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1. Dagvatten 
Med ett utlopp på 4 l/s/ha behövs det 185 m³ för att fördröja ett 5-årsregn. Från dagvattenutredningen 

har det framkommit att befintlig situation motsvarar ett utlopp på 9,2 l/s/ha. Om utloppet höjs till 

9,2 l/s/ha så kan samma volym fördröja ett 20-årsregn med en varaktighet på 20 minuter. 

Dimensionerande flöden är 159 l/s för ett 10 minuters 5-årsregn och 251 l/s för 20-årsregnet. 

Dagvattnet leds söder ut från område 1 i ledning (250 PP) till en första anläggning i form av ett 
kombinerat svackdike och torrdamm på totalt 105 m³, som med slänter till de befintliga markhöjderna 
tar upp ett område omkring 750 m². Därefter leds vattnet ut till befintlig ledning (225 Betong) i 
Kyrkvägen och rinner västerut till Prästgatan där det fortsätter söderut (300 Betong). Dagvattnet från 
område 2 och 3 leds ner mot 1,8 m breda grönytor med underliggande makadammagasin som kan 
fördröja totalt 80 m³. Med en total längd på 90 m och en porositet på 0,3 i makadammen behövs ett 
djup 1,7 m för att skapa den erforderlig volymen. Det bedöms vara möjligt att få plats med 
makadammagasinet under infarterna till radhusen. Det ligger alltså makadam i marken sträckningen 
längs med Kyrkvägen och på ytan är det omväxlande gräs och infarter med en total påverkad yta av 
ungefär 150 m². Grönytorna bör vara svagt skålade för att vattnet ska kunna infiltrera. Utlopp från 
magasinen är mot ledningen i Kyrkvägen. 
 

 



 
Planområdets södra delar avvattnas vid skyfall mot fastigheten söder om planen. Kyrkvägen utgör en 
mindre barriär som idag bromsar upp vattnet från planområdet och gör så att en del vatten uppehålls 
inom planområdet. Samtidigt har vägen en lågpunkt i sin sträckning i anslutning till torrdammen dit 
vattnet från ett ungefär lika stort område som planområdet leds. Mindre regn kommer fördröjningen 
att motverka flödes ökningen i samband med exploateringen. För de större regnen finns det dock en 
risk att flödet från planområdet ökar. Ökningen behöver dock inte bli dramatiskt eftersom marken i 
planområdet har dåliga infiltrationsegenskaper blir följden att kraftigare regn får en relativt hög 
avrinning när marken inte kan ta hand om stora volymer. Kvartersmarken inom område 1 och 2 bör 
för bästa hantering ytligt ledas mot de föreslagna dagvattenlösningarna. Det kan då vid kraftigare regn 
nyttja den överkapacitet som blir mellan högvattennivån till nivån då anläggningen översvämmas vilket 
bidrar till en ökad volym som uppehålls inom planområdet. Det finns då en viss utökad magasinering 
av skyfall som motverkar vid större regn. Planförslaget behöver således inte medföra en förvärrad 
situation för nedströmsbebyggelse, däremot finns det utrymme att förbättra för nedströms område 
genom att förändra höjderna längs med Kyrkvägen. Område 1 bör brädda mot Prästgatan på så sätt 
att det leds ytligt längs gatan söder ut. 
 
Att få bort lågpunkten i Kyrkvägen genom att höjdsätta gatan så att vattnet leds längs gatan västerut 
innebär stora förändringar av gatunätets höjder. Utan att förändra Prästgatans höjder behöver marken 
höjas omkring 1,5m. Denna höjdskillnad kan till viss del tas upp genom att sänka Prästgatan vilket kan 
ge problem för fastigheter med infarter även vid denna sträcka. Ett mindre ingrepp hade istället varit 
att leda vattnet åt öster längs med den infart och cykelväg som ansluter till Kyrkvägen. Detta ingreppen 
innebär att man behöver höja lågpunkten i kyrkvägen med omkring 0,4 - 0,6 m beroende på hur mycket 
det går att sänka marknivåerna vid planområdetsgräns utan att påverka de underliggande ledningarna.  
 
Den åtgärd som kräver minst justeringar är att avleda vattnet precis väster om fastigheten söder om 
planområdet. Genom att förändra höjderna och placera lägsta nivån på gatan omkring 50 m västerut 
kan vattnet istället ledas ut på åkermarken. Höjdsättningen kan med fördel kompletteras med ett 
hinder längs den södra gränsen som säkerställer att vattnet leds väster ut och inte rinner av vägen mot 
fastigheten. Görs detta hinder som en kant kan man vid den önskade släppunkten ta bort kanten och 
på så sätt säkerställa att vattnet leds ut vid denna punkt.   

2. Spillvatten 

Spillvattnet leds i nya ledningar i Kyrkvägen (200 PP) och Prästgatans förlängning (200 PP) till befintlig 

pumpstation. Område 1 leds i ny ledning (200 PP) i Prästgatan till pumpstationen. Det går även att 

leda området norrut till Almgatan. 

3. Dricksvatten 
Dricksvattnet får nya ledningar i Prästgatan och Kyrkvägen (110 PP) som ansluter till befintligt system 

i Almgatan och i Kyrkvägen. 


