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1 Inledning  

Sweco har på uppdrag av Ljungby kommun genomfört en dagvattenutredning inför 

detaljplan för Loket 1 m.fl. och Långraden. Då dessa båda detaljplaner är belägna i 

närheten av varandra utreds de samtidigt. Även området mellan dem som innefattar 

busstationen, Stationsgatan, Skånegatan och kvarteret Tåget ingår i utredningsområdet, 

som kan ses i Figur 1.  

Långraden är beläget i utredningsområdets västra del och Loket 1 m.fl. i dess östra del.  

I samband med exploateringen kommer användningen av marken att förändras vilket kan 

innebära ökade flöden. Därmed behöver dagvatten- och skyfallssituationen utredas. Det 

är även viktigt att se till behovet av rening av dagvatten med hänsyn till mottagande 

recipient.  

Denna dagvattenutredning redovisar en principlösning för den avledning, fördröjning och 

rening som behövs i samband med exploateringen inom utredningsområdet. Även 

skyfallsfrågan och påverkan på omgivande infrastruktur beaktas.  

 

Figur 1: Utredningsområdet.   
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2 Förutsättningar 

2.1 Detaljplaner 

2.1.1 Långraden 

Planområdet ( Figur 2) som är ca 1,2 ha är beläget i Ljungby centrum och ramas in av 

Olofsgatan och Stationsgatan. Det är fastigheterna Långraden 5, 6, 7, del av 12 och del 

av Ljungby 7:130 som ska bebyggas med flerbostadshus och underjordiskt 

parkeringsgarage med infart från Olofsgatan. Flerbostadshuset ska förses med en 

innergård på gårdsbjälklag med öppning mot Olofsgatan.  

I dagsläget består ytan av en parkering och en trädallé som tas bort i samband med 

exploateringen. Som kompensation ska en trädallé anläggas på Stationsgatan. Det är 

under planering hur denna ska utformas. I övrigt planeras inga förändringar av gatorna 

inom området.  

All mark inom planområdet ägs av Ljungby kommun, förutom Långraden 12 som ägs av 

Ljungbybostäder AB.  

 

Figur 2: Utkast till plankarta för Långraden.  
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2.1.2 Loket 

Planområdet (Figur 3) som är ca 0,7 ha är beläget i Ljungby centrum och ramas in av 

Stationsgatan – Kungsgatan – Olofsgatan på tre sidor samt av fastigheten Tåget 2 i 

väster. All mark inom planområdet ägs av Ljungby kommun. 

Detaljplanens syfte är att: 

• Pröva en högsta nockhöjd på 17 meter inom fastigheten Loket 1 så att ett 

femvåningshus kan uppföras. Första våningen ska vara avsedd för 

centrumändamål samt för parkering för de boende inom fastigheten. Våning 2 – 5 

ska vara avsedd för bostäder.  

• Ändra Salutorgets status från kvartersmark till allmän platsmark.  

• Pröva om det är möjligt att anlägga ett parkeringsgarage under Salutorget och att 

då genomföra det med en 3D-fastighetsbildning.   

• Förbättra dagvattensituationen inom Salutorget genom att minst 20 % av ytan 

ska vara genomsläpplig. 

 

Figur 3: Plankarta för Loket, samrådshandling. 
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2.2 Topografi och ytliga flödesvägar 

Befintlig terrängmodell samt ytliga avrinningsvägar kan ses i Figur 4 nedan. 

 

Figur 4: Befintlig terrängmodell samt ytliga avrinningsvägar. Källa: Scalgo Live 2020. 

2.3 Recipient 

Recipienten Lagan: Bolmån - Skålån (SE629512-138308) har enligt VISS (2020) måttlig 

ekologisk status (delvis pga. fysisk påverkan i form av vandringshinder som orsakats av 

människan) och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Vattenförekomsten uppnår inte god 

kemisk status med avseende på benso(a)pyrene och överallt överskridande ämnen 

(kvicksilver och bromerad difenyleter).  

Miljökvalitetsnormenen anger att den ekologiska statusen ska vara god 2021 och den 

kemiska statusen ska vara god exklusive överallt överskridande ämnen (kvicksilver och 

bromerad difenyleter).  

2.4 Geotekniska förutsättningar 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom planområdet av silt, glacial grovsilt-

finsand och isälvssediment. Området med silt har låg genomsläpplighet men resterande 

delar har hög genomsläpplighet.  
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Figur 5: Jordartskarta från SGU.  

2.4.1 Långraden 

Enligt geotekniska undersökningar består de översta marklagren av ca 1–2 m sand och 

grus. På vissa platser förekommer tegelrester i översta lagret, troligtvis härstammande 

från tidigare byggnader på platsen.  

Grundvattennivån i området låg vid undersökningstillfället mellan ca 4–8 m under 

markytan, där grundvattennivån i områdets östra del var påtagligt lägre.  

2.4.2 Loket 

Enligt geoteknisk fältundersökning (WSP, 2020) består marken på fastigheten Loket 1 av 

sand med varierat innehåll av grus och sten. Förutsättningarna för infiltration är alltså 

bättre än vad som SGU:s jordartskarta i Figur 5 anger.  

 Den dominerande jordarten på fastigheterna i närområdet (Dressinen 1, Tåget 2 och 

Ljungby 7:184) utgjordes av sand med varierat innehåll av silt, grus och sten. 

Fyllnadsmaterial påträffades i nästan samtliga provtagningspunkter med en mäktighet 

som generellt varierade mellan 0,5–2,0 m under markytan. Fyllnadsmaterialet utgjordes 

liksom underliggande material av sand, grus, sten, mulljord och silt.  

Grundvattennivån mättes till 4–5 m under markytan. Vattennivåer varierar dock med 

årstid och nederbörd, vilket innebär att ovan avlästa nivåer inte kan ses som 

dimensionerande grundvattenytor och bör provtas vidare vid behov. 



   

 
 

 

6(21) 
 
RAPPORT 

2020-09-22 

 

DAGVATTENUTREDNING LOKET OCH LÅNGRADEN 

 

 

2.5 Förorenad mark  

2.5.1 Långraden 

Enligt miljöteknisk undersökning förekommer förhöjda värden av Barium (Ba) och PAH 

(polycykliska aromatiska kolväten) i några jordprover. Det hälsoriskbaserade generella 

riktvärdet för barium är 420 mg/kg TS enligt Naturvårdsverkets modell och bör således 

tas i beaktning vid eventuell exploatering. Barium är mycket reaktivt och starkt toxiskt.  

Den förhöjda PAH-halten anses i undersökningen inte vara representativt för jordvolymen 

på fastigheten som helhet och antas bero på tegelrester i de översta marklagren. Även i 

ett grundvattenprov påträffades förhöjda PAH-värden, vilket bedömts utifrån 

Naturvårdsverkets generella antaganden för skydd av grundvatten som vattenresurs 

avseende metaller (halva dricksvattennormen). Punkterna med de förhöjda PAH-värdena 

i marken resp. grundvattnet var dock inte samma. Då området ligger inom 

verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp bedöms inte den förhöjda PAH-

halten i grundvattnet utgöra någon förhöjd hälsorisk i nuläget, men avledning av 

grundvatten bör ske med försiktighet. 

2.5.2 Loket 

Enligt miljöteknisk undersökning (WSP, 2020) uppmättes bly, arsenik- och PAH-halter 

överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM i flertalet punkter inom 

utredningsområdet. Baserat på analyserade prover bedöms föroreningar i första hand 

förekomma i det översta jordlagret (0,0–1,0 m u my), framförallt i fyllnadsmaterial. 

Även halter av metall och PAH-föroreningar överskridande Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) har påträffats i tidigare 

provtagningar. 

Infiltration och avledning av grundvatten bör därmed ske med stor försiktighet för att inte 

resultera i spridning av föroreningen och vid exploatering bör marken saneras för att inte 

resultera i miljö- och hälsoproblem för boende i området.  

2.6 Befintlig dagvattenhantering 

2.6.1 Långraden 

Den tillkommande byggnaden inom detaljplanen för Långraden ska anslutas till 

dagvattenledningen i Olofsgatan där det redan finns en befintlig servis tillhörande 

parkeringen. Dagvattenledningen i Olofsgatan är en 225 mm betongledning med bra fall 

som bedöms vara hårt belastad. Hela kvarteret Stenbacken övre är anslutet till 

dagvattenledningen i Olofsgatan (nordöstra delen av fastigheten via dagvattenledning i 

Tvärgatan). Utanför entrén till kommunhuset ökar dimensionen till 250 mm och i 

Stationsgatan till 450 mm.   
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2.6.2 Loket 

Fastigheten Loket 1 kan anslutas till någon av följande ledningar: 

• direkt till Kungsgatan, med en längre servis, till en 900 mm dagvattenledning i 

betong. 

• till en 500 mm betongledning precis norr om Stationsgatan med riktning mot 

centrum och vidare mot Kungsgatan.  

• till en 250 mm PP-ledning väster om Loket 1 som ansluter till betongledningen i 

Stationsgatan. 

• till en 200 mm PP-ledning som avvattnar en mindre hårdgjord yta precis norr om 

byggnaden och söder om Storgatan, med riktning mot Kungsgatan.  

Befintlig parkering inom detaljplanen för Loket är ansluten till en regnbädd längs 

parkeringens sydöstra gräns. Utloppet från regnbädden leds till en 900 mm 

dagvattenledning i betong.  

2.7 Dimensioneringskrav för dagvattensystem 

Utredningen för dagvattenhanteringen baseras på Svenskt Vattens publikation P110 

samt Ljungby kommuns ”Utkast verksamhetsplan till dagvattenutredning” daterad 2020-

01-01. 

För nybyggda dagvattensystem i centrum- och affärsområden är dimensioneringskravet 

att de ska klara ett 10-årsregn med trycklinje under hjässa och ett 30-årsregn med en 

trycklinje i marknivå, enligt Svenskt Vattens publikation P110. En klimatfaktor på 1,25 ska 

användas för anpassning till ett troligt framtida klimat.  

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.  

2.8 Klimatanpassning 

Ljungby kommun har en klimatanpassningsplan som antogs av kommunfullmäktige 2017. 

Till verksamhetsplanen finns en handlingsplan med 27 punkter som ska genomföras. Två 

av dessa är relevanta för detaljplanen för kvarteret Loket och Salutorget:  

• Optimalt dagvattenomhändertagande i öppna dagvattenmagasin genom att testa 

nya lösningar anpassade till platsen.  

• Fler grönytor i trafikmiljö, trädplantering på stora ytor t.ex. parkeringar och 

vändplatser. 
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3 Beräkning av flöden och utjämningsvolymer 

Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av rationella metoden; en beräkningsmodell 

som är baserad på regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens 

publikation P110. För beräkningarna har en klimatfaktor på 1,25 valts, vilket medför 25 % 

större flöden före och efter exploatering. 

3.1 Långraden 

3.1.1 Markanvändning och avrinningskoefficienter  

Planområdet är ca 1,2 ha stort. Markanvändningen före och efter exploatering kan ses i 

Tabell 1. Hårdgöringsgraden är oförändrad efter exploatering. Den reducerade arean är 

0,83 ha och den sammanvägda avrinningskoefficienten är 0,7, både före och efter 

exploatering. 

Tabell 1: Ytor och antagna avrinningskoefficienter för olika markanvändningar enligt P110. 

Markanvändning 
Yta 

[ha] 

Antagen 

avrinningskoefficient [-] 

Reducerad 

area [ha] 

Före exploatering    

Takyta 0,11 0,9 0,1 

Asfalterad yta 0,89 0,8 0,71 

Grönyta 0,19 0,1 0,02 

    

Efter exploatering    

Takyta 0,23 0,9 0,21 

Asfalterad yta 0,73 0,8 0,59 

Innergård 0,05 0,5 0,025 

Grönyta 0,18 0,1 0,018 

3.1.2 Dagvattenflöden  

Värdena i Tabell 1 används som indata för beräkning av dagvattenflöden före och efter 

exploatering. För dimensioneringen används en regnvaraktighet på 10 min. Resultatet 

kan ses nedan i Tabell 2.  

Tabell 2: Dagvattenflöden (inklusive klimatfaktor) före och efter exploatering. 

Flöde (l/s) 10-årsregn 30-årsregn 

Före exploatering och efter exploatering 240 l/s 340 l/s 
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3.2 Loket 

3.2.1 Markanvändning och avrinningskoefficienter  

Planområdet är 0,73 ha stort. Markanvändningen före och efter exploatering kan ses i 

Tabell 3. Hårdgöringsgraden ökar något efter exploatering. Före exploatering är den 

reducerade arean 0,42 ha och den sammanvägda avrinningskoefficienten är 0,57. Den 

reducerade arean efter exploatering blir 0,55 ha vilket medför en sammanvägd 

avrinningskoefficient på 0,75. 

Tabell 3: Ytor och antagna avrinningskoefficienter för olika markanvändningar enligt P110. 

Markanvändning Yta [ha] Antagen 

avrinningskoefficient [-] 

Reducerad area 

[ha] 

Före exploatering    

Asfalterad yta 0,49 0,8 0,39 

Grönyta 0,23 0,1 0,02 

    

Efter exploatering    

Takyta 0,09 0,9 0,08 

Asfalterad yta 0,51 0,8 0,41 

Genomsläpplig beläggning  0,09 0,6 0,05 

Grönyta 0,04 0,1 0,004 

3.2.2 Dagvattenflöden  

Värdena i Tabell 3 används som indata för beräkning av dagvattenflöden före och efter 

exploatering. För dimensioneringen används en regnvaraktighet på 10 min före och efter 

exploatering. Resultatet kan ses nedan i Tabell 2.  

Tabell 4: Dagvattenflöden (inklusive klimatfaktor) före och efter exploatering. 

Flöde (l/s) 10-årsregn 30-årsregn 

Före exploatering 120 l/s 170 l/s 

Efter exploatering 155 l/s 225 l/s 

3.2.3 Fördröjningsbehov 

Fördröjningsbehovet beräknas för ett utgående flöde av 120 l/s, vilket motsvarar flödet 

från ett 10-årsregn före exploatering som befintligt dagvattensystem är dimensionerat för 

enligt då gällande Publikation P90 av Svenskt Vatten. 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. Beräknad erforderlig utjämningsvolym för ett 30-årsregn blir då 

ca 65 m3. Dimensionerande varaktighet är 10 min.  
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4 Förslag till principlösningar för dagvatten 

För både Loket och Långraden föreslås olika typer av regnbäddar som främsta 

dagvattenlösning. Regnbäddar är en platseffektiv lösning som passar bra när 

fördröjningsbehovet inte är så stort. För Loket rekommenderas även genomsläpplig 

beläggning för att kunna uppnå planbestämmelsen om max 80 % hårdgjorda ytor inom 

torgytan.  

Samtliga lösningar som föreslås förutsätter att markföroreningar har avlägsnats.  

I kommande stycken beskrivs lösningsförslagen mer ingående.  

4.1 Långraden 

Exploateringen medför inte någon förändring varken i hårdgöringsgrad eller i var 

dagvattnet ansluts. I dagsläget består marken som ska bebyggas av en hårdgjord 

parkering med rännstensbrunnar som avleder dagvattnet till en dagvattenledning i 

Olofsgatan. Därför krävs ingen fördröjning i samband med exploateringen.  

I dagsläget finns en trädallé längs planområdets norra gräns som tas bort i samband med 

exploateringen. Som kompensation ska en trädallé anläggas på Stationsgatan. Det är 

under utredning hur den ska utformas. I Figur 6 visas den sträcka där det i nuläget endast 

finns en trädallé i mitten av vägen. Övriga delar av Stationsgatan är försedd med tre 

trädalléer. Tyvärr är dessa upphöjda och försedda med kantsten och kan därmed inte 

omhänderta dagvattnet som genereras på de trafikerade ytorna.  

 

Figur 6: Den del av Stationsgatan där en trädallé övergår i 3 st. Foto: Sweco, 2020.  
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De nya trädalléerna föreslås utformas som nedsänkta regnbäddar för att kunna fördröja 

och rena dagvatten från delar av Stationsgatan. En regnbädd kan beskrivas som en 

sänka i landskapet som är täckt med vegetation, eller i det här fallet träd. Under 

vegetationstäcket finns filtermaterial som kan rena och fördröja dagvattnet. Vid nederbörd 

leds dagvattnet ytligt från gatan direkt in till regnbädden. Regnbäddarna kan förses med 

kantsten för att smälta in med övriga trädalléer, så länge kantstenen förses med inlopp så 

att dagvattnet kan ta sig in. Några av de befintliga rännstensbrunnarna kan då tas bort. 

Regnbäddar dimensioneras för mindre regnmängder, normalt sett 2-årsregn. Ett 

bräddutlopp ansluts därför till den dagvattenledning som rännstensbrunnarna i nuläget är 

anslutna till för att kunna transportera bort överskottsvattnet. 

I Figur 7 nedan visas en principsektion av en regnbädd. Den behöver inte innehålla 

samtliga lager som visas i figuren. Filtermaterialet anpassas efter lokala förutsättningar.  

 

Figur 7: Principuppbyggnad av en regnbädd. 

Eftersom marken är genomsläpplig behövs troligtvis ingen dräneringsledning i botten av 

regnbädden, utan dagvattnet kan fortsätta infiltrera ner i underliggande jord. Det bör dock 

kontrolleras att marken där trädalléerna ska placeras inte innehåller några av de 

föroreningar som hittats i närliggande provpunkter, framför allt barium. Det kan finnas en 

risk att föroreningarna har spridit sig till Stationsgatan.  

Nedan visas exempel på regnbäddar längs en gata (Figur 8) och hur kantstenen kan 

utformas (Figur 9).  
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Figur 8: Exempel på regnbäddar längs en gata. Foto, Sweco.  

  

Figur 9: Exempel på hur inloppen till regnbädden kan utformas med kantsten. Foto: Sweco.  
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Även om fördröjning inte krävs är det en fördel om dagvattnet kan fördröjas eftersom 

dagvattensystemet är överbelastat. Det planerade gårdsbjälklaget är en möjlig plats för 

dagvattenhantering. Eftersom ett parkeringsgarage ska anläggas under gårdsbjälklaget 

är det dock inte lämpligt att infiltrera dagvatten.  

Att implementera dagvattenåtgärder på kvartersmark har flera positiva sidoeffekter så 

som en ökad biologisk mångfald, förbättrad luftkvalitet och ökade estetiska värden. 

Istället för ”vanliga” planteringar för träd och växter bör regnbäddar anläggas som kan ta 

hand om en del dagvatten och samtidigt minska bevattningsbehovet. Se exempel i Figur 

10. I Figur 11 visas ett exempel på hur trädäck kan användas för att öka andelen grönytor 

på en innergård. Sedumväxter kan också vara ett bra alternativ.  

 

Figur 10: Principskiss över regnbädd som omhändertar takvatten. Källa: Movium fakta #2 
2015 (Illustration Tengbomgruppen). 
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Figur 11: Trädäck på en innergård: Källa: Sweco.  

4.2 Loket 

Dagvattenflödena inom detaljplaneområdet ökar efter exploatering eftersom en befintlig 

grönyta ska bebyggas. Därmed behöver dagvattnet fördröjas för att inte förändra det 

utgående flödet från området. Beräknad erforderlig utjämningsvolym för ett 30-årsregn är 

ca 65 m3.  

Regnbäddar rekommenderas för att fördröja dagvattnet från byggnaden inom Loket 1, 

eftersom det rör sig om en liten volym och det saknas plats för öppna magasin. I Figur 12 

nedan visas exempel på regnbäddar i form av planteringar. Skötselbehovet av 

regnbädden är olika från bädd till bädd men beror framförallt på vilka olika växter man 

väljer att plantera. 

Regnbäddarna kan exempelvis utformas så att de har ett djup på 1 m under mark, 30 cm 

över mark över mark och en porositet på 30 %. Då behövs en yta av drygt 100 m2 för att 

rymma den erforderliga volymen på 65 m3. Plats för regnbäddar bör reserveras i 

plankartan.  
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Figur 12: Exempel på regnbäddar med planteringar. Foto: Sweco.  

Regnbäddarna placeras lämpligen i nära anslutning till byggnaden och dess stuprör för 

att kunna omhänderta takvattnet. Bräddutlopp och ev. underliggande dräneringsledning 

kan anslutas till någon av de ledningar som beskrivs under stycke ”2.6 Befintlig 

dagvattenhantering”. Eftersom kapaciteten i ledningarna är okänd är det svårt att ge en 

specifik rekommenderad anslutningspunkt. Dock fördröjs dagvattnet innan utsläpp vilket 

är positivt. Generellt är det mer fördelaktigt att ansluta så långt nedströms i 

dagvattensystemet som möjligt, vilket i det här fallet är ledningen i Kungsgatan med 

dimensionen 900 mm. Dock innebär detta alternativ en längre servis, som dessutom 

skulle kunna vara i vägen för parkeringsgaraget. Ledningen i Stationsgatan, med 

dimensionen 500 mm, är på så sätt ett bättre alternativ. Ledningen i Storgatan, som är av 

dimensionen 200 mm, kan ev. vara för klen beroende på hur hårt belastad den är i 

dagsläget. Detsamma gäller för ledningen (250 mm PP) väster om Loket 1. 

I plankartan finns ett förslag till planbestämmelse som anger att max 80 % av torgytan får 

hårdgöras. Med avdrag för befintliga grönytor som kommer vara kvar efter exploateringen 

innebär detta att ca 900 m2 av den tillkommande torgytan behöver vara genomsläpplig. 

För att inte ta för stor yta i anspråk innebär det att en del av parkeringen behöver förses 

med genomsläpplig beläggning av något slag. Syftet med genomsläppliga beläggningar 

är att bidra till trög avledning och infiltration av dagvatten. Genomsläpplig beläggning är 

ett alternativ till täta asfaltytor, som passar bra på parkeringar och gångstråk. Gemensamt 
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för alla typer av genomsläpplig beläggning är att de kräver regelbunden skötsel för de 

fungera som de ska och inte sätta igen. Exempel på utformning visas i Figur 13. 

 

Figur 13: Genomsläppliga beläggningar (Sweco, 2010). 

Genomsläpplig beläggning rekommenderas därför till delar av parkeringen inom området. 

Hänsyn behöver dock tas till det underjordiska parkeringsgaraget. Det är inte lämpligt att 

infiltrera dagvatten ovanpå eller i direkt anslutning till detta. En möjlig plats för infiltration 

är längs parkeringens sydöstra gräns längs befintlig regnbädd. För att undvika 

grundvattensänkning rekommenderas en vattensäker konstruktion för garaget. 

Enligt den geotekniska undersökningen är möjligheterna till infiltration god. Infiltration av 

dagvatten förutsätter att de föroreningar (bly, arsenik och PAH) som identifierats i 

genomförda markundersökningar avlägsnas före exploatering för att inte resultera i miljö- 

och hälsoproblem för boende i området.  

4.3 Rening av dagvatten 

De vanligaste föroreningarna i dagvatten är olja, metaller och näringsämnen i form av 

kväve och fosfor. Föroreningarna uppstår vanligen på trafikerade ytor såsom parkeringar, 

vägar och lokalgator. 

Den planerade exploateringen innebär ingen ökning av föroreningsbelastningen i 

dagvattnet, tvärtom en minskning vilket är positivt för recipienten Lagan och dess 

miljökvalitetsnormer. Inom detaljplanen för Långraden tas befintliga parkeringar bort och 

ersätts av en byggnad med tillhörande innergård. Inom Loket ersätts en grönyta med en 

byggnad. Takvatten är generellt sett den renaste typen av dagvatten, såvida taket inte 

förses med en förorenande beläggning som exempelvis koppar eller zink.  

Befintliga parkeringsytor inom Loket renas i en befintlig regnbädd. Vissa delar av den 

befintliga parkeringen föreslås dessutom förses med genomsläpplig beläggning i 

samband med att parkeringsgaraget byggs och parkeringen behöver göras om. På 

Stationsgatan föreslås att planerade trädalléer utformas som regnbäddar för att kunna 

rena och fördröja dagvattnet från delar av gatan som inte renas i dagsläget.  

De dagvattenlösningar som föreslås innebär en hög rening av dagvatten. Se 

reningseffekter hämtade från StormTacs databas nedan i Tabell 5. StormTac är en 
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dagvatten- och recipientmodell som bygger på en databas med schablonvärden över 

typiska fysikaliska och kemiska parametrar i vattenflöden från olika typer av 

markanvändningsområden. Reningseffekterna baseras på studier där 

flödesproportionerlig mätning på ingående och utgående dagvatten från anläggningen 

skett. 

Tabell 5: Reningseffekter hämtade från StormTacs databas. Röda värden är osäkra värden.   

Ämne 
Rening biofilter 
(regnbädd) [%] 

Rening permeabel 
beläggning [%] 

Fosfor (P) 65 65 

Kväve (N) 40 75 

Bly (Pb) 80 70 

Koppar (Cu) 65 75 

Zink (Zn) 85 95 

Kadmium (Kd) 85 70 

Krom (Cr) 55 70 

Nickel (Ni) 75 65 

Kvicksilver (Hg) 80 45 

Suspenderat material 
(SS) 

80 90 

Olja 70 85 

Bens[a]pyren (BaP) 85 75 

 

5 Skyfallsanalys 

5.1 Avrinningsområden 

Detaljplanområdet Långraden ligger längst uppströms inom sitt avrinningsområde (Figur 

14). Endast en liten del av dagvattnet som genereras på Märtha Ljungbergsvägen rinner 

ner mot Stationsgatan. Resten, samt området uppströms vägen, leds västerut och ner 

längs Kånnavägen och Karlsrovägen mot Lagan.  
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Figur 14: Avrinningsområdet för Långraden. Källa: Scalgo Live 2020. 

Även Loket ligger långt uppströms inom sitt avrinningsområde (Figur 15). Endast 

Stortorget avleds förbi området längs Kungsgatan. Precis norr om området finns ett 

mycket stort avrinningsområde som leds längs östra delen av Storgatan och 

Drottninggatan mot Lagan.  

 

Figur 15: Avrinningsområdet för Loket. Källa: Scalgo Live 2020. 
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5.2 100-årsregn 

För avrinningsområdet görs antagandet att det finns ett utbyggt ledningsnät som 

dimensionerats för att omhänderta ett 10-årsregn med 60 minuters varaktighet. Detta då 

det är ett befintligt ledningsnät i ett urbant område som 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. Se 

resultatet av detta regn i Figur 16. 

 

Figur 16: 100-årsregn (36 mm nettonederbörd). Källa: Scalgo Live 2020. 

Dagvattnet som genereras i kvarteret kring Olofsgatan och Tvärgatan (Stenbacken övre 

och nedre) leds antingen via Olofsgatan eller parken mot Stationsgatan och busstorget, 

där det blir stående. På Stationsgatan blir uppemot 15 cm vatten stående ytligt och 

framför bussterminalen uppemot 30 cm. Totalt rör det sig om ca 400 m3.  

Mellan Loket 1 och Loket 2 blir ca 100 m3 vatten stående ytligt med ett vattendjup 

uppemot 10 cm. 
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5.3 Rekommenderade skyfallsåtgärder 

Exploateringen medför inte att några större lågpunkter som idag magasinerar vatten 

försvinner. Därför behövs ingen kompensation för borttagna lågpunkter. Påverkan på 

nedströms bebyggelse förblir oförändrad så länge befintliga flödesvägar behålls.  

I vidare arbete är det viktigt att detaljplaneområdet höjdsätts så att byggnader inte tar 

skada vid extrem nederbörd upp till minst ett klimatanpassat 100-årsregn och att 

instängda områden undviks där de kan orsaka skador eller risker som inte är tolererbara. 

För att så långt som möjligt undvika negativa konsekvenser ur skyfallssynpunkt ska 

följande åtgärder genomföras:   

• Marken ska luta bort från samtliga byggnader och mot närmsta gata eller 

hårdgjord yta, som agerar ytlig flödesväg vid skyfall. För att få ett tillräckligt skydd 

för byggnader rekommenderas att marken precis intill byggnader är minst 30 cm 

högre än intilliggande hårdgjord yta eller parkering. Detta kan regleras med hjälp 

av planbestämmelser.  

• Garagenedfarter, både inom Långraden och Loket, ska förses med någon form 

av skydd som hindrar ytligt rinnande vatten att ta sig ner i garaget. Skyddet kan 

t.ex. vara en kant eller ett gupp.   

• Söder om byggnaden på fastigheten Långraden 12 finns en lågpunkt precis intill 

byggnaden (Figur 17) som vid ett 100-årsregn kan rymma 70 m3. Vid platsbesök 

konstaterades dessutom att utlopp från lågpunkten saknas, vilket innebär en stor 

risk för inträngande vatten i byggnaden. Enligt höjdmodellen leds dagvatten dit 

längs byggnadens södra kant från parkeringen uppströms (Figur 18). I 

verkligheten ser dock flödesvägen ut att vara blockerad. Det bör kontrolleras om 

något vatten når lågpunkten och i så fall bör åtgärder vidtas för att förhindra 

detta.  
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Figur 17: Instängd lågpunkt inom fastigheten Långraden 12. 

 

Figur 18: Instängd lågpunkt och flödesvägar inom fastigheten Långraden 12. Källa: Scalgo 

Live 2020. 


