS-verktyg och baseras på laserdata erhållen från
Katrineholms kommun.
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Figur 5 Topografisk karta över detaljplaneområdet (gräns i rött) och dess omgivning.
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4.3

Geologiska förhållanden
Detaljplaneområdets jordartskarta och jorddjup presenteras i Figur 6 och Figur 7
(SGU, 2018). I detaljplaneområdets högsta partier återfinns berg i dagen och
däremellan större partier av sandig morän. Norra områdets lågområden täcks av
glacial lera medan det södra området täcks av postglacial finsand.
De största jordartsdjupen återfinns i norra områdets sydsydöstliga del och i större
delen av det södra området. I princip återfinns de djupaste jordlagren i samma
områden som den glaciala leran och postglaciala finsanden. I det norra området
motsvarar det maximala jorddjupet 10-20 m och i det södra 5-10 m, Figur 7.
Marken i detaljplaneområdet har god infiltrationspotential där sandig morän och
postglacial finsand återfinns.
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Ur Figur 6 kan utläsas att en rullstensås passerar en bit norr om
detaljplaneområdet. Denna är definierad som ett grundvattenmagasin med
uttagsmöjligheter på 5-25 l/s (SGU, 2018).

Figur 6 Jordarter i och kring detaljplanområdet (ungefärlig detaljplaneområdesgräns i svart)
(SGU, 2018).
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Figur 7 Jordartsdjup i och kring detaljplaneområdet (ungefärlig detaljplaneområdesgräns i
svart) (SGU, 2018).
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Luvsjöns vattennivå ligger i mätningarna på ca +38,8. Vilket höjdsystem detta är
angett i är inte känt. Under förutsättning att nivåerna är angivna i RH70 är
justeringen mot det nya höjdsystemet RH2000, vilket erhållen höjddata från
Lantmäteriet är angiven i, mellan +7 och +32 cm (Lantmäteriet, 2009). För att
inte överskatta Luvsjöns kapacitet att ta emot dagvatten utan att översvämmas
antar vi en höjning på +32 cm. Detta ger oss, avrundat uppåt, en vattennivå i
Luvsjön på +39,2. Vilket korrelerar bra med analys av höjddata i GIS, det vill säga
modellens topografi har justerats för sjön till +39,2.

4.4

Natur- och kulturintressen
Detaljplaneområdet omfattas inte av Natura 2000 eller andra intressen definierade
av Länsstyrelsen (WebbGIS, 2018). Naturvärdesinventeringar genomfördes i det
södra området i maj 2016 och i det norra området i maj 2017.
Det södra området, vilket består av brukad åker, bedöms ha lågt naturvärde.
Hassellunden direkt norr om detta område bedöms däremot ha påtagligt
naturvärde.
Bedömningen för det norra området blev sammanfattningsvis ”påtagligt
naturvärde” p.g.a. viktiga strukturer som luckighet, olikåldrande bestånd, block
och lodytor.
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I Figur 8 redovisas indelning av det norra området enligt naturvärdesinventeringen. Indelning i naturvärdesinventeringen gjordes enligt Tabell 1 där
klibbalskogen och åkerholmen var de områden som bedömdes ha ”högt
naturvärde”.
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En bro, klassad som övrig kulturhistorisk lämning, ligger under nuvarande
cykelväg. Bron bedöms ej påverkas av detaljplaneförslaget. Oupptäckta lämningar
kan finnas inom planområdet. Länsstyrelsen har därför fattat beslut om en
arkeologisk utredning. Denna är påbörjad och pågår parallellt med
detaljplaneprocessen.

Figur 8 Indelning av det norra området i naturvärdesinventeringen för Luvsjöområdet
(Katrineholms kommun, 2017). Teckenförklaring i Tabell 1.
Tabell 1 Teckenförklaring till naturvärdesinventeringen för detaljplaneområdets norra del.

Numrering

Beskrivning

1

Klibbalskog

2

Barrblandskog

3

Åkerholmen

4

Vallåker

5

Planterad gran
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4.5

Befintlig avvattning
Utredningsområdet avvattnas idag främst genom ett dikessystem. Norra delen
avvattnas främst mot Luvsjön och södra delen mot Lillsjön. Bostadsområdet vid
Blåvingevägen avvattnas via dagvattenledning under Värmbolvägen och vidare
mot Lillsjön, Figur 9. Ledningarna består av betong med diameter på 500 och 400
mm.

o:\sto3\sva\2018\1320032539 luvsjön\3_teknik\r\dokument\beskrivningar\20180611dagvattenutredning luvsjön_slutversion.docx

Ambitionen för detaljplaneområdet är att använda öppna dagvattenlösningar i så
stor utsträckning som möjligt. Delar av befintliga ledningar kommer förmodligen
tas ur bruk i samband med planerad exploatering.

Figur 9 Befintligt dagvattenledningsnät i grönt och detaljplanegräns i rött.
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4.6

Ytavrinning
Delavrinningsområden och flödesvägar visas i Figur 10 som är ett resultat från
GIS-analys av höjder i området. Flödesvägarna visar hur vatten rör sig från
lågområdet väster om detaljplaneområdet, genom områdets norra del och sedan
västerut mot Lillsjön. Enligt GIS-analysen leds inga stora mängder vatten till
Luvsjön.
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Figur 10 Resultat från GIS-analys av höjder i området. I figuren visas delavrinningsområden
i olika färger, flödesvägar som pilar i blått och detaljplaneområdesgränsen i rött.

4.6.1

Markavvattnings-/ dikningsföretag
Enligt Länsstyrelsens WebbGIS finns inga markavvattnings eller dikningsföretag i
eller i närheten av detaljplaneområdet.

5.

Framtida utformning
Detaljplaneområdet består av två delar vilka är avskilda från varandra av den
redan planlagda villabebyggelsen vid Blåvingevägen, Figur 11.
I det norra området planeras ca 30 villatomter på 850-1200 m2 vardera.
Sammanlagd byggrätt på varje fastighet är 250 m2. Mitt i det norra området finns
ett kvarter där exploateringsgraden reglerats till 50 % per fastighet för att ge
möjlighet till byggnation av radhus, parhus lägenheter i två plan. Vid infarten till
det norra området föreslås en ny förskola.
Det södra området planeras bestå av två kvarter runt en park avsedd för
dagvattenhantering. Exploateringsgraden är reglerad till 50 % i dessa kvarter för
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att möjliggöra byggnation av lägenheter eller radhus. Gemensamma parkeringar
planeras inne på tomtmarken.
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Totalt finns möjlighet att bygga ca 100 nya bostäder i form av villor, rad- eller
kedjehus och lägenheter, samt en förskola.

Figur 11 Utdrag från detaljplanekartan för Luvsjön, daterad 2018-05-14.

6.

Beräkningar

6.1

Metod
Flöde och föroreningar har beräknats i det webbaserade verktyget StormTac
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(v18.2.1). I verktyget beräknas flöden och fördröjningsvolym enligt Svenskt
Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Föroreningar beräknas utifrån
schablonhalter som baseras på långa, flödesproportionella provtagningsserier och
motsvarar årsmedelkoncentrationer vid den årliga nederbörden 636 mm.
Föroreningsberäkningarna omfattar både inläckande grundvatten, så kallat
basflöde, och dagvatten.
De ämnen som ingår i beräkningen är näringsämnena kväve (N) och fosfor (P),
tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), suspenderad substans (SS), oljeindex.
6.1.1

Osäkerheter i beräkningsverktyget StormTac
I modellen sammanställs schablonvärden i form av årliga avrinningskoefficienter
och schablonhalter för olika markanvändning. Schablonvärdena uppdateras
kontinuerligt efter kännedom om nya undersökningar. I StormTac beräknas årlig
föroreningsbelastning utifrån total årlig nederbörd (korrigerad för mätfelen
avdunstning, vind och vidhäftning), volymavrinningskoefficienter, areor och
schablonhalter per markanvändning i tillrinningsområdet. I modellen kan även
årsmedelhalt beräknas.
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Kalibrering av schablonhalterna görs med hänsyn till tidstrender och för ämnen
med få data görs jämförelser med data från liknande markanvändning. En enda
undersökning (ett specifikt databasvärde) utgör värdet av en lång serie av
flödesproportionellt tagna samlingsprover. Detta innebär att enskilda värden kan
utgöra ett sammanställt medelvärde av flera prover eller många olika
undersökningar.
Främst svenska undersökningar har använts för kalibreringen varmed dessa
schablonhalter är mest tillförlitlig för svenska förhållanden, men på grund av
bristen på data för vissa föroreningar och vissa markanvändningar har även
internationella studier använts. Generellt är tillförlitligheten högst (spridningen
minst) för de olika bostadsområdena och genomfartsvägar samt för ämnena
partiklar (SS), näringsämnen och metaller, undantaget kvicksilver. I ett
markanvändningsområde exempelvis villabebyggelse ingår även lokalgatorna, så
dessa ska inte beräknas separat. En översiktligt utförd bedömning av hur säker
eller osäker respektive schablonhalt är finns redovisat på www.stormtac.com.

6.2

Flödesberäkningar
Flöden har beräknats i StormTac med dimensionerande regn enligt Svenskt
Vattens publikation P110. Med hänsyn till att planområdets omgivning är
glesbebyggd har ett regn med 10 års återkomsttid använts för beräkningarna.
En klimatfaktor på 1,25 har används för beräkningarna efter exploatering för att
ta hänsyn till framtida klimatförändringar, i enlighet med Svenskt Vattens P110.
Markanvändningstyperna i Tabell 2 ligger till grund för beräkningarna.
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Tabell 2 Markanvändning, area, avrinningskoefficient och reducerad area för det norra och
det södra avrinningsområdet.
Avrinningsområde

Befintliga förhållanden
Area
[ha]

Framtida förhållanden

Avr.koeff

Reducerad
area [ha]

Area [ha]

Avr.koeff

Reducerad
area [ha]

10,67

0,05

0,53

4,63

0,05

0,23

0,96

0,1

0,10

-

-

-

-

-

-

6,15

0,35

2,15

-

-

0,45

Norra
Skogsmark
Jordbruksmark
Villaområde
Förskola
Totalt

11,63

-

0,85

0,63

11,63

0,13

-

-

-

1,35

0,4

0,13

1,35

0,38
2,76

Södra
Jordbruksmark
Flerfamiljshusområde
Totalt

1,35

0,1

-

-

1,35

0,54
0,54

Tabell 3 redovisar reducerad area, rinntid, klimatfaktor, regnintensitet och flöde
för det norra och det södra området före respektive efter exploatering. Rinntiden i
det norra området är betydligt längre än i det södra området på grund av att det
norra området är mycket större vilket innebär att det tar längre tid för hela
avrinningsområdet att bidra till utflödet.
Tabell 3 Flöden vid dimensionerande 10-årsregn före och efter exploatering i de två
avrinningsområdena.
Dimensionerande
återkomsttid = 10 år

Red.area
[ha]

Rinntid
[min]

Klimatfaktor
[-]

Regnintensitet
[l/s,ha]

Flöde

Norra

0,63

67

1

66

42

Södra

0,13

18

1

161,4

22

Totalt

0,76

Norra

2,76

29

1,25

148

410

Södra

0,54

10

1,25

284,9

150

Totalt

3,30

Avrinningsområde
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Befintliga
förhållanden

Framtida
förhållanden

[l/s]

66

560

Efter planerad exploatering ökar flödena för de båda avrinningsområdena. För det
norra området ökar flödet från 42 l/s till 410 l/s. I det södra området ökar flödet
från 22 l/s till 150 l/s.
6.2.1

Erforderliga fördröjningsvolymer
Påverkan på den naturliga vattenbalansen efter exploatering jämfört med före
ska, enligt kommunens dagvattenpolicy, minimeras. Detta innebär att flöden ut
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från detaljplaneområdet inte ska öka, eller minska, efter exploatering jämfört med
befintliga förhållanden.
Tabell 4 redovisar flöden före och efter planerad exploatering samt beräknad
fördröjningsvolym för respektive avrinningsområde. För att inte öka flödena ut
från detaljplaneområdet efter exploatering beräknas en fördröjning på 580 m3
behövas i det norra avrinningsområdet och 130 m3 i det södra avrinningsområdet.
Tabell 4 Flöden före och efter exploatering samt fördröjningsvolym för respektive
avrinningsområde med avseende på dessa flöden.
Befintligt utflöde
[l/s]

Framtida utflöde
[l/s]

Fördröjningsvolym
[m3]

Norra

42

410

860

Södra

22

150

120

Totalt

64

560

980

Avrinningsområde

6.3

Föroreningsberäkningar
Föroreningsberäkningar har utförts för planområdet före exploatering, efter
exploatering utan rening samt efter exploatering med rening. Markanvändning,
areor och avrinningskoefficienter i Tabell 2 ligger till grund för beräkningarna.
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Tabell 5 redovisar beräknade föroreningshalter (µg/l) för befintliga och framtida
förhållanden, samt för framtida förhållanden med föreslagna åtgärder. Vidare
redovisas beräknade föroreningsmängder (kg/år) i Tabell 6.
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Tabell 5 Föroreningshalter (µg/l) i dagvattnet före- och efter exploatering, samt efter rening
för de två avrinningsområdena.
Ämne

Norra

Södra

Totalt

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja

Nuläge

50

1200

2,7

5,4

12

0,08

1,3

1,9

0,0055

19000

98

Framtid

150

1200

7,1

15

57

0,34

4,5

4,9

0,013

33000

300

Framtid
efter
rening

90

300

0,6

4,5

14

0,1

0,4

1,8

0,0034

10000

100

Nuläge

220

5300

7,8

13

20

0,1

1,8

1,1

0,005

100000

170

Framtid

250

1600

12

25

85

0,56

9,8

8,1

0,022

59000

570

Framtid
efter
rening

91

540

1,5

4,5

14

0,1

0,6

1,8

0,0097

10000

100

Nuläge

71

1678

3,3

6,3

13

0,08

1,4

1,8

0,0054

28801

107

Framtid

160

1300

7,8

16

61

0,37

5,2

5,4

0,014

37000

340

Framtid
efter
rening

90

333

0,73

4,5

14

0,1

0,4

1,8

0,0043

10000

100

Tabell 6 Föroreningsmängder (kg/år) i dagvattnet före- och efter exploatering, samt efter
rening för de två avrinningsområdena.
Ämne

Norra

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja

0,74

17

0,04

0,08

0,18

0,0011

0,02

0,028

0,00008

280

1,5

Framtid

4

34

0,19

0,4

1,5

0,0092

0,12

0,13

0,00034

900

8,1

2,4

8,1

0,016

0,12

0,38

0,0027

0,011

0,049

0,00009

270

2,7

Nuläge

0,45

11

0,016

0,03

0,04

0,00021

0,0038

0,0023

0,00001

210

0,35

Framtid

1,1

7

0,054

0,11

0,38

0,0025

0,044

0,036

0,00010

260

2,6

Framtid
efter rening

0,41

2,4

0,007

0,02

0,063

0,00045

0,0026

0,0081

0,00004

45

0,45

Nuläge

1,2

28

0,056

0,11

0,22

0,0013

0,024

0,03

0,00009

484

1,8

Framtid

5,1

41

0,25

0,52

1,9

0,012

0,16

0,17

0,00044

1200

11

Framtid
efter rening

2,8

10

0,023

0,14

0,44

0,0031

0,013

0,06

0,00013

315

3,1

Framtid
efter rening

Södra
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P
Nuläge

Total
mängd
ut från
detaljp.

Enligt föroreningsberäkningar kommer halterna av samtliga ämnen, undantaget
kväve (N), att öka till följd av den planerade exploateringen. Med åtgärder
beräknas halten för samtlig ämnen, undantaget fosfor (P), zink (Zn) och kadmium
(Cd), minska jämfört med befintlig situation, Tabell 5.
Detta resultat visar att det finns goda möjligheter att rena dagvattnet inom
detaljplaneområdet utan nämnvärd ökning av föroreningshalterna. Tvärtom
sjunker halten markant för många ämnen. Ökningen för zink (Zn) och kadmium
(Cd) är marginell. Då det finns vissa osäkerheter i beräkningsverktyget kan dessa
halter ses som oförändrade. Osäkerheter finns bland annat i de studier som
StormTacs databas med föroreningshalter i dagvatten från olika
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markanvändningar bygger på, samt i de parametrar som modellen och
beräkningarna bygger på.
De årliga mängderna föroreningar beräknas efter exploatering, innan rening, öka
för samtliga ämnen, Tabell 6. Jämför man föroreningsmängder efter föreslagen
rening och fördröjning med befintliga förhållanden beräknas de öka för fosfor (P),
koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), nickel (Ni), kvicksilver (Hg) och olja.
Förövriga ämnen beräknas den årliga belastningen minska efter rening jämfört
med befintlig situation.
De ökningar som redovisas i Tabell 6 förklaras av att detaljplaneområdets
hårdgörningsgrad ökar efter exploatering, vilket innebär att avrinningen från
området ökar. Enligt flödesberäkningarna ökar avrinningen med nästan 900 %,
Tabell 4.
Föreslagna renings- och fördröjningsåtgärder presenteras i kapitel 7.

7.

Allmänt om dagvattenhantering

7.1

Höjdsättning
Höjdsättning och utformning av detaljplaneområdet ska ske på ett sådant sätt att
byggnader och anläggningar inte skadas av marköversvämningar. Tydliga lågstråk
bör skapas för att säkerställa att avledning av dagvatten kan ske på ett säkert och
kontrollerat sätt mot lågpunkter via diken och andra avvattningsstråk även vid
extrema nederbördssituationer.
Byggnader och entréer höjdsätts så att dagvatten rinner bort från dessa mot
lågstråk som avleder dagvattnet till recipienten.
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7.2

Materialval
För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller
miljöskadliga ämnen väljas. Kända material som avger föroreningar är till exempel
takbeläggningar, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt
innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar.

8.

Föreslagen dagvattenhantering
Det är viktigt att dagvattenhanteringen anpassas för att möta de fördröjnings- och
reningsbehov som finns i respektive avrinningsområde. Det rekommenderas att
allt dagvatten passerar någon form av rening och fördröjning innan avledning till
recipient. Planområdet bör också planeras med en hög andel grönytor för att
därigenom minska det behov av rening och fördröjning som krävs för att klara de
riktlinjer och krav som finns för dagvattenhanteringen. Avledningen av dagvatten
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bör främst ske via de makdamdiken som föreslås längs lokalgatorna. Dikessystemet erbjuder rening och fördröjning av dagvattnet.

8.1

Princip för dagvattenhanteringen
Föreslagen dagvattenhantering baseras på följande allmänna principer och
kravspecifikationer från Katrineholms kommun för dagvattenhantering:






8.2

Rening och fördröjning lokalt, gärna i öppna dagvattenlösningar
Möjlighet till fördröjning av 860 m3 dagvatten i det norra
avrinningsområdet
Möjlighet till fördröjning av 120 m3 dagvatten i det södra
avrinningsområdet
Förorenat dagvatten ska vid behov renas
Höjdsättning så att bebyggelse inte skadas vid marköversvämning

Teknisk utformning och lösningar för dagvattenhanteringen
Ett förslag till utformning av områdets dagvattenhantering redovisas i Figur 12 (se
även Bilaga 3). De lösningar som föreslås har anpassats till bebyggelseutformningen enligt erhållen plankarta. Vid behov, exempelvis vid en förändrad
bebyggelsestruktur, kan även lösningarnas utformning och placering justeras så
länge erforderliga fördröjningsvolymer och tillräcklig rening uppnås.
En kombination av makadamdiken och torrdammar föreslås för fördröjning och
rening av dagvatten inom detaljplaneområdet. Dessa typer av lösningar ger
dagvattnet möjlighet att infiltrera till underliggande jordlager, främst i områden
täckta av morän och sand (avsnitt 4.3, Figur 6), som erbjuder naturliga
förutsättningar för detta. Infiltration bidrar till att upprätthålla grundvattennivåerna och efterliknar den naturliga vattenbalansen.
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Huvudprincipen bygger på ett makadamdikessystem som fångar upp, renar och
avleder dagvatten från lokalgator, infarter och delar kvartersmarken.
Makadamdiken, även kallade infiltrationsstråk, med en bredd på ca 1 m
(bottenbredd minst 0,5 m) och ett djup på 0,5-1 m, föreslås på båda sidor om
lokalgatorna. På så vis fångas det smutsigaste vattnet från uppfarter och
lokalgator upp. Dagvattnet fördröjs och renas när det rör sig genom
dikessystemet (SVOA). I de områden där underliggande jordart tillåter infiltration
finns även möjlighet för vattnet att infiltrera ner till grundvattnet.
En torrdamm föreslås i områdets sydöstra del. Dagvatten leds från majoriteten av
lokalgatorna och tomterna öster om gång-och cykelvägen via svackdikessystemet
och kan sedan ansluta till torrdammen som är ca 1000 m2 stor. Ytavrinningen
ansluter sedan till befintligt dikessystem och avrinner till Luvsjön.
De orörda naturområden som kvarstår efter exploatering används med fördel som
översilningsytor där det är möjligt utifrån topografi. Den vegetation som finns där

Skyfallsmodell och dagvattenutredning Luvsjön
Unr 1320032539

19 av 30

bidrar med både fördröjning och rening då eventuellt dagvatten rör sig över
området. Klibbalsskogen i det norra delområdets sydvästa del är ett exempel på
denna typ av mark.
Ett avskärande dike föreslås längs med detaljplaneområdets östra gräns för att
samla upp eventuellt dagvatten som avrinner österut och leda detta ner till det
dikessystem som går mot Luvsjön. I nuläget finns ett mindre dike som separerar
skogen och åkern. Detta bör ses över för önskad funktion i samband med
exploateringen.
I det norra området finns i exploateringsförslaget två vändplatser. I anslutning till
dessa, samt den bussgata som i detaljplaneförslaget är utritad norr om förskolan,
föreslås ytterligare makadamstråk/mindre makadammagasin dit gatuvattnet leds
initialt innan det släpps på övrigt dikessystem.
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Även i det södra avrinningsområdet föreslås makadamdiken. Dessa leder
dagvattnet till en torrdamm, area ca 1500 m2, mitt i avrinningsområdet där
dagvattnet fördröjs och renas innan det släpps till recipienten Lillsjön.
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Figur 12 Avvattningsplan med föreslagen dagvattenhantering. Ett makadamdikessystem
leder dagvatten till den lågpunkt som ligger närmast nedströms. Ytterligare rening och
fördröjning sker innan dagvattnet släpps till recipienten. Se Bilaga 3.

8.3

Anläggningar för dagvattenhanteringen
I Figur 13 - Figur 15 visas exempel på hur dagvattenhantering kan utformas med
makadamdiken och torrdammar. Samtliga anläggningar integreras enkelt i
grönytor. De kräver ingen markant förändring av höjdsättning utan ytorna blir
multifunktionella och torrdammar kan med fördel användas för lek och andra
utomhusaktiviteter under tiden de inte transporterar/fördröjer dagvatten.
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Makadamdikessystemet ska ha ett dränerande rör i botten, gärna en bit ovanför
dikesbotten då detta skapar en sedimentationsvolym som gynnar både fördröjning
och reningseffekt. Fördröjningsvolymen i diket beror på dess porvolym, vilken
ofta är ca 30 % av den totala volymen. I föreliggande utredning har övre
dikesbredd på 1 m antagits. Detta behöver utredas vidare.
Mer information om de olika anläggningstyperna finns på Stockholm Vatten och
Avfalls hemsida.
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Figur 13 Exempel på makadamdike mellan lokalgata och tomtmark, foto WRS (SVOA).
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Figur 14 Exempel på makadamdike mellan lokalgata och tomtmark (SVOA, 2018)

Figur 15 Bilden visar förslag på utformning av en torrdamm (Foto: SVOA).

9.

Påverkan på recipient
Den typ av markanvändning som främst bidrar med föroreningar i dagvatten är
vägar och parkeringsplatser. Från dessa ytor följer exempelvis tungmetaller,
PAH:er, fosfor och spill av drivmedel och olja med dagvattnet. Med den
dagvattenhantering som föreslås inom planområdet kommer de mest smutsiga
ytorna i stor utsträckning att ledas till makadamstråk eller makadamdiken för
rening och fördröjning, innan vidare avledning till recipienterna Lillsjön och
Duveholmssjön. I makadamstråk renas dagvatten effektivt på ett naturnära sätt
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främst genom avsättning, bio/geokemiska processer samt växtupptag. Även i
makadamdiken har vi dessa processer.
Enligt genomförda föroreningsberäkningar, se Kapitel 6.3, kommer den planerade
exploateringen ge upphov till ett ökat föroreningsinnehåll i orenat dagvatten,
vilket är att förvänta då naturmark bebyggs med exempelvis körytor, parkeringar
och byggnader. Genom föreslagna reningsåtgärder beräknas föroreningsinnehållet
i allmänhet reduceras till halter under befintlig situation. Trots detta ökar den
årliga föroreningsbelastningen något.
Utifrån resultaten ovan bedöms inte exploateringen medföra någon negativ
påverkan på recipientens miljökvalitetsnormer eller försvåra att dessa uppfylls,
givet att föreslagna reningsåtgärder genomförs. Ytterligare rening, vilket kommer
reducera föroreningsinnehållet ytterligare, kan förväntas ske då vattnet rinner
genom det norra avrinningsområdets klibbalskog och genom befintligt
dikessystem utanför detaljplaneområdet.

10.

Fördjupad analys av förutsättningar - skyfallsmodellering
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Av den översiktliga GIS-analysen av höjderna i området framgår att ytavrinning
kommer ske genom utredningsområdets norra del och sedan ta av österut och
genom den södra delen via Blåvingevägen. I samband med exploatering av
området kommer andelen hårdgjorda ytor att öka, vilket gör att en större del av
det regn som faller avrinner ytligt samt att avrinningen sker snabbare. Vid ett
skyfall, d.v.s. ett kort och intensivt regn som ger upphov till stora mängder
vatten, kommer ett ledningsnäts kapacitet inte vara tillräcklig för att omhänderta
de vattenmängder som uppstår.
I föreliggande utredning ingår inget ledningsnät då det befintliga ledningsnätet är
begränsat och med stor sannorlikhet kommer tas ur bruk samt att inget nytt
dagvattenledningsnät är planerat. Däremot är det viktigt att analysera vattnets
rörelse genom landskapet samt de vattenvolymer och djup som kan komma att
ansamlas i instängda områden. Detta för att kunna identifiera ytor som bör hållas
fria från byggnader och ytor som lämpar sig för hantering av dagvatten i öppna
lösningar och system.
För att förstå hur utredningsområdet kan drabbas vid ett skyfall och få underlag
till planering av skyfallshanteringsåtgärder har en skyfallsmodell för ytavrinningen
i området byggts upp. Skyfallsmodelleringen är utförd som en nulägesanalys där
befintlig höjdsättning och markanvändning ligger till grund för resultatet.
Skyfallsmodellen är uppbyggd med modelleringsverktyget MIKE 21. Modellen
omfattar det område som är aktuellt för exploateringen samt avrinningsområden
uppströms. Modellen har tagits fram baserad på laserscannad höjddata från
Katrineholms kommun.
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Modellen har belastats med ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. En mer
detaljerad beskrivning av modelluppbyggnad och antaganden presenteras i Bilaga
1.

10.1

Befintlig situation
Skyfallssimuleringen syftar till att studera den befintliga avvattningssituationen vid
ett skyfall och har tagits fram för att kunna utvärdera effekten av framtida
exploatering och föreslagen dagvattenhantering. Områdets infiltration har
integrerats i modellen genom ett schablonmässigt avdrag från regnvolymen
motsvarande markens infiltrationskapacitet.
Översvämningsutbredning och maximalt vattendjup under simuleringstiden visas i
Figur 16. Resultatet från modellen visar att delar av detaljplaneområdet riskerar
att översvämmas vid ett skyfall (100-årsregn med klimatfaktor 1,25). Inom
detaljplaneområdet finns fyra områden med djup större än 0,3 meter. Dessa
områden är markerade 1-4 i Figur 16. Område 1 ligger i anslutning till befintlig gcväg, område 2 visar ett instängt område mot Värmbolvägen. Område 3 markerar
utloppet från lågområdet beväxt med klibbal och område 4 visar ett lågt stråk
genom det södra avrinningsområdet. Höjdsättning av fastigheter och byggnader
blir extra viktigt i dessa områden.
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Luvsjöns vattennivå beräknas stiga med ca 50 cm, vilket innebär att vattenytans
utbredning ökar.

25 av 30

Skyfallsmodell och dagvattenutredning Luvsjön
Unr 1320032539

1
2

3

4

Figur 16 Maximalt översvämningsdjup i detaljplaneområdet och dess omgivning. Fyra
områden inom vilka potentiellt problematiska översvämningsdjup beräknats är inringade i
figuren.
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Figur 17 visar ytliga flödesvägar. Vatten från det norra området samt från
åkermarken öster om detaljplaneområdet leds till Luvsjön, medan det södra
området avrinner ner mot Lillsjön. Flödesvägarna är förstärkta med vita pilar.

26 av 30

Skyfallsmodell och dagvattenutredning Luvsjön
Unr 1320032539

Figur 17 Översvämningsdjup och ytliga flödesväggar (förstärkning av de ytliga flödesvägarna
visas med vita pilar).

Resultatkartor med översvämningsdjup och ytliga flödesvägar för modellområdet
redovisas i Bilaga 2.

10.2

Påverkan på planerad exploatering
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För att se vilka kvarter som påverkas av simulerat skyfall har föreslagna
fastighetsgränser lagts ovanpå maximalt översvämningsdjup, Figur 18 och
Figur 19.
Figur 18 visar tre områden där fastigheter riskerar att översvämmas. Det går att
förebygga översvämning i det nordligaste området genom att höjdsätta
fastigheten så att avrinning sker mot intilliggande väg och över på parkområdet
söder om den översvämmade fastigheten.
I den mittersta inringningen har djup upp till 0,5 m modellerats. För att undvika
översvämning i detta område krävs att vattnet tillåts avrinna vidare förbi gcvägen. Detta kan åstadkommas genom att fastigheten höjdsätts så att den tillåts
avrinna mot vägen eller så krävs trummor som kan leda vattnet under gc-vägen.
Det sydligaste av de inringade områdena visa en lågpunkt där det idag ligger en
trumma med diameter 300 mm. Här visar resultatet maximala djup på 0,7-0,8 m.
För att detta område ej ska översvämmas vid skyfall krävs ytliga avrinningsstråk,
förslagsvis ett dike, söderut längs Värmbolvägen mot klibbalskogen.
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Figur 18 Modellerat maximalt översvämningsdjup i detaljplaneområdets norra del. Tre
potentiellt problematiska områden är inringade med gult. Fastighetsgränser i lila.

Figur 19 visar att planerad exploatering i det södra området beräknas klara sig
utan översvämning även vid ett skyfall. Detta förutsatt att höjdsättningen ses
över så att ytliga flöden leds till den planerade dagvattenparken.
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Figur 19 Modellerat maximalt översvämningsdjup i detaljplaneområdets södra del. Inga
problematiska områden har framkommit från modelleringen i detta område.
Fastighetsgränsen i rött.

11.
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1.

Bakgrund och syfte
Katrineholms kommun arbetar med att planlägga ett större område nordväst om
Luvsjön. Planområdet består av två områden som är åtskilda av tidigare planlagd
villabebyggelse vid Blåvingevägen. I samband med detaljplanearbetet behöver de
övergripande förutsättningarna för dagvatten- och skyfallshantering redas ut.

o:\sto3\sva\2018\1320032539 luvsjön\3_teknik\r\dokument\beskrivningar\bilaga 1 - modellbeskrivning.docx

Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Katrineholms kommun att upprätta en
skyfallsmodell för befintlig situation för regn med 100 års återkomsttid med
klimatfaktor 1,25 samt en dagvattenutredning för detaljplaneområdet.
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1.1

Avgränsning, utredningsområde
Detaljplaneområdets norra del utgörs av kuperad terräng med skogsbeklädda
partier definierade som berg i dagen och ett lågområde med sumpskog. Sydöst
om detaljplaneområdet ligger Luvsjön till vilken omgivande jordbruksmark
avvattnas via dikessystem. Detaljplaneområdets södra del avrinner till Lillsjön,
Figur 1.
© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BYSA

Sjöholms
gamla skola

GC-väg

Värmbolväg
en

Luvsjön
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Blåvingevägen

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics,
CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS

Figur 1 Karta med förstorat flygfoto av detaljplaneområdet (ungefärlig gräns i rött) och dess
omgivning (ESRI, 2018).
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Figur 2 Topografi för detaljplaneområdet och dess omgivning. Delavrinningsområden och
flödesvägar framtagna genom GIS-analys.
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Modellen omfattar det område som är aktuellt för exploateringen samt
avrinningsområdena uppströms, Figur 3.

Figur 3 Delavrinningsområden inkluderade i skyfallsmodellen.
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1.2

Koordinat och höjdsystem
Föreliggande utredning redovisas i koordinatsystem SWEREF99 16 30 och
höjdsystem RH2000.

2.

Underlag
Följande underlag ligger till grund för skyfallsmodellen:

Höjddata (Laserscanning gjord av Lantmäteriet)

Fastighetskarta med befintlig markanvändning (erhållen 2018-01-03)

3.

Modelluppbyggnad och simulering

3.1

Metod
Flödesvägar och riskområden för översvämning för utredningsområdet har
tagits fram genom uppbyggnad av en skyfallsmodell med hjälp av programvaran
MIKE 21 från DHI. Simuleringarna har utgått från befintlig höjddata. Flödesvägar,
översvämningsutbredning samt maximalt vattendjup presenteras i kartbilder
baserade på simuleringsresultaten.

3.2

Höjdmodell

Ursprunglig data, LAS-format med punkttäthet ca 1 punkt/m2, har konverterats till
rasterformat med upplösning 2x2 m.
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Inom utredningsområdet finns tre trummor men ungefärlig diameter på 300 mm.
Placering av dessa trummor ses i Figur 4. Vid stora skyfall är det vanligt att
trummor och kulvertar sätts igen av kvistar och annat bråte som transporteras
med ytavrinningen. På grund av detta och trummornas relativt små dimensioner
har trummorna inte lagts in i höjdmodellen och ytavrinning passerar endast över
dessa ifall en sådan bräddning sker att vattnet kan röra sig vidare i topografin
över vägen.
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Figur 4 Detaljplaneområdesgräns med topografi och trummornas placeringar markerade med
blå streck.

3.3

Ytråhet, infiltration, m.m.
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Skyfallsmodellen tar hänsyn till markens varierande råhet, d.v.s. flödesmotstånd,
och infiltrationskapacitet. Till grund för antaganden gällande markens råhet och
infiltrationskapacitet ligger SGUs jordartskarta, Figur 5.

5 av 11

Bilaga 1 - Modellbeskrivning
Unr 1320032539

o:\sto3\sva\2018\1320032539 luvsjön\3_teknik\r\dokument\beskrivningar\bilaga 1 - modellbeskrivning.docx

Figur 5 Jordarter i och kring detaljplanområdet (ungefärlig detaljplaneområdesgräns i svart).

3.3.1

Ytråhet
Markytans råhet, vilken beskrivs med Manningstal (m 1/3/s), beror på vilken typ av
material som täcker marken och detta materials skrovlighet.
Variationer i ytans råhet får har stor påverkan på resultatet i form av
översvämnings utbredning och djup. En högre ytråhet ger generellt en större
översvämningsutbredning och mindre vattendjup medan en lägre ytråhet ger en
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mer koncentrerad översvämning med större vattendjup. Det rekommenderas
därför att råheten varieras mellan hårdgjorda och övriga ytor (MSB, 2014).
I föreliggande utredning baseras den varierande råheten på markanvändning
hämtad från Fastighetskartan. Markanvändningsfördelningen ses i Figur 6 och
ansatta värden på ytråheten ses i Tabell 1.

Figur 6 Markanvändning i modellområdet hämtad från Fastighetskartan.
Detaljplaneområdets gräns i rött.
Tabell 1 Markanvändning och tillhörande
ytråhet (Vägverket, 2008).

o:\sto3\sva\2018\1320032539 luvsjön\3_teknik\r\dokument\beskrivningar\bilaga 1 - modellbeskrivning.docx

Markanvändning

3.3.2

Mannings tal

Industri

70

Stadsbebyggelse

70

Låg bebyggelse

30

Barrskog

10

Åkermark

15

Öppen mark

15

Vatten

40

Infiltration
I enlighet med rekommendation från MSB representeras markens
infiltrationskapacitet med ett schablonmässigt avdrag från regnvolymen.
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Infiltrationskapaciteten varierar generellt med jordens egenskaper och rådande
hydrologisk situation.
MSB menar att en infiltrationshastighet på 10-5 m/s är ett rimligt värde för en
gräsmatta med yligt matjordsskikt ovanpå morän (MSB, 2014). Figur 5 visar att
stora delar av detaljplaneområdet täcks av sandig morän och postglacial finsand,
vilka anses ha god infiltrationskapacitet. Berg i dagen och glacial lera anses
däremot har relativt dålig infiltrationskapacitet. Områden med inslag av silt, lera
och torv uppskattas ha en infiltrationshastighet på 5*10-6 m/s (Göteborgs stad,
2015). En medelinfiltrationshastighet på 5*10-6 m/s har, baserat på ovan nämnda
källor, antagits för hela modellområdet.
Denna infiltrationshastighet motsvarar en regnintensitet på 50 l/s, ha, vilken
dragits av från nederbördsvolymen. Detta beskrivs närmare i avsnitt 3.5.

3.4

Havs- och sjönivåer
Detaljplaneområdet ligger ej i direkt anslutning till någon kustlinje. Lillsjön som
ligger söder om detaljplaneområdet har inte inkluderats i skyfallsmodellen.
Luvsjön ligger inom modellområdet och tar emot vatten från detaljplaneområdets
norra del. Vattennivån i sjön beror troligen till stor del på grundvattennivåer i
området. Luvsjöns vattennivå ligger i mätningarna på ca +38,8. Vilket höjdsystem
detta är angett i är inte känt.
Under förutsättning att nivåerna är angivna i RH70 är justeringen mot det nya
höjdsystemet RH2000, vilket erhållen höjddata från Lantmäteriet är angiven i,
mellan +7 och +32 cm (Lantmäteriet, 2009). För att inte överskatta Luvsjöns
kapacitet att ta emot dagvatten utan att översvämmas antar vi en höjning på +32
cm. Detta ger oss, avrundat uppåt, en vattennivå i Luvsjön på +39,2. Vilket
korrelerar bra med analys av höjddata i GIS. D.v.s. modellens topografi har
justerats för sjön till +39,2.
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På så vis kan översvämningsutbredning från en eventuell höjning av Luvsjöns
vattennivå utläsas ur skyfallsmodellens resultat.

3.5

Nederbördsscenario
Simuleringarna har utförts med ett fiktivt 100-årsregn, med klimatfaktor 1,25, av
typen CDS (Chicago Design Storm) med 6 timmars varaktighet. Med ett
centralblock på 5 minuter med en intensitet på 841 l/s,ha (Svenskt Vatten, 2011).
Regnet startar 12:22 och slutar 18:00.
Som nämnt i avsnitt 3.3.2 har hänsyn till markens infiltrationskapacitet tagits
genom ett schablonmässigt avdrag från nederbördsvolymen. Efter ett avdrag på
50 l/s, ha blir regnets varaktighet 1 timma med största regninintensitet 791 l/s,
ha. Jämförelse av de två nederbördsserierna ses i Figur 7.

8 av 11

Bilaga 1 - Modellbeskrivning
Unr 1320032539

Regnintensitet [l/s,ha]

Nederbördsscenarion med och utan
infiltration
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

100-årsregn, kf=1,25
100-årsregn, kf=1,25,
avdrag 50 l/s,ha

Tid [hh:mm]
Figur 7 Jämförselse av nederbördsscenario med och utan avdrag för infiltration.
Simuleringen pågår under 24 timmar med start kl 12:00. D.v.s. den fortsätter
ytterligare 21 timmar efter att regnet avtagit. Detta görs för att modellerna hur
vattnet rör sig nedåt i systemet.

3.6

Begränsningar och osäkerheter
En modell är en förenklad bild av verkligheten. Förståelse för osäkerheter och
begränsningar i modellen krävs för god tolkning och användning av resultaten.
Nedan beskrivs begränsningar och osäkerheter som identifierats för föreliggande
analys.
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3.6.1

Höjdmodellen
Topografin är den tyngsta och avgörande faktorn för hur vattnet rör sig samt var
det ansamlas på markytan. En representativ höjdmodell är därför av yttersta vikt
för goda resultat i samband med skyfallsmodellering.
Ursprunglig data till höjdmodellen levererades i punktform. Eventuella
felaktigheter i ursprunglig data följer med in i modellen om de inte upptäcks och
justeras manuellt. För att kunna använda ursprunglig data i modellen konverteras
den till rasterform med 2x2 m upplösning, detta innebär en förenkling av
topografin.
En upplösning på 2x2 m ger dock en tillfredsställande detaljnivå för
avrinningsområdet i stort och vägarnas nya höjdsättning. Däremot exluderas
detaljer så som mindre diken. Detta innebär att vissa områden visas som instänga
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i resultatet, även om de har en avrinningsväg i form av en mindre ränna eller ett
mindre dike.
I föreliggande analys justerades nivån i Luvsjön, se avsnitt 3.4.
Beskrivningen av branta lutningar som dikesslänter och bergssluttningar intill
vägar blir något förenklade med upplösningen 2x2 m då de återges som stora och
skarpa nivåskillnader. Detta innebär risk för att dikeskapacitet under- eller
överskattas. Om specifika anläggningar så som diken eller kulvertar ska
utvärderas bör en annan typ av modellering göras, t ex kan ledningsnät och
ytavrinning kombineras i en MIKE FLOOD–modell eller motsvarande.
3.6.2

Andra faktorer
Andra osäkerheter i modellen finns bland annat i infiltrationskapaciteten, markens
råhet och nederbörden.
Infiltrationskapaciteten är ansatt som ett schablonmässigt avdrag från
nederbördsvolymen. I verkligheten beror markens infiltrationskapacitet bland
annat av dess mättnadsgrad. Då mättnadsgraden ökar, ökar även markens
avrinningskoefficient, d.v.s. den närmar sig 1, vilket innebär att större och större
andel av nederbörden bildar direkt ytavrinning. Avrinningskoefficienten skulle dock
kunna vara mindre än 1 även vid den typ av skyfall som simuleras i föreliggande
rapport. Detta på grund av lokala håligheter, mindre gropar eller dylikt, där vatten
fastnar och därmed ej bidrar till ytavrinningen.
Markens råhet, Mannings tal, har varierats med avseende på markanvändning
definierad i fastighetskartan. En mer detaljerad analys hade kunnat genomföras,
men måste avvägas mot tidsinsatsen. Tidigare studier visar att små justeringar i
Mannings tal inte har betydande effekt på resultatet, utan att det viktigaste är att
det sker en distinktion mellan hårdgjord och annan yta (MSB, 2014).
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Vad gäller nederbörden kan varieras varaktighet och intensitet för CDS-regnets
centralblock vilket ger utslag på resultatet. En längre varaktighet på centralblocket
innebär en lägre intensitet. Föreliggande modell har ett kort centralblock, 5 min,
vilket ger en hög intensitet.
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Bilaga 2 - Resultatkartor (1/2)
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