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1 Inledning
Sweco har på uppdrag av Ronneby kommun genomfört en dagvattenutredning inför
detaljplan för Droppemåla 1:87. Detaljplanen syftar till att pröva platsens lämplighet för att
möjliggöra uppförande av nya bostäder anpassade till landskapet och rådande
naturförhållanden. Denna utredning tas fram för att kartlägga förutsättningarna för en
långsiktig hållbar dagvattenhantering inom planområdet med hänsyn till planerad
byggnation samt i enlighet med de krav som ställs i Ronneby Kommuns dagvattenpolicy.

Syftet med utredningen är att beräkna och beskriva dagvattensituationen före och efter
exploatering. Detta kommer göras genom att räkna på dagvattenflöden under ett 10-års-,
20-års- ,50-års- och 100-årsregn. I projektet ingår även att ta fram åtgärdsförslag på hur
dagvattnet kan fördröjas och renas inom planområdet. Se Figur 1.

Figur 1: Översiktskarta med planområdet markerat med en röd polygon. Källa (Ronneby
kommun).
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2 Förutsättningar

2.1 Områdesbeskrivning
Planområdet är ca 17 ha stort och beläget inom fastigheten Droppemåla 1:87, se Figur 2.
Området ägs av kommunen och är beläget öster om Droppemålavägen. Planområdet
angränsar både i söder och väster till befintliga bostadsområden med enfamiljsvillor. I
öster gränsar planområdet till skogsmark och i norr till Rustropsvägen.

Planområdet har historiskt använts som jordbruksmark men används numera
huvudsakligen som betesmark. Betesmarken vid Droppemålavägen är den del av
planområdet som är minst kuperad.  Från det nordöstra hörnet ner mot planområdets
södra delar består naturen i huvudsak av en slyig och buskrik hagmark samt lövskog med
inslag av ek, bok, lind och hassel.

Figur 2: Plankarta, bebyggelsearea har markerats i gul.

Kommunen har som vision att omvandla 1,4 ha av planområdet till bostäder. Området är
gulmarkerat i plankartan. exploateringen innebär 50% hårdgöring vilket medför
byggnation av hus, parkeringsytor och asfalterade vägar inom bebyggelsearean.
Illustrationen i Figur 3 visar hur området kan komma att bebyggas.
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Figur 3: Illustrationskarta.

2.2 Topografi och markförhållanden
Marknivåerna inom planområdet som är planerad för bostäder varierar mellan ca +3,2 m
ö h till + 5,6 m ö h.  De lägsta punkterna är belägna i östra delen, längs med
Droppemålavägen och i västra delen av området. Marken inom planområdet består i
huvudsak av morän (ljusblå) med ett fåtal inslag av urberg (röd) och torv (brun), Se Figur
4. Enligt SGU:s genomsläpplighetskarta området ligger i en zon med relativ hög
genomsläpplighet. Ingen geoteknisk undersökning har genomförts inom området. Se
Figur 5.
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Figur 4: SGU:s kartvisare (jordarter). Planområdet har markerats i rött.

Figur 5: SGU:s genomsläpplighetskarta (2020). Bebyggelseområdet är beläget i området
med hög genomsläpplighet.

2.3 Befintliga avvattning och nuvarande flödesvägar
Utifrån befintliga höjder har en analys av flödesvägar utförts i programvaran Scalgo Live.
Scalgo Live tar inte hänsyn till ledningsnätet utan betraktar endast ytlig avrinning enligt
nationella höjdmodellen. Högpunkten i planområdet mellan naturmark och
bebyggelseområdet skapar en naturlig vattendelare i östvästlig riktning vilket, gör att
vattnet rinner åt två olika håll mot söder och norr. Planområdet består därmed av två
avrinningsområden. Se Figur 6. Avrinning från bebyggelsearean leds idag norrut genom
naturliga flödesvägar då marken sluttar mot norr och öster, se avrinningsområdet 1 i Figur
6. Avvattningen i avrinningsområdet 2 sker via vattendraget beläget i södra delen av
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planområdet. Vattnet från avrinningsområdena mynnar ut i recipienten Ronnebyfjärden.
Området berörs ej av markavvattningsföretag. Se Figur 7.

Figur 6: Avrinningsområden enligt Scalgo Live. Bebyggelsearean är markerad med en gul
polygon. Röd markerade arean visar lågpunkten inom marken. Riktningspilar visar
flödesvägar utifrån naturliga höjddata. Streckade linjen visar naturlig vattendelare.
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Figur 7: Naturliga flödesvägar inom planområdet. flödena mynnar ut i havet från två olika
håll. Scalgo analys 2020.

2.4 Befintlig avvattning till dagvattensystemet
Det finns en anslutningspunkt med VG +3,7 väster om planerad bebyggelse vid
Droppemåla vägen i anslutning till det kommunala dagvattenätet i befintligt villaområdet i
väster. Befintlig ledning är utbyggd som PVC 200 och kapaciteten har beräknats till cirka
25 l/s, enligt befintlig VA-kartan (dwg från Ronneby kommun). Avvattning från
planområdet sker idag i huvudsak naturligt förutom en del i avrinningsområdet 1 som
bedöms att ske via dagvattenledningen vid Droppemålavägen.

Dagvattensystemet antas att inte har tillräcklig kapacitet för att ta emot tillkommande
framtida flöden. Kommunen har därmed konstaterat att flöden från framtida
exploateringen inte avleds till ledningarna utan hanteras ytligt genom öppna
dagvattensystem. S Figur 8.
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Figur 8: Befintlig anslutningspunkt till dagvatten. Bebyggelseområdet har markerats i svart
och anslutningspunkt med gul ring.

2.5 Recipient
Recipient för planområdet är Ronnebyfjärden. Enligt den senaste statusklassning i VISS
(2020-03-16) har recipienten måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status
(exklusive kvicksilver och bromerad difenyleter). Kvalitetskravet är god ekologisk status
2027.

2.6 Dagvattenpolicy Ronneby kommun
För denna utredning har ett antal relevanta punkter från gällande dagvattenpolicy i
Ronneby kommun identifierats:

· Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas.

· Förorening av dagvatten ska om möjligt begränsas vid källan.

· Dagvattensystemet skall utformas så att skadliga uppdämningar vid kraftiga regn
undviks.
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· Där så är lämpligt ska dagvatten hanteras som en resurs som berikar
bebyggelsemiljön med avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och
biologisk mångfald.

· Dagvattenhanteringen ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar,
dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet och så att en så stor del
som möjligt av föroreningarna bryts ned under vattnets väg till recipienten.

· Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och
recipienter begränsas.

2.7 Dimensioneringskrav för dagvattensystem
För nybyggda dagvattensystem i tätbebyggda områden är dimensioneringskravet att de
ska klara ett 5-årsregn med trycklinje under hjässa och ett 20-årsregn med en trycklinje i
marknivå, enligt Svenskt Vattens publikation P110. VA-huvudmannens ansvar sträcker
sig upp till markytan. Ovan mark är det kommunens ansvar som planläggande myndighet
att se till att höjdsättningen medför att befintliga och tillkommande byggnader skyddas vid
större regn.

3 Beräkning av flöde och utjämningsvolymer

3.1 Avrinningskoefficienter
Utredning för dagvattenhanteringen baseras på Svenskt Vattens publikation P110.
Flödesberäkningarna är baserade på markanvändning inom bebyggelseområdet enligt
Tabell 1. Enligt detaljplanen får endast 50 % av markytan hårdgöras i form av
byggnaderstak och asfalterad väg. Resterande andel avses vara grönt.
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Området som är planlagt för bostäder är ca 1,4 ha stort. Den reducerade arean före
exploatering är ca 0,14 ha. Den reducerade arean efter exploatering är ca 0,67 ha, vilket
medför en sammanvägd avrinningskoefficient på 0,48 med angivna
avrinningskoefficienter.

3.2 Dagvattenflöden inom bebyggelseområdet
Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av rationella metoden; en beräkningsmodell
som är baserad på regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens
publikation P110. En klimatfaktor används för anpassning till ett troligt framtida klimat.

Värdena i stycke Fel! Hittar inte referenskälla. används som indata för beräkning av
flöden före och efter exploatering. För beräkningarna har en klimatfaktor på 1,25 valts,
vilket medför 25 % större flöden före och efter exploatering. För dimensioneringen
används en regnvaraktighet på 20 min före exploatering och 10 min efter exploatering.
Resultatet kan ses nedan i Tabell 1.

Tabell 1: Dagvattenflöden (inklusive klimatfaktor) före och efter exploatering.

Flöde (l/s) 10-
årsregn

20-
årsregn

50-
årsregn

100-
årsregn

Före exploatering (varaktighet
20 min)

20 30 40 60

Efter exploatering (varaktighet
10 min)

190 240 320 400

3.3 Erforderlig fördröjningsvolym
Fördröjningsåtgärderna är dimensionerade för ett utgående flöde av 20 l/s, vilket
motsvarar flödet från ett 10-årsregn före exploatering. Skillnaden i volym mellan inflöde
och utflöde under den mest kritiska perioden utgör den erforderliga fördröjningsvolymen.
Intensitet, maxflöde och magasinsvolym beräknas för varaktigheter från 10 minuter till
4 dygn. Den maximala magasinsvolymen under detta tidsspann väljs sedan som
dimensionerande.  Ett regn med 20-års återkomststid används vid dimensioneringen
(enligt riktlinjer från Svensk Vatten), vilket ger en erforderlig fördröjningsvolym på ca 180
m3.
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4 Skyfallsanalys

4.1 100-årsregn

En skyfallsanalys har utförts för området i programvaran Scalgo Live, vilket är ett GIS-
baserat beräkningsverktyg som bygger på analys av terrängdata från nationella
höjddatabasen.

För avrinningsområdet görs antagandet att det finns en utbyggd anläggning som
dimensionerats för att omhänderta ett 10-årsregn med 60 minuters varaktighet. Detta då
kringliggande befintliga anläggningar troligtvis har dimensionerats för avledning av ett 10-
årsregn enligt då gällande branschstandard Svenskt Vatten P90. Ett 10-årsregn med 60
minuters varaktighet har en intensitet på 89 l/s∙ha, eller 32 mm inklusive en klimatfaktor
på 1,25.

Ett 100-årsregn med 1 timmes varaktighet har en volym på 68 mm, antaget en
klimatfaktor på 1,25 enligt P110. Antagandet att nuvarande ledningsnät kan hantera ett
10-årsregn ger ett avdrag på 32 mm, vilket ger en nettoregnsvolym på 36 mm.
Utbredningen av den översvämning som uppstår vid det beräknade 100-årsregnet (36
mm nettonederbörd) visas i Figur 9.

Figur 9: 100-årsregnet (36 mm nettonederbörd). Källa: Scalgo Live 2020.
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Scalgo skyfallsanalys visar att planområdet i västra kanten är lågt beläget och
översvämmas vid ett 100-årsregn. Enligt beställaren ska lågpunkterna fyllas upp 1 till 2
meter innan byggnation kan ske. Detta kan undvika översvämning inom planerad
bebyggelsen. Det är dock viktigt att exploateringen inte förvärrar situationen nedströms.
Därför rekommenderas fördröjande dagvattenåtgärder inom planområdet (se kapitel 5).

5 Förslag till dagvattenhantering
Att hantera dagvattnet från de hårdgjorda ytorna inom området med hjälp av öppna
dagvattenlösningar bedöms vara mest fördelaktigt, både ur ett tekniskt och ekonomiskt
perspektiv. En öppen dagvattenhantering medför en trög avledning och fördröjning som
avlastar recipienten. Det har dessutom positiva effekter så som en ökad biologisk
mångfald och ökade estetiska värden. Den planerade exploateringen kommer att leda till
att betydande delar av befintlig betesmark hårdgörs. För att kunna fördröja dagvatten
som uppkommer vid ett 20-årsregn från planerad bebyggelsearean inom planområdet har
beräkningar visat att det krävs en fördröjningsvolym på ca 180 m3.

Den huvudsakliga dagvattenlösningen som föreslås för fördröjning av dagvattnet är en
damm. Dagvattnet föreslås ledas dit ytligt från takytor och asfalterade ytor via rännor.
Genomsläpplig beläggning kan anläggas som en kompletterande lösning för att minska
avrinningen från parkeringar. Även biofilter kan anläggas som en kompletterande lösning
för att uppnå ytterligare rening istället för vanliga planteringar.

Lösningarna är baserade på de nuvarande höjdnivåerna från nationella höjddatabasen. I
kommande stycken beskrivs åtgärdsförslagen mer i detalj.

5.1 Dagvattenavledning från avrinningsområdet uppströms
Ett stort avrinningsområde uppströms når bebyggelsearean. Avrinningsområdet är ca 6,5
ha stort. Flödet från detta område har beräknats till 110 l/s för ett 100-årsregn med en
varaktighet på 1 timmar. Detta flöde rekommenderas ledas förbi markområdet genom ett
dike till naturliga flödesvägar norrut som sedan mynnar ut i havet. Diket kan anläggas
längs med östra kanten av bebyggelsearean i naturmark för att spara plats inom området.
Se Figur 11 i nästa kapitel.

5.2 Fördröjning inom bebyggelsearean

5.2.1 Dagvattendamm med permanent vattenspegel

Dagvattendammar har flera olika funktioner, de fördröjer dagvatten, minskar flödestoppar,
förhindrar erosion och tillåter partiklar och upplöst material att sedimentera på dammens
botten. Dammar med permanent vattenspegel har ett statiskt blött tillstånd och har oftast
en miniminivå av vatten. Se Figur 10.
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Figur 10: Exempel på damm med permanent vattenspegel inom bostadsområde. Källa:
Dagvattengrupp 2019.

Det finns plats för anläggning av en damm i lågpunkten i nordvästra delen av
bebyggelseområdet. Om dammen utformas med en area på ca 270 m2 och en
reglervolym  på ca 0,7 m blir fördröjning ca 180 m3, vilket motsvarar den erforderliga
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fördröjningsvolymen. Höjdsättningen av planområdet måste anpassas så att dagvattnet
kan ledas till föreslagen damm. Nedan visas i Figur 11placering av dammen. Se Figur 11.

Figur 11: Diket i östra kanten anläggs för att avleda avrinningsområdet uppströms. Diket
längs med Droppemålavägen i anslutning till dammen utformas för avledning till
vattendraget i söder. Föreslaget innehåller även höjdsättningsprinciper av marken. Blåpilar
visar flödesriktningar inom planområdet.

5.3 Avledning från damm
Det föreslås ett dike i anslutning till föreslagna damm för att avleda dagvattnet till
vattendraget söder om planområdet. Diket placeras längs med Droppemålavägen i
utrymme mellan vägen och områdets västra gränsen, se Figur 11. Diket kan
dimensioneras med en bottenbredd på 0,2, släntlutning 1:2, vattenyta 0,2 och en
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toppbredd på ca 1 m. Vid utformning av diket hänsyn måste tas till dikets längslutning så
att vattnet rinner med självfall till vattendraget. Det finns en höjdpunkt vid vägen efter
gatan inom, (se plankarta) som krävs tas bort för ett fungerande självfallsystem i diket.
Planerat dike är dimensionerad för ett flöde på 50 l/s (enligt beräkningar utifrån Mannings
formell), vilket innebär att diket kan klara sig vid utflöde på 26 l/s från dammen. Se ett
exempel i Figur 12.
För att öka reningseffekten kan dikenas slänter förses med lämpliga växter. Dikena
behöver inte vara raka. Det är bara fördelaktigt om de slingrar sig fram.

Figur 12: Exempel på dike. Källa: Greppa.nu 2019.

5.4 Dagvattenavledning från takytor
Dagvatten från byggnadernas tak rekommenderas att ledas via utvändiga stuprör med
utkastare och ränndalsplattor till grönytor för infiltration. Grönytor utgör ett effektivt system
för rening och fördröjning av takvatten. Från ränndalen rinner överskottsvatten vidare ut
mot slänterna och grönytor. Takvatten är den renaste typen av dagvatten och behöver
ingen rening.

Där rännan slutar måste gräset skyddas mot erosion med till exempel grovt grus. Rännan
av plattor bör vara tillräckligt lång för att inte belastas byggnadens dräneringssystem.
Marken ska luta ut från huset så att huset inte riskerar att få fuktskador. Se exempel i
Figur 13.
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Figur 13: Stuprörutkastare med ränndalsplattor och erosionsskydd som leder ut vattnet på
gräsmattan. Foto: Dagvattenhandbok, Haninge kommun 2019.

5.5 Dagvattenavledning från väg och parkering
Ytliga dagvattenrännor föreslås användas för att avleda dagvattnet från parkeringsplatser
och gator. Rännorna rekommenderas sedan att anslutas till regnbäddar som renar
dagvattnet från föroreningar. Några exempel på rännor visas i Figur 14.

Figur 14: Exempel på öppna dagvattenrännor (sweco, 2019).
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5.6 Genomsläpplig beläggning
För att minska avrinningen kan genomsläpplig beläggning väljas till parkeringsplatser. Det
bidrar med fördröjning och rening av dagvatten samtidigt som det är ett sätt att få in mer
grönska i gatumiljön. Reningseffekten uppstår när dagvattnet infiltrerar genom
ytbeläggningen och ner i underliggande marklager. Anläggningen kan även bidra till att
oljespill och andra organiska föroreningar avskiljs och bryts ner. Nedan visas några
exempel på genomsläppliga parkeringar. Se Fel! Hittar inte referenskälla..

Figur 15: Exempel på parkeringsplatser (Sweco, 2019).

5.7 Biofilter
Biofilter kan användas som en kompletterande lösning för att uppnå ytterligare rening och
viss fördröjning av mindre regn från hårdjorda ytor. De placeras då längs gator eller
parkeringsplatser. Biofilter är ett bra alternativ istället för vanliga planteringar. Se Fel!
Hittar inte referenskälla..

Figur 16: Exempel på biofilter i gatumiljö, Sweco 2019.

Biofilter är nedsänkta regnbäddar eller växtbevuxna infiltrationsbäddar där vattnet
infiltrerar och renas av växter och filtermaterial genom en kombination av mekanisk,
kemisk och biologisk avskiljning. Dagvatten infiltrerar och perkolerar genom
filtermaterialet och samlas upp i ett underliggande makadamlager eller dränskikt. Det
renade vattnet avleds via ett dräneringsrör i botten. Se principskiss i Fel! Hittar inte
referenskälla..
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Figur 17: Skiss på biofilter, Sweco 2019.

5.8 Översilning för rening
En översilningsyta är en flackt lutande gräsyta dit vatten leds på bred front längs den övre
kanten. Vattnet silar långsamt över ytan mot t.ex. ett uppsamlande dike eller en damm.
Översilningsytor medför bra rening och har låga skötsel- och anläggningskostnader. I
Figur 18 nedan visas en principsektion.

Figur 18: Principsektion av en översilningsyta.
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6 Sammanfattning
 Ronneby kommun planerar att omvandla fastigheten Droppemåla 1:87, som idag består
av betesmark till ett bostadsområde. Detta innebär att andelen hårdgjorda ytor kommer
att öka efter exploateringen och därmed behöver dagvattenhanteringen tas i beaktande. I
dagsläget sker avvattning inom planområdet huvudsakligen naturligt över åkermarken,
förutom en del som bedöms ske via dagvattenledningen vid Droppemålavägen.

Flödet från planområdet (1,4 ha) bedöms i dagsläget vara ca 30 l/s vid ett regn med
återkomsttid på 20 år och en varaktighet på 20 min. Efter exploatering ökar flödet till ca
240 l/s vid ett regn med återkomsttid på 20 år och en varaktighet på 10 min. Föreslagna
fördröjningsåtgärder har dimensionerats så att utflödet från det nya exploateringsområdet
efter exploatering med fördröjningsåtgärder inte ska överskrida flödet före exploateringen.

För att kunna fördröja dagvattnet som uppkommer vid ett 20-årsregn från det
exploaterade området har beräkningar visat att det krävs en fördröjningsvolym på
ca 180 m3. Fördröjningen och rening av dagvatten föreslås hanteras i föreslagna damm
inom planområdet som klarar att fördröja mer än ca 180 m3. Ytterligare fördröjning och
rening sker i föreslagna diken i anslutning till dammen innan det släpps ut i vattendraget
söder om planområdet.

Det bedöms att föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten från planområdet
åstadkommer en god föroreningsreduktion som uppfyller krav för både kvalitet och
kvantitet. Om dessa åtgärder vidtas bedöms påverkan på vattenkvaliteten i recipienten på
grund av den nya exploateringen vara försumbar.

Alla åtgärder som föreslagits för hantering av dagvattnet kräver en noggrann
höjdsättning. Det rekommenderas att ett mer detaljerat höjdunderlag avseende framtida
vägar, mark och byggnader tas fram inför vidare projektering.
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