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1 Inledning
Älmhults kommun planerar att exploatera ett större område väster om Älmhult vid Bökhult/
Hökhult. I samband med detta har Tyréns AB fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för
dagvattenhantering. Exploateringen är uppdelad i 6 delområden (se figur 1) och detaljplaner
kommer tas fram i etapper. Syftet med denna rapport är att utreda förutsättningarna för VA-
hantering i delområde 1. Tyréns AB har tidigare genomfört en övergripande dagvattenutredning
för hela exploateringsområdet (1-6).

Figur 1. Ungefärlig utbredning för delområde 1-6.

Planerad bebyggelse i delområde 1 består i den östra delen av centrumbebyggelse omgivet av
villatomter. I den västra delen planeras främst villatomter med några flerfamiljshus i den
sydvästra delen av området (se figur 2).

Figur 2. Planerad bebyggelse i delområde 1 där rosa/lila tomer är planerade villaområden och orangea
områden är områden med flerfamiljshus.
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1.1 Förutsättningar
Dagvatten:

- Avledning av dagvatten ska, så långt det är möjligt, göras trögt d.v.s. med ytlig
fördröjning/avledning.

- Lokal fördröjning av dagvatten eftersträvas för att minska behovet av successivt ökad
avledningskapacitet.

- Dagvatten ska fördröjas i svackdike söder om delområdet: Kapacitet för detta kommer
utredas i ett senare skede.

- Detaljerad utformning av området med avseende på höjdsättning är ej genomförd.
Avledning av dagvatten utgår från befintligt marklutning

- I områden där grundläggning hamnar djupare än avledning av dagvatten kan
dräneringsvatten behöva pumpas. Avledning av dräneringsvatten behandlas ej.

- Ingen dimensionering av dagvattenledningar görs.

Spillvatten:

- Struktur för spillvattenavledning ritas upp för delområde 1.

- Dimensionering av ledningar tar hänsyn till uppströms belastning från andra
delområden (framräknat utifrån personekvivalenter angivna av planarkitekt)

- Spillvatten leds mot angivna anslutningspunkter.

- Tillräcklig kapacitet antas i anslutningspunkter.

Vatten:

- Ingen dimensionering av vattenledningar görs då behov ej är fastsatt

- Tillräcklig kapacitet antas i anslutningspunkter.

1.2 Underlag
Följande underlag har varit tillgängligt vid upprättandet av denna utredning:

 Ortofoto, georefererat  (2015)

 Höjdkarta, nationella höjddatabasen (2015)

 Översiktlig plankarta med planer för delar av exploatering (version 1 20151010, version
2 20151115, version 3 21051127).

 Inmätning/inventering utförd av Älmhults kommun (erhållna 20151126).

 Utdrag ur kommunens karta över dikningsföretag (20151130 i shp).

 Jordartskarta SGU, hämtad 20151109

 Föreskrifter till skydd för Älmhults ytvattentäkt i sjön Möckeln (19940613)

 Övergripande dagvattenutredning Bökhult/Hökult, Tyréns AB (20151221)

 Översiktlig geoteknisk undersökning för exploateringsområde norr om Norra Ringvägen,
Älmhult kommun (Tyréns AB 2012-09-14)

Arbete med analyser och visualisering har främst gjorts i ArcGIS i koordinatsystemet Sweref
991330TM.
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2 Befintliga förhållanden

2.1 Topologi
Delområde 1 delas av höjder/kullar något väster om områdets mitt med en högsta höjd på ca
+158. Den västra sidan om kullarna sluttar mot väster mot en lägsta höjd på ca +147 och den
östra sidan mot öster med en lägsta höjd på ca +141 (se figur 3 och 4).

Figur 3. Höjdkarta över delområde 1.

I figur 4 visas en 3D-vy över delområde 1 där de kullar som delar området syns tydligt.

Figur 4. 3d-vy över delområde 1 sedd från norr. Höjdskalan är förstärkt så att höjder visas 4 ggr större.
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2.2 Geologi och grundvatten
Delområde 1 består till största delen av morän. I väst finns två mindre områden bestående av
torv (se figur 5). Tidigare erfarenheter av infiltration i liknande morän (kvarteret paradiset söder
om planområdet) har, enligt beställare, fungerat dåligt. Området lämpar sig därmed ej för
infiltration av dagvatten.

Figur 5. Geologi i delområde 1 där blå färg visar morän och brun torv.

I erhållet kartunderlag visas också områden som klassificeras som sankmark vilket kan bero på
hög grundvattennivå eller ansamling av vatten i lokala, icke genomsläppliga, sänkor (se figur 6).

Figur 6. Förekomster av sankmark i delområde 1.

En översiktlig geohydrologisk undersökning har gjorts för delar av området där det konstateras
att grundvattennivån i området är hög och att vatten kommer att stå i markytan inom delar av
området om inga dränerande åtgärder görs . Det konstateras också att ett system med
avrinningsstråk eller andra former av dräneringar kommer att krävas inom området om inte
exploateringen blir så tät så att ledningsgravar eller dagvattenledningar kommer att klara av att
hålla grundvattennivåerna nere .
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2.3 Vatten och avlopp - anslutningspunkter

Figur 7. Angivna anslutningspunkter för vatten och avlopp (gulröda linjer).

Spillvattenledningar vid anslutningspunkt 1-3 (se figur 7) är av dimension med 200 mm.
Avledning av spillvatten från alla delområden (1-6) ska avledas till dessa anslutningspunkter
och därmed passera genom delområde 1.

Kapacitet för dricksvatten i anslutningspunkterna (samma som för spillvatten) är ej känd.
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2.4 Befintlig avvattning av området
Söder om delområde 1 finns ett bredare svackdike med kapacitet att ta emot dagvatten (se figur
8 och 9). Hur stor tillgänglig kapacitet för fördröjning som finns i svackdiket är ej känt.

Figur 8. Vattendrag i närhet till delområde 1 (ljusblå). Vy i figur 9 tagen söderut från gul cirkel.

Figur 9. Svackdike söder om delområde 1.

I delområdets västra gräns finns ett dike med avrinning norrut. Älmhults kommun genomförde
2015-11-26 en inmätning av vattendraget för att bekräfta dess förekomst. Vattendraget har en
ungefärlig bredd på ca 1,2 meter vid delområde 1. Ingen information om diket finns. Läget i
förhållande till delområde 1 kan ses i figur 10.
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Figur 10. Avledande dike väster om delområde 1 (ljusblå).

I figur 11 ses resultat från modellering av ytavrinning som är gjord i anslutning till delområde 1.

Figur 11. Resultat från modellering av ytavrinning (ljusblå) samt huvudavrinningsområdet som går österut
(mörkblått)

Befintlig ytavrinning följer i huvudsak topografin där avrinningen i huvudsak går österut på den
östra sidan av kullar/höjdrygg och västerut på den västra sidan om kullar/höjdrygg.
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3 Beräkningar

3.1 Dagvatten
Då information om kapacitet i både svackdiket söderut och diket i öster saknas har dikenas
kapacitet antagits minst motsvara belastning från naturmarksavrinning. Naturmarksavrinning har
beräknats med rationella metoden och bestämts till 3,5 l/s,ha

Beräkning av fördröjningsbehov för dagvatten från exploateringsytor har beräknats med tillåtet
utsläpp från fördröjning på 3,5 l/s,ha.

I tabell 1 visas antagna avrinningskoefficienter för de olika markanvändningstyper som finns
beskrivna i området. Avrinningskoefficienterna är bestämda i samråd med beställaren.

Tabell 1. Avrinningskoefficienter för olika typer av bebyggelse.

I tabell 2 ses erforderliga magasinsvolymer för fördröjning av 10,25 och 100-årsregn för den
östra och västra delen av delområde 1.

Tabell 2. Uppmätt reducerad hårdgjordhet samt erforderlig fördröjningsvolym vid 10,25 och 100 - årsregn. Beräknat med utsläpp på 3,5
l/s,ha (naturmarksavrinning).

I figur 12 ses en visualisering av ytbehov för fördröjning av 10,25 och 100-årsregn vid ett djup
på 0,5 meter.

Figur 12. Visualisering av ytbehov för fördröjning av 10 (ljusblå), 25 (gul) och 100-årsregn (orange) vid 0,5
m vattendjup.
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Värt att notera är att de ytbehov som visualiseras ej behöver utformas så att hela volymen
fördröjs på ett ställe. Fördröjning tidigare eller senare i systemet, t.ex. i svackdiken eller LOD,
kan tillgodoräknas.

3.2 Vatten och avlopp
För att beräkna mängd spillvatten och lämna förslag på ledningsdimensioner har
personekvivalenter (PE) beräknats med hjälp av underlag tillhandahållet från beställaren.

Spillvattnet ska enligt beställaren kopplas till 3 anslutningspunkter, SNB 2223, SNB 2224 och
SNB 2045 i den södra delen av delområde 1. Delområden (1-6) har delats in i 3
avrinningsområden med en huvudledning i varje, för avledning av spillvatten och försörjning av
vatten, se figur 27. Huvudledning 1 och 2 ansluts enligt förslag till SNB 2223 (väster) och
huvudledning 3 ansluts till SNB 2045 (öster).

För flerfamiljshus antas 10 lägenheter per byggnad, för både villor och lägenheter antas 2,5 PE
per boende. Totalt blir det 3310 PE som ska fördelas för alla delområden (1-6).

Enligt beställaren ska brandposter placeras inom området och därmed blir brandvattnet
dimensionerande för vattenledningarna. För huvudledning 2 beräknats vattenbehovet med 20
l/s i och med att det finns en skola inom området. I tabell 3 ses en beskrivning av
spillvattenbelastning och dimensionerande vattenflöde för avrinningsområde 1-3.

Tabell 3. Översikt av indelning för vatten och avlopp till anslutningspunkter

Preliminära dimensioner för spillvattenhuvudledning 1, 2 och 3 är ø 200 mm.
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4 Principlösning

4.1 Dagvatten
Då delområde 1 har befintlig avrinning mot både öster och väster med en vattendelare mellan
de två planerade bostadsområdena föreslås att avledning av dagvatten görs enligt samma
princip.

Det vatten som leds österut kan fördröjas öster om planerad bebyggelse. Fördröjningen föreslås
ha utlopp mot det svackdike som finns söder om delområde 1. I figur 13 ses möjliga
avrinningsvägar mot fördröjning.

Figur 13. Översikt över huvudavledningsvägar för den östra delen av delområde 1. Markprofil för
huvudlinje (grön) kan ses i figur 14. Befintligt dike söder om delområde ses som ljusblått.

I figur 14 ses markprofilen för föreslagen huvudavledningsväg i figur 14. Vid exploatering
kommer marken att jämnas ut och, på de flesta ställen, höjas för att ge plats för grundläggning
av både väg/gata och byggnader.

Figur 14. Markprofil över huvudavledningsväg (i den östra delen) mot föreslagen fördröjning.
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Det vatten som leds västerut kan fördröjas väster om planerad bebyggelse. Fördröjningen
föreslås ha utlopp mot diket i närhet till delområdets västra gräns. I figur 15 ses möjliga
avvattningsvägar.

Figur 15.Översikt över huvudavledningsvägar för den västra delen av delområde 1. Markprofil för
huvudlinje (grön streckad) kan ses i figur 16.

Figur 16. Markprofil över huvudledningsväg (för västra delen) mot föreslagen fördröjning.

I figur 16 ses befintliga markhöjder för föreslagen huvudavledningsväg för avvattning av det
västra bostadsområdet. Vid exploatering kommer dessa höjder jämnas ut och, på de flesta
ställen, höjas för att ge plats för grundläggning av både väg/gata och byggnader. Vid justering
av marknivåer kommer den höjdrygg som ses efter ca 100 meter i profilen (figur 16) att jämnas
ut för att möjliggöra anläggning av väg.
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4.2 Förslag på avledning av ytvatten
För att minska behovet av stora fördröjningsytor, öka rening av dagvatten, minimera behovet av
djupt liggande dagvattenledningar samt använda vatten som ett förskönande inslag i
utformningen förespråkas ytlig avledning så långt det är möjligt. Avledningsvägar kan också
användas som fördröjning där mindre flöden stoppas upp för att reducera föroreningar som
spolas av från tak/gata. Genom att fördröja även mindre flöden uppnås god reningseffekt då
mindre flöden ofta har högre koncentrationer av föroreningar än stora flöden (såkallad first
flush). Nedan följer exempel på ytlig avledning som kan användas i anslutning till fastigheter
samt i gatumiljöer.
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Figur 17. Exempel på ytlig avledning av
dagvatten genom ränna i Västra hamnen
Malmö. Figur 18. "Dagvattenkorsning" Roskilde, Danmark

Figur 19. Betongförstärkt svackdike för
avledning av dagvatten.

Figur 20. Svackdike längs med väg, Eskilstuna

Figur 21. Visualiserad avrinningsväg i gata,
Roskilde, Danmark

Figur 22. Ytlig avledning, Augustenborg, Malmö
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4.3 Förslag på fördröjning av ytvatten
Genom att, så långt det är möjligt, lokalt fördröja dagvatten minskas flödestoppar i avledning,
vatten kan användas som ett förskönande inslag i stadsplanering, reduceras föroreningar och
vattenkvalitén förbättras i nedströms fördröjning. Nedan följer exempel på lokal fördröjning av
dagvatten.

Figur 23. Fördröjning av vatten från gata in i
gatunära vegetation. Portland, USA

Figur 24. Fördröjning i vegetation i närhet till
parkering/uppställnignsplats. Portland, USA

Figur 25.Exempel på raingarden som anlagts i
anslutning till takutkastare från ett garagetak.

Figur 26. Exempel på ett biodike där växterna
kaveldun (i botten) och strandråg (längs kanterna)
valts specifikt för deras lämplighet (Vegtech,
2014).
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4.4 Övergripande spillvattenlösning
Delområden (1-6) har delats in i 3 avrinningsområden med en huvudledning i varje, för
avledning av spillvatten och försörjning av vatten, se figur 27. Huvudledning 1 och 2 ansluts
enligt förslag till SNB 2223 (väster) och huvudledning 3 ansluts till SNB 2045 (öster).
Anslutningspunkt SNB 2224 (mitt) nyttjas inte enligt detta förslag, eftersom SNB 2223 ligger
närmare huvudledning 2. Anslutning till SNB 2224 skulle kräva ytterligare ca 150 m
ledningsdragning.

Figur 27. Avrinningsområden till anslutningspunkt SNB 2223, SNB 2224 och SNB2045 samt principförslag
för VA-ledningar och pumpstationer.

Bökhult/Hökhult är relativt kuperat vilket gör at det krävs ett antal pumpstationer för avledning
av spillvatten enligt förslaget i figur 27. Inom hela avrinningsområdet har sammanlagt 10
lågpunkter angivits där pumpning av spillvatten eventuellt erfordras. Längs huvudledning 1
erfordras uppskattningsvis 4 pumpstationer och längs huvudledning 3 erfordras 4
pumpstationer. Inom delområde 1 (D1 i figur 27) finns ytterligare två lågpunkter där pumpning
krävs.

Antalet pumpstationer samt placering är beroende av omgivande markförhållanden, byggplaner
och anslutande VA-ledningar. Planeringen av bostadsområdena inom delområde 5 och 6 (D5
och D6 i figur 27) är inte så långt framskridna i nuläget, men troligen ska flera
spillvattenledningar anslutas till huvudledningarna i framtiden. Därför är det inte lämpligt att ha
enbart en pump som trycker spillvattnet längs huvudledningarna nästan hela vägen till
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anslutningspunkterna i delområde 1. Detta skulle kräva anläggning av pumpstaioner i
delområde 5 och 6 för att kunna ansluta till tryckledningen. Enligt de befintliga marknivåerna i
delområde 5 och 6 är det troligtvis möjligt att leda spillvattnet från områdena med självfall till
huvudledning 1 och 3. Därför är det en fördel att anlägga flera pumpstationer som trycker upp
vattnet till en högpunkt och släpper vattnet med självfall där det är möjligt för underlätta
anslutning av sjävfallsledningar från omgivande bostadsområden.

Vid framtagning av detaljplan för delområde 4 krävs att huvudledning 3 med pumpstationer
planeras i detalj i och med att spillvattnet ska ledas till SNB 2045. därför bör en översiktlig plan
över delområde 6 vara färdigställd i det skedet för att underlätta projekteringen.

Det är möjligt att pumpa spillvattnet från delområde 4B till delområde 4A och vidare till
huvudledning 3 istället för huvudledning 1. Detta alternativ kan vara tänkvärt om man vill
avvakta utbyggnaden av huvudledning 1 i och med att delområde 5 ska exploateras i ett senare
skede.

4.5 Vatten och avlopp
Lämplig placering av VA-ledningar har bestämts utifrån befintliga marknivåer i området. Vid
framtagning av en detaljerad markplan kommer höjdförutsättningarna att ändras, vilket kan
påverka ledningarnas placering. Inom området planeras 82 villatomter och 43 st flerbostadshus
planerade. Spillvattnet ska enligt förslag kopplas till anslutningspunkt SNB 2223 och SNB 2045
(se figur 28).

Tabell 4. Översikt av indelning för vatten och avlopp till anslutningspunkter

Beräknat spillvattenflöde är 12 l/s och vattenflöde är 16 l/s.

Inom området finns tre låglänta områden, som är markerade med röd cirkel i figur 28, där
pumpning eventuellt krävs. Enligt plan ska det anläggs två vägar/gator igenom det låglänta
området markerat med blåstreckad yta i figur 28. Enligt principförslaget för vatten och avlopp
ska Huvudledning 1 (H1) anläggas i den södra gatan och en mindre ledning ska anläggas i den
norra gatan enligt figur 28. För att avleda spillvattnet krävs pumpning på två ställen i det
anslutning till det blåsträckade området (se figur 28).

För att minska antalet pumpstationer och möjliggöra avledning av spillvattnet med självfall
måste marknivån i området höjas. Om marknivån inom det gulmarkerade området i figur 28 höjs
med 1,5-2,5 m är det möjligt att dra de två ledningarna (inklusive huvudledning 1) med självfall
genom området. Det finns dock risk att området består av torv som måste banas av och
återfyllas med fasta massor. Detta bör utredas närmare när de geotekniska undersökningarna i
området är utförda.
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Figur 28. Förslag till avledning av spillvatten inom delområde 1. H1-H3 är huvudledning 1-3.
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5 Sammanfattning och rekommendationer på vidare arbete
I denna rapport listas förutsättningar samt principlösningar för VA-hantering inom planerad
exploatering i delområde 1.

Dagvattenhantering föreslås göras åt två håll  öster och väster delat av höjder in mitten av
delområdet. I denna utredning föreslås avledningsvägar för dagvatten. Det är ej specificerat var
det är lämpligast med ledningsförlagt respektive öppen avledning. En anledning till detta är att
utformning av gata/plan ej är komplett samt att möjligheterna för avledning är goda med
avseende på befintliga höjder.

Den västra delen av området avvattnas västerut mot det dike som rinner norrut med Möckeln
som slutrecipient, diket har inget känt namn. Avvattning av det västra området föreslås, efter
exploatering, att ledas mot samma recipient.

Vidare exploatering av Bökhult/Hökhult kan medföra förändringar i diket. Detta p.g.a. ökad
belastning efter exploatering samt att diket behöver passera genom vissa delar av planerad
exploatering vilket kan innebära behov av omläggning, kulvertering eller andra förändringar. En
rekommendation är att utreda dikets avledningskapacitet, översvämningsbenägenhet och
naturvärden samt att tydliggöra utformning och funktion i detaljplanen något som är viktigt då
diket ligger precis i anslutning till delområde 1.

Den östra delen av området avvattnas österut mot väg 592 för att sedan rinna söderut med
Möckeln som slutrecipient. Avvattning av det östra området föreslås, efter exploatering, att
ledas mot samma recipient. Enligt uppgift från Älmhults kommun finns kapacitet för fördröjning i
det svackdike som finns söder om delområdet, utredning pågår hur mycket kapacitet som finns.

m
beskrivs i kapitel 3.1 vilket möjliggör mindre behov av fördröjning inom den östra delen av
delområde 1.  Mellan svackdiket och delområde 1 (precis norr om Norra ringvägen) finns stora
mängder massor upplagda i en kullar. Om dessa kullar ska vara kvar efter exploatering får
avledning av vatten från föreslagen fördröjning läggas i ledning under kullen ner till svackdiket.

Det finns ingen information (i VISS eller hos kommunen) om statusklassning för något av de
ovan beskrivna vattendragen. Därmed har det inte gjorts någon bedömning kring hur
exploatering kan påverka miljökvalitetsnormer.

När detaljer i planen utformas kan det vara bra att ha i åtanke var det är önskvärt med öppen
dagvattenavledning och var det finns möjlighet att anlägga lokal fördröjning (se exempel kapitel
4.2). Volymer som kan fördröjas lokalt minskar behovet av fördröjning nedströms.

Genom att fördröja uppströms minskas också behovet av att avledningskapaciteten successivt
ökas längre ner i systemet. Det minskar också risken för stora översvämningar i nedströms
liggande områden.

Ytlig avvattning ställer höga krav på höjdsättningen. Höjdsättning av marken bör göras så att
dagvatten rinner bort från hårdgjorda ytor samt byggnader. En stor fördel med detta är också att
vatten kan avledas även vid extrema regn.

Inför arbete med projektering av dagvattenlösningar bör grundvattennivåer i området utredas.
Speciellt i anslutning till de områden som är klassificerade som sankmark i grundkartan något
som kan bero på höga grundvattennivåer. De områden som ligger inom delområde 1 ser ut att
ha samma vegetation som omkringliggande mark, något som indikerar att marken ej är alltför
vattensjuk.
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Framtaget förslag för avledning av spillvatten bygger på befintliga markhöjder, avledning till
angivna anslutningspunkter och de förutsättningar som finns framtagna gällande
kapacitetsbehov. I takt med att exploateringsprocessen fortgår finns möjlighet att t.ex. antal
pumpstationer kan minskas samt att vissa ledningssträckor kan behöva flyttas. Vidare gäller att
en ordentlig geoteknisk utredning bör göras för att säkerställa att projektering av ledningar är
möjlig på föreslagna sträckor.

En utredning kring vattenförsörjning bör också genomföras när tillgänglig kapacitet och behov är
fastställt.


