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SAMMANFATTNING

WSP Sverige har på uppdrag av exploatören C4 Hus AB utfört en dagvattenutredning för del av
fastigheten Bosjökloster 1:595 i Höörs kommun. Planområdet är ca 1,2 hektar och ligger omgiven av
jordbruksmark. Planområdet ligger ej inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. och
kommunalt dagvattennät saknas. Marken används idag som hagmark. Närmaste ledningsnät för
dagvatten finns vid Stanstorpsvägen som avleder dagvatten från vägdike i sydvästlig riktning.
Planområdet ligger inom Rönne å huvudavrinningsområde och recipient är Västra Ringsjön.
Infiltrationsförmågan i mark bedöms som medelhög då jordarten består av sandig morän. Planområdet
ligger inom yttre skyddszon avseende vattenskyddsområdet för Orups vattentäkt. Höörs kommun har
antagit särskilda skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet. I den fortsatta planprocessen kommer
dispens att behöva sökas för anläggande av dagvattenanläggning inom skyddszonen.

Marken i planområdet föreslås bebyggas med 6 parhus samt infartsväg från norr. Exploateringen
innebär att dagvattenflödena från planområdet väntas öka. För att fördröja flödena föreslås en
dagvattendamm i sydvästra delen av planområdet samt avskärande diken. Frågan om hur stor
fördröjningsvolym som krävs hänger nära samman med hur stor avtappning som kan tillåtas från
området. Avtappningen från föreslagen damm föreslås ske mot befintligt dike som förvaltas av
dikningsföretaget Bosjöklosters västra torrläggningsföretag (1942). Dikningsföretaget är aktivt och
planområdet ligger delvis inom dikningsföretagets båtnadsområde. Storleken på föreslagen
fördröjningsdamm är beräknad utifrån regn med 10 års återkomsttid. Beroende på vilket utflöde som
tillåts från dammen kommer den erforderliga dammens volym att bli mellan 66 och 188 m3 vilket
redovisas i tabell 5. Denna utredning har kontaktat en representant från Bosjöklosters västra
torrläggningsföretag, men ännu ej erhållit svar/direktiv från dikningsföretaget gällande vilket flöde som
kan accepteras från dammen.

Den framtida höjdsättningen av byggnader och vägar är mycket viktig för att undvika översvämningar
vid extrema regn och vattennivåhöjningar i Ringsjön. Principiella riktlinjer för höjdsättning av ny
bebyggelse framgår av kommunens dagvattenpolicy. Enligt beslut i kommunstyrelsen, Höörs kommun
är lägsta nivå för färdigt golv gällande ny bebyggelse +56,5 m ö h för att klara vattennivå i Ringsjön.
Denna höjd är även tillräcklig för att klara skyfall enligt utförd skyfallssimulering. Höjningen av mark är
även gynnsam för ytvattenavledningen från planområdet.

Förslaget till exploatering väntas ge marginellt ökade föroreningsmängder i dagvattnet. Rening av
dagvattnet sker genom fastläggning av partiklar, sedimentation och växtupptag i föreslagna diken och
dagvattendamm. Ju fler framtida ytor som skapas där infiltration möjliggörs desto bättre
föroreningsreduktion kommer att ske.

För att upprätthålla reningsfunktion och fördröjande funktion i föreslagna dagvattenanläggningar är det
viktigt att dagvattenanläggningarna underhålls regelbundet. Ansvaret för framtida underhåll av diken
och fördröjningsdamm behöver klargöras.
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1 INLEDNING

WSP Sverige har av C4 Hus AB fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för planområdet
Blommeröd, tillhörande del av fastigheten Bosjökloster 1:595 i Höörs kommun. Planområdet ligger
omgiven av skogs- och åkermark samt väg 1315 (Stanstorpsvägen), ca 5 km sydväst om centrala Höör.
Planområdet består idag av hästhagar samt del av en grusväg. Enligt förslag till detaljplan ska
fastigheten bebyggas med 6 parhus. Huvudsyftet med dagvattenutredningen är att klargöra vilka
konsekvenser den föreslagna exploateringen får för området avseende dagvattenflöden,
föroreningsreduktion och skyfall. I utredningen ska även förslag till framtida hantering av dagvatten
föreslås. En dagvattenutredning utfördes 2016 (WSP) där ett större område, väster om aktuellt
planområde, utreddes. Det aktuella planområdet gränsar delvis till det tidigare utredda området.

Figur 1. Fastighetens läge sydväst om Höör tätort samt ungefärlig planområdesgräns markerad med röd linje.
Bildkälla. Eniro.se

2 NULÄGESBESKRIVNING

I detta område är skillnaderna mellan det äldre höjdsystemet RH70 och det aktuella höjdsystemet
RH2000 0,15 m. Det innebär att en höjd i RH70 behöver höjas med 15 cm för att bli korrekt i RH2000.
Alla plushöjder som anges i detta dokument och bilagan avser höjdsystemet RH 2000.
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2.1 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING
Det befintliga planområdet är drygt 1,2 hektar till storleken. Marken lutar i sydlig riktning. Höjdskillnaden
är ca 4,5 meter med de högsta punkterna mot Stanstorpsvägen. Markanvändningen inom planområdet
utgörs idag av ängsmark, del av en grusväg samt en liten del naturmark med buskar och sly, se fig 2.

Figur 2. Aktuellt planområde med ungefärliga gränser i gult. Gröna pilar visar ytlig flödesriktning dagvatten. Blå linjer i norr visar
befintligt dike. Grå höjdkurva visar markhöjd +56,5 m ö h. Bildkälla: Google Earth.

2.2 BEFINTLIG AVLEDNING AV DAGVATTEN
Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Norr om planområdet finns
ett vägdike på norra sidan om Stanstorpsvägen. Diket avvattnar vägen samt uppströms dagvatten från
Orupsberget norr om planområdet. Enligt uppgift från Höörs kommun avvattnas en yta på ca 288 hektar
via diket. Det dikningsföretag (kap. 2.7) vars båtnadsområde ligger i området anger att en
fördelningsbrunn har tidigare reglerat flödet i diket i en sydvästlig och en sydostlig fåra. Idag sker av allt
att döma avrinningen enbart i sydvästlig riktning. Ca 75 meter väster om planområdet finns en

Lågpunkter

Äldre dagvattenbrunnar

STANSTORPSVÄGEN



10285858 •  Dagvattenutredning Blommeröd  | 7

kupolbrunn som hanterar vägdagvatten och således hela flödet från berget via en kupolbrunn samt en
dagvattenledning som avleder dagvatten i sydvästlig riktning, se bilaga 1.

Dagvatten inom planområdet avrinner i sydlig riktning mot den grusväg som ligger i södra delen av
området. Det finns ett antal äldre dagvattenbrunnar i södra delen av planområdet. Det är oklart vart
dagvattnet leds från dessa brunnar.

Figur 3. Äldre brunn i planområdets sydvästra del till vänster i bild.

2.3 RECIPIENT OCH MKN
Planområdet ligger inom huvudavrinningsområdet för Rönne å och recipient är Västra Ringsjön. Enligt
databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige) som utvecklats av vattenmyndigheterna,
länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten bedöms den ekologiska statusen i Västra Ringsjön
vara ”otillfredsställande”, se tabell 1. Kemisk status är bedömd till ”uppnår ej god” på grund av överallt
överskridande ämnen i form av kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE), se tabell 1. Bortsett från
överallt överskridande ämnen är den kemiska statusen ”ej klassad”.

Kvalitetskravet för både ekologisk och kemisk status är ”god”, med undantag för överallt överskridande
ämnen (kvicksilver och PBDE). Tidsfristen för detta är satt till år 2027. I uppfyllandet av kvalitetskraven
får halterna av kvicksilver och PBDE inte öka.

Tabell 1. Status och kvalitetskrav för recipienten Västra Ringsjön

Ekologisk status Kemisk status

Befintlig status Otillfredsställande ekologisk
status

Uppnår ej god ytvattenstatus

Kvalitetskrav God ekologisk status God kemisk ytvattenstatus*

*Undantag: bromerad difenyleter, kvicksilver

De miljöproblem som anges i VISS förekommande för Västra Ringsjön är övergödning samt diffusa
luftnedfall avseende kvicksilver och PBDE. Ämnena kadmium, bly och nickel har även mätts i
vattendraget och dessa visar värden som uppfylls enligt miljökvalitetsnormerna.

I VISS anges att andra betydande diffusa påverkanskällor på vattendraget är urban markanvändning,
jordbruk och enskilda avlopp där halterna av totalfosfor påverkar vattendraget.

2.4 GEOLOGI, HYDROLOGI OCH FÖRORENAD MARK
Utredningsområdet utgörs enligt jordartskartan av sandig morän, se fig 4. Infiltrationsförmågan bedöms
i vattenatlas.se som medelhög. Denna utredning har även tagit del av en geoteknisk rapport
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(GeoExperten 2013-11-12) gällande tidigare större planområde där det aktuella planområdet delvis
ingick. Vid mättillfället var marken torr ned till mellan 0,8–2,6 meters djup vid de provtagningar som
gjordes inom det nu aktuella planområdet. I tidigare dagvattenutredning gällande Blommeröd anges att
grundvattennivån i normalfallet ligger 1–2 meter under markytan och att variationer sker beroende på
nederbörd samt i förhållande till vattenståndet i Ringsjön.

Figur 4. Jordartskarta. Planområdets ungefärliga utbredning är markerat med rött.
Blå linje visar den bäckfåra som delvis inte används idag (Bildkälla: SGU).

Enligt Vattenatlas.se finns det inga platser med potentiell risk för föroreningar inom planområdet. Detta
finns heller inte i nära anslutning till planområdet.

En kompletterande geoteknisk undersökning i den del av planområdet som ej undersökts tidigare är
utförd av WSP i november 2019. Tre borrhål skapades. Provtagningarna bekräftar att jordarterna består
av morän (sandmorän, lermorän) i olika lager. Vid undersökningstillfället installerades ett grundvattenrör
i det sydligast belägna borrhålet. Vid undersökningstillfället konstaterades grundvatten 0,9 meter under
markytan. Övriga 2 borrhål var torra.

2.5 ÖVERSVÄMNINGSRISKER
Det finns risk för översvämning i planområdet, både till följd av höjd vattennivå i Ringsjön och p g a
skyfall som innebär höga flöden från Orupsberget.

En översvämningskartering har utförts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som
visar att det finns översvämningsrisk på den södra delen av fastigheten, vid 100-årsregn, se fig 5. I fig
6 (skyfallsanalys i verktyget Scalgo) syns flödesvägar och områden med risk för vattenansamling vid ett
regn på 44 mm. 44 mm motsvarar ett 100-årsregn i ca 30 minuter. Observera att skyfallsbedömningen
i Scalgo endast tar hänsyn till ytavrinning. Funktionen på den dagvattenledning som ligger 75 m väster
om planområdet och som avvattnar diket norr om Stanstorpsvägen är därmed mycket viktig, framför allt
för att skydda befintlig byggnad Stanstorp 212. I samrådshandlingen (2016) för den tidigare planen finns
foton från 2007 som visar hur Stanstorpsvägen översvämmas ifall flödena överstiger dikets kapacitet
samtidigt som intaget till dagvattenledningen vid Stanstorpsvägen försämras.
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Enligt SMHI:s definition av skyfall inträffar det när det regnar minst 50 mm på en timme eller 1 mm på
en minut. Ett 10-årsregn innebär en nederbörd på ca 32 mm/timme.

För att undvika vattenansamlingar i planområdets södra del behöver det säkras att vatten inte blir
stående mot grusvägen i planområdets södra del utan kan ledas bort till föreslagen damm. Eftersom
lägsta nivå för färdigt golv på nya byggnader inte får understiga +56,5 m ö h är bedömningen att den
befintliga situationen med stående vatten i södra delen inte kommer att uppstå efter exploatering.

Figur 5. (vänster bild) MSB skyfallskartering. Helrosa skaffrering: 100-årsflöde Rönne å. Rosarandig skaffrering: högsta flöde
vattendrag (skaffreringsgränsen följer marknivå på ca +56,5 m) Källa: Länsstyrelsen i Skåne län
Figur 6. (höger bild) Skyfallsanalys i Scalgo. Vattenansamlingar (i blått) vid ett regn på 44 mm. Källa: Scalgo.com

Figur 7. Befintlig brunn vid Stanstorpsvägens dike, ca 75 m väster om planområdet.

2.6 DAGVATTENPOLICY
Planområdet ligger utanför VA-huvudmannens verksamhetsområde för dagvatten. VA-huvudman är
Mittskånevatten.
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Höörs kommun och Mittskånevatten har i samråd tagit fram dokumentet Dagvattenpolicy för Höörs
kommun (2016). Syftet med policyn är att skapa rutiner och arbetssätt för hur hållbara dagvattensystem
ska kunna skapas. Målet med policyn och vad som är tillämpligt för denna utredning sammanfattas i
följande lista:

· Dagvatten ska tas om hand i öppna lösningar till förmån för ledningsnät vilket ger tröghet och
rening. Ytlig dagvattenavledning och infiltration ska eftersträvas.

· Dagvatten ska renas med hänseende på miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag.
· Marken ska vid nyexploatering höjdsättas så att översvämningar med skador på byggnader

undviks.
· Dagvatten ska fördröjas så att den naturliga vattenbalansen i största möjliga mån bibehålls.

Fördröjning ska, om möjligt, ske inom privat tomtmark.
· Skötsel- och säkerhetsaspekter ska beaktas vid anläggande av nya dagvattenanläggningar.

2.7 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG
Planområdet ligger delvis inom båtnadsområde för markavvattningsföretaget Bosjöklosters västra
torrläggningsföretag (1942), se fig 8. Markavvattningsföretaget är aktivt; det finns bl. a en pumpstation
ca 650 m söder om planområdet.

Figur 8. Karta som visar planområdet i relation till dikningsföretag. Båtnadsområde skrafferat i violett.
Ungefärlig planområdesgräns i rött. Källa: Vattenatlas.se

Dikningsföretag
Bosjöklosters västra
torrläggningsföretag (1942)

Pumpstation
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2.8 VATTENSKYDDSOMRÅDE
Planområdet ligger inom yttre skyddszon avseende vattenskyddsområdet för Orups vattentäkt. Höörs
kommun har antagit särskilda skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet. Föreskrifterna gäller
förvaring och handhavande med miljöfarliga ämnen, avfall, väghållning och schaktarbeten mm. Dispens
kommer att behöva sökas för att få anlägga damm enligt skyddsföreskrifterna (paragraf 5 gällande
enskilda dagvattenanläggningar). Föreskrifterna i sin helhet finns på Höörs kommuns hemsida:

https://www.hoor.se/bygga-bo-miljo/vatten-och-avlopp/vattenskyddsomraden/vattenskyddsomrade-
orup/

3 PLANERAD MARKANVÄNDNING

I planen föreslås 6 parhus i ett plan utan källare samt infart från privat väg i söder vid föreslagen
vändplan. I planen föreslås även fördröjning och rening av dagvatten i en damm. Typ av beläggning på
vägbanan är inte fastställd. Planens utformning kan ses i Figur 9  och i bilaga 1.

Figur 9. Föreslagen exploatering av planområdet. Bildkälla: Höörs kommun.

In/genomfart

Infart utgår

https://www.hoor.se/bygga-bo-miljo/vatten-och-avlopp/vattenskyddsomraden/vattenskyddsomrade-orup/
https://www.hoor.se/bygga-bo-miljo/vatten-och-avlopp/vattenskyddsomraden/vattenskyddsomrade-orup/


12 | 10285858  • Dagvattenutredning Blommeröd

4 ANALYS OCH BERÄKNINGAR

4.1 DIMENSIONERANDE DAGVATTENFLÖDEN
Dagvattenflöden för utredningsområdet har beräknats. Syftet med detta är att redovisa hur dagvatten-
flödena påverkas av en förändring av markanvändningen. Utifrån Svenskt Vatten publikation P110
Avledning av dag-, drän- och spillvatten skall en klimatfaktor inkluderas i flödesberäkningarna för
planerad bebyggelse. Detta för att ta hänsyn till klimatförändringar och ökad nederbörd. Kommunens
dagvattenpolicy anger klimatfaktorn till 1,25 (anges även i Svenskt Vatten, P110).

Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden, qdag dim, beräknas med rationella metoden enligt:

qdag dim = ∙ ∙ ( ) ∙ kf

där qdag dim står för dimensionerande flöde (l/s),  för avrinningsområdets area (ha),  för avrinnings-
koefficient (-), ( ) för dimensionerande nederbördsintensitet (l/s∙ha) och kf för klimatfaktor (-).

Rinntider beräknas utifrån följande vattenhastigheter:

Naturmark, grus 0,1 m/s
Asfaltytor, dike 0,5 m/s

Tabell 2 visar avrinningskoefficienter utifrån bebyggelsetyp/markslag.

Tabell 2. Aktuella/Valda avrinningskoefficienter utgående från Svenskt Vatten P110

Bebyggelsetyp Avrinningskoefficient
Väg, asfalt 0,8

Villatomt (tak, gräs, infart) 0,3
Grusväg 0,4
Gräsyta 0,1

Sammanvägd avrinningskoefficient för villatomt kan variera utifrån hur stor del av marken som hårdgörs.
Svenskt vatten rekommenderar avrinningskoefficient 0,25 för tomter överstigande 1000 kvadratmeter
och 0,35 för tomter understigande 1000 kvadratmeter. I denna utredning har beräkningen utgått ifrån
att nya vägytor och infarter hårdgörs med asfalt samt att en andel terrass och marksten eller liknande
anläggs på varje tomt. Den sammanvägda avrinningskoefficienten per tomt beräknas då bli 0,3. Den
framtida infartsvägen är separat beräknad med avrinningskoefficient 0,8.

Enligt publikationen P110 varierar avrinningskoefficienten för gräsyta/ängsmark mellan 0 och 0,1.
Denna utredning har räknat med avrinningskoefficient 0,1. Eftersom marken bedöms ha medelgod
infiltrationsförmåga är beräkningen för avrinning från gräsytor möjligen i överkant. Å andra sidan ökar
avrinningen från gräsytor gradvis när marken mättas – därav val av avrinningskoefficient.

Tabell 3 och Tabell 4 redovisar flödesberäkningar för regn med en återkomsttid på 10 respektive 100
år. Vid ett blockregn är regnintensiteten är störst vid varaktigheten 10 minuter. För befintlig
markanvändning deltar hela området vid regnvaraktigheten 30 minuter. I befintlig situation är uppgår
gräsytor till drygt 95 procent och grusväg till knappt 5 procent av den totala ytan. Det största flödet, 20
l/s respektive 42 l/s, uppkommer vid regnvaraktigheten 20 minuter. Flödet 42 l/s uppstår vid 100-årsregn.
Dimensionerande flöde blir således 20 l/s, se tabell 3.
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Tabell 3. Flödesberäkningar för 10-års och 100-årsregn, befintlig situation.

Varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
10-årsregn

(l/s*ha)

Flöde
10-års
regn

(l/s)

Regnintensitet
100-årsregn

(l/s*ha)

Flöde
100-

årsregn

(l/s)
10 0,45 0,06 228 13 489 29
20 1,14 0,13 151 20 323 42
30 1,20 0,14 116 16 247 34

Efter exploatering ökar mängden hårdgjorda ytor vilket leder till att dagvattenflödena och
vattenhastigheterna ökar. Avrinningen från planområdet sker då snabbare vilket leder till ökade flöden.
Flödesökningen härrör även från ett förväntat varmare klimat i framtiden vilket leder till att framtida
blockregn väntas bli mer intensiva (klimatfaktor). Den största delen av det dagvattenflöde som
uppkommer efter exploatering bedöms bidra till flödet inom 10 minuter. Fördelningen av
markanvändning efter exploatering bedöms bli följande: villatomt 78,5 %, ny väg 7,7 %, befintlig grusväg
4,8 % naturmark 9%.

Tabell 4. Flödesberäkningar för 10-årsregn och 100-årsregn efter exploatering inklusive klimatfaktor 1.25.

Varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
10-årsregn

inkl
klimatfaktor

(l/s*ha)

Flöde
10-års
regn

(l/s)

Regnintensitet
100-årsregn

inkl
klimatfaktor

(l/s*ha)

Flöde
100-

årsregn

(l/s)

10 1,20 0,39 285 112 611 240

Flödesökningen uppkommer p g a fler hårdgjorda ytor som leder till ett snabbare avrinningsförlopp
samt klimatfaktorn innebär intensivare regn.

4.2 FÖRDRÖJNINGSBEHOV

För att inte dagvattenflödena från planområdet ska öka efter exploatering behöver fördröjningsåtgärder
skapas inne på fastigheten. Erforderliga volymer har beräknats utifrån en maximal avtappning från
området från 1,5 l/s upp till 20 l/s. 20 l/s beräknas vara det befintliga maxflödet vid 10-årsregn (tabell 3).
Utifrån utflöde på 20 l/s kontra framtida flöde vid 10-årsregn uppgår den erforderliga fördröjningsvolymen
till 66 m3. Om tillåtet utflöde från fördröjningsytan skulle uppgå till endast 1–1,5 l/s*ha vilket anges i
handlingar från markavvattningsföretaget Bosjökloster västra torrläggningsföretag (1942) blir det
erforderliga fördröjningsbehovet avsevärt större. Beräkningen visar att volymen 188 m3 då skulle
behövas för att kunna hantera 10-årsregnet från planområdet. Tabell 5 visar erforderlig
fördröjningsvolym baserat på flöde från 10-årsregn inklusive klimatfaktor med nuvarande förslag till
exploatering samt utifrån olika utflöden.

Gällande tillåtet utflöde till dikningsföretaget ligger frågan hos dem samt i samråd med exploatören;
Höörs kommun kommer enligt uppgift ej att driva denna fråga vidare i dagsläget.
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Tabell 5. Erforderlig fördröjningsvolym för 10-årsregn vid olika utflöden.

Tillåtet
utflöde

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)

Maxvolym
inträffar vid

varaktigheten

(min)

Anmärkning

20 66 30
20 l/s motsvarar befintligt flöde,

10-årsregn

15 76 40
15 l/s motsvarar max kapacitet i
ledning med dimension 160mm

och lutning »5‰

10 90 60

5 117 140
5 l/s motsvarar max kapacitet i
ledning med dimension 110mm

och lutning »5‰

1,5 188 1200
Motsvarar krav från

dikningsföretag (1,0–1,5 l/s*ha)

När regn inträffar som överskrider fördröjningsanläggningens kapacitet behöver bräddning kunna ske
kontrollerat för att inte skada befintlig väg eller annan infrastruktur.

5 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING

I planunderlag från Höörs kommun och C4 Hus AB föreslås en öppen dagvattenhantering i form av en
damm i planområdets västra lågpunkt, se fig 9. Utöver detta föreslås i denna utredning att dagvatten
avleds ytligt via vattenutkastare och ränndalar anslutna till mindre diken längs planområdets östra och
västra kant till föreslagen damm, se bilaga 1. Ett nytt dike mellan befintlig grusväg och västra sidan av
planområdet får även en funktion att hindra vattenflöden från det befintliga diket norr om
Stanstorpsvägen att tränga in mot tomterna närmast befintlig grusväg om befintligt dike bräddar.
Stanstorpsvägens dike har tidigare översvämmats och dagvatten rann då över vägbanan och in på
fastigheten Bosjökloster 1:595. Med ett dike mellan befintlig grusväg och planområdet styrs
översvämmat dagvatten kontrollerat mot föreslagen damm utan att riskera skador på ny bebyggelse.

5.1 HÖJDSÄTTNING, YTLIG AVLEDNING
I planförslaget är det framtida området inte höjdsatt. Enligt översvämningskarta (fig 5 och 6) finns det
risk att två byggnader i södra delen av planområdet riskerar översvämning vid höga flöden. Befintlig
markhöjd vid de föreslagna byggnaderna ligger på ca +56 m ö h. Höörs kommun har i tidigare beslut
angivit att färdig golvnivå inte ska ligga under +56,5 m ö h för ny bebyggelse vid Ringsjön. I den
geotekniska utredningen från 2013 rekommenderas att framtida tomter höjs till ca +57,5 m med hänsyn
till grundvattensituationen. +56,5 m ö h bedöms vara ett minimum för att säkra bebyggelse mot
marköversvämning p g a både ytavrinning och högsta vattennivå i Västra Ringsjön.

I den södra delen av planområdet krävs det därmed att marken höjs för att klara ovanstående krav.
Förslagsvis görs en höjning av marken så att den södra delen av planområdet höjdsätts från det område
där befintlig mark är +57 m ö h och söderut; ned till föreslaget avvattningsdike i söder där markhöjden
inte får understiga +56,6 m ö h, se bilaga och analyserad höjning i fig 11. Lägsta höjd för färdiga golv
kommer därmed att ligga högre än +56,5 m ö h eftersom kraven från Höörs kommun innebär att
byggnader måste höjdsättas med en lutning på 1:20 mot omkringliggande mark. Färdiga golv för de två
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byggnaderna längs i söder kommer då att uppgå till +56,75. Den generella höjdsättningen av marken
leder även till att möjligheterna att avleda dagvatten ytligt och att nå den föreslagna dammen med
självfall underlättas. Detta gäller framför allt avvattning från den föreslagna byggnaden i sydöstra hörnet
av planområdet. I detaljprojekteringsfasen bör detta kontrolleras ytterligare. Denna höjdsättning innebär
även att en slänt behöver skapas från de tomter som föreslås längst i söder. Slänten kommer att möta
befintlig grusväg som ligger på en höjd av ca +56 m ö h. I befintligt underlag saknas exakta inmätningar
av grusvägens vägkanter. Släntlutningen mot vägkant uppskattas bli mellan 1:5 och 1:8.

5.2 HANTERING 100-ÅRSREGN EFTER EXPLOATERING
För att få klarhet i hur planområdet påverkas vid extrema regnhändelser har skyfallssimuleringar gjorts
i programvaran Scalgo. I kapitel 2.5 framgår att dagens situation innebär att södra delen av planområdet
riskerar översvämning vid 100-årsregn, se fig 6. Om vi placerar den föreslagna bebyggelsen på befintlig
mark utan åtgärder och applicerar ett intensivt regn på 44 mm. kan man se hur de två sydligast belägna
fastigheterna översvämmas, se fig. 10.

Figur 10. Föreslagen bebyggelse och befintlig situation vid ett skyfall, 44 mm regn.

I simuleringen skapades två avskärande diken, ett på östra och ett på västra sidan om planområdet
(enligt förslag i denna utredning). En trumma skapades som förbinder avskärande diken med föreslagen
damm. Vidare höjdes marken på den del av planområdet som understiger +56,5 meter. Befintlig väg
som följer planområdets södra gräns ligger på en höjd omkring +56,0 meter. I simuleringen höjdes
marken norr om grusvägen med 0,5 meter upp till nära de två sydligaste tomternas norra gräns. Figur
11 visar schematiskt vilka markytor som justerades.
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Figur 11. Skiss som visar vilka justeringar av marken som gjorts i Scalgo.

Samma nederbördsmängd, 44 mm applicerades efter dessa justeringar. Resultatet av simuleringen
framgår av fig. 12.

Figur 12. Simulerat regn på 44 mm. Vattenutbredning efter justeringar av markhöjder.

Simuleringen visar att tidigare ansamling av vatten inte uppträder i planområdets södra del. De blå
ytorna i fig. 12 anger vattennivåer över 11 cm.  Vattennivåerna i det föreslagna diket i södra delen
bedöms inte stiga över den markyta som höjts. Eftersom befintlig grusväg ligger 0,5 meter lägre än
framtida tomtmark kommer eventuell bräddning från föreslaget dike att ske ut över grusvägen och vidare
söderut. Vid simuleringen undersöktes även hur situationen ter sig om enbart avskärande diken skapas.
Resultatet är att när enbart avskärande diken skapats översvämmades tomterna inte ens utan att dessa
höjdes.

I simuleringen testades även större regnpåslag, men inte heller då översvämmades de föreslagna
tomterna.

Om det bedöms vara ett problem att befintlig grusväg i söder riskerar att översvämmas tillfälligt vid
extremnederbörd kan man komplettera de övrigt föreslagna dagvattenanläggningarna med att anlägga

Avskärande diken,
djup 0,5 m

Markhöjning upp
till +56,5 m ö h

Simulerad trumma
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en kupolbrunn i det södra avvattningsdiket, ansluten till en trumma under grusvägen. Kupolbrunn och
trumma hanterar då det dagvatten som riskerar att brädda ut över vägen. Utlopp från denna
”nödtrumma” sker på södra sidan om grusvägen och kan anslutas till befintligt dike söder om
planområdet. Idag finns en befintlig trumma under den nämnda vägen precis vid korsningen, se bilaga
1. Trummans funktion i dagsläget är dock oklar.

Det är även viktigt att framtida bostäder i övrigt anpassas för att undvika risken att översvämmas vid
100-årsregn. Detta innebär bl. a att inga instängda områden får skapas samt att vägar och andra gröna
stråk kan fungera som skyfallsleder vid extrema regn. I dagvattenpolicyn för Höörs kommun kan man
beträffande bebyggelse läsa att marken bör luta med minst 5 procent (1:20) från fasadliv de första 3
meterna. Därefter bör lutningen vara minst 1 procent från byggnaden.

En principuppbyggnad för lokalt omhändertagande i bostadsområde kan ses i Figur 13 och 14.

Figur 13. Princip för lokalt omhändertagande i bostadsområde. Bildkälla: Svensk Vatten.

Figur 14. Princip för bortledning och infiltration av takvatten via ränndal. Bildkälla: Höörs kommun.

Ränndal skapas för att avrunnet vatten inte ska belasta den egna dräneringen. Från ränndalen kan
vatten avledas till föreslagna diken och/eller infiltrera.
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5.3 VÄGAVVATTNING
Val av beläggning på vägen spelar stor roll för flödesmängderna. En asfalterad väg har en
avrinningskoefficient på 0,8 vilket innebär att 80 procent av det nedfallande regnet bidrar till flödet. Från
en grusväg bedöms ca 40 procent bidra till avrinningen. Om lokalvägen asfalteras och anläggs med
enkelt tvärfall kan mindre makadamdiken utföras längs företrädesvis västra sidan, se exempel i fig. 15.

Figur 15. Makadamdike mellan lokalgata och tomt. Bildkälla: Stockholm vatten.

Det makadamfyllda diket bidrar till att vägdagvattnet renas. I botten kan en dräneringsledning läggas.
Anslutning i söder sker mot det föreslagna dike som kommer från de östra byggnadernas takavvattning,
se bilaga 1.

5.4 DIKEN FÖR ÖVRIGT DAGVATTEN
Föreslagna diken vid östra och västra plangränsen kan anläggas som öppna eller makadamfyllda. Ett
öppet dike har större kapacitet men kräver att släntlutningen anpassas så att diket kan underhållas.  När
det gäller underhåll kan nämnas att ett gräsdike behöver klippas regelbundet för att kapaciteten ska
kunna bibehållas. Det är dock en fördel om gräset är något högre än en klippt gräsmatta eftersom mer
fastläggning av partiklar då sker samt att avrinningen blir trögare. En släntlutning på 1:3 eller flackare är
att föredra för öppna diken, detta beror även på hur djupt diket är.

I ett makadamfyllt dike kan en dräneringsledning läggas i botten för att säkerställa att diket töms mellan
regntillfällena. Kapaciteten i ett makadamdike uppgår till ca 30% av fyllningsvolymen eftersom
vattenvolymen utgörs av hålrummen i makadamfyllningen. Ovanpå makadamlagret kan gräs anläggas
om genomsläpplig matjord används. Diket kan även förses med brunnsintag vid sidan och högre än
dikesbotten. Brunnen fungerar då som bräddintag när diket går fullt. Principskiss för detta syns i fig. 16.
Makadamen kläs med geotextil för att inte den dränerande förmågan i krossmaterialet ska minska. Efter
ett trettiotal år kan dock delar av makadamlagret behöva grävas om eftersom den hydrauliska förmågan
avtar gradvis.

Figur 16. Principskiss för makadamdike. Bildkälla: Svenskt Vatten P105.



10285858 •  Dagvattenutredning Blommeröd  | 19

Framtida dikens kapacitet har beräknats med Mannings formel. Ett gräsbeklätt dike som ligger i
nordsydlig riktning och som är 0,5 meter djupt med en bottenbredd på 0,5 meter och en dikesslänt på
1:3 skulle i detta område (med nuvarande marklutning) ha en ungefärlig kapacitet på 1600 l/s.
Bortledning av dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor via dike ger även ett trögare system, viss
fördröjande och renande effekt på dagvattnet. Detta leder till att föreslagen damm belastas något
mindre; dammen fylls upp långsammare.

5.3.1 Tidigare föreslaget bräddike

I dagvattenutredningen från 2016, som omfattade ett planområde väster om aktuellt planområde,
föreslogs en ny trumma och ett bräddike väster om planområdet som skulle ha funktionen att hantera
flöden vid extrem nederbörd från diket vid Stanstorpsvägen. Förslaget är m a o ett återställande av
funktionen att fördela dagvatten från det befintliga diket i två riktningar. Förslaget från 2016 innebär att
ett nytt och mer uträtat dike i nord-sydlig riktning skapas. Det föreslagna diket är inritat i bifogad bilaga,
och diket ansluter till det befintliga avvattningsstråket söder om det aktuella planområdet. Detta förslag
skulle skapa ytterligare säkerhet för det aktuella planområdet vid extrem nederbörd. Framför allt
förbättras situationen för den s k grindstugan, Stanstorp 212.

5.5 DAMM
Den föreslagna dammen har i planskissen en utbredning på ca 385 kvadratmeter. Om dammen byggs
1 meter djup med en släntlutning på 1:5 blir totalvolymen på dammen ca 230 m3. Om utflödet från
dammen stryps till 1,5 l/s beräknas volymen på dammen vara tillräcklig för framtida 10-årsregn; dock
klarar den inte 20-årsregnet.

Dammen avtappas förslagsvis i sydostlig riktning, mot befintligt dike tillhörande det aktuella
dikningsföretaget. Denna utredning har tagit del av ett antal inmätningar av botten på befintligt dike
söder om planområdet. Om avtappningen från dammen sker från dammbotten kommer lutningen för att
nå anslutande dike att bli svag, ca 2 promille. Det är därmed att föredra att en vattenspegel tillåts så att
avtappningen inte sker från dammbotten. Detta gynnar även dammens reningsförmåga.
Avtappningsnivåer och släntlutning får studeras vidare i detaljprojekteringsfasen.

Dammar har god reningseffekt om vattnets uppehållstid, utformning samt dimensioner är väl avvägda
tillsammans med att dammen underhålls regelbundet. Det är även viktigt att beakta vattenkvaliteten i
en damm. Vattnet i dammen bör ha en omsättningstid på ca ett dygn. För att uppnå bästa rening byggs
en damm i regel långsmal snarare än cirkulär. I anslutning till inloppet utformas dammen med en
fördjupad del där sand och annat sedimenterbart material ansamlas. I denna del behöver även hänsyn
tas till att fordon kan komma fram och transportera bort det sedimenterade materialet. Vattendjupet i en
damm kan variera. En grundare vegetationssektion i mitten eller en växtfiltervall möjliggör att växter kan
ta upp näringsämnen. Växter bidrar även till att motverka erosion och öka möjligheterna till infiltration.
Principskiss för damm kan ses i fig. 17.



20 | 10285858  • Dagvattenutredning Blommeröd

Figur 17. Principskiss för en dagvattendamm med grundare vegetationszon. Reglerbrunnen möjliggör bräddning för att undvika
översvämning i dammen. Bildkälla: WRS

Släntlutningen i en damm bör vara 1:3 eller flackare. Ju flackare slänter desto mer upptag av
föroreningar kan ske via vegetationen i strandzonen. Val av släntlutning måste även baseras på
möjligheten till underhåll, markens stabilitet samt av säkerhetsaspekter. Om en människa eller ett djur
ramlar ner i dammen måste den med säkerhet kunna ta sig upp. Om slänterna byggs branta måste
eventuellt dammen inhägnas av säkerhetsskäl.

5.6 ANDRA MÖJLIGA ÅTGÄRDER
För att uppnå rening och ett trögt dagvattensystem kan ytterligare och/eller alternativa åtgärder vidtas.
Exempel på detta är följande:

· Växtbäddar, upphöjda eller nedsänkta (exempel i fig.18).
· Gröna tak (exempel i fig. 19)
· Ytor med genomsläppliga beläggningar och/eller grusvägar (exempel i fig. 20)

Figur 18. Principskiss för upphöjd växtbädd i direkt anslutning till byggnad. Bildkälla: Grågröna systemlösningar för hållbara
städer, Vinnova 2014.

Växtbäddar bygger i regel på att infiltration kan ske i mark. Anläggningen kan även förses med dränering
beroende på markens förutsättningar. Denna typ av lösningar kan med rätt underhåll bidra till ett
estetiskt tillskott i boendemiljön. Det är det översta jordlagret som binder föroreningar. Matjordslagret
kan behöva bytas ut med några års mellanrum eller oftare beroende på om nedskräpning eller ifall ytlig
igensättning sker. Övrigt grundläggande underhåll inkluderar skötsel av vegetation, kontroll av in- och
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utlopp samt bräddningsfunktion. Efter kraftiga skyfall bör dessa funktioner kontrolleras. Under
etableringstiden (första året) är det viktigt med kontroll av växter och eventuell kompletterande
plantering.

Eftersom nya takytor är en av de största bidragande orsakerna till flödesökningen efter exploatering i
området är växtbäddar nära byggnader ett bra sätt att bromsa flödena tidigt samt även rena dagvattnet.
Detta kan kombineras med att leda bort vattnet via utkastare och ränndal.

Figur 19. Exempel på grönt tak över garagebyggnad i Kungsbacka. Bildkälla: VegTech AB.

Gröna tak kan i medeltal magasinera 50–75 procent av årsnederbörden beroende på tjocklek. Den
volym som magasineras kommer emellertid från små, men många regntillfällen. Takets
magasineringsförmåga beror både på takets lutning och hur vattenmättat taket är när det intensiva
regnet kommer. Svenskt Vatten anger i publikation P105 att vid kraftiga regntillfällen fördröjs
endast de första 5 millimeterna, medan all nederbörd därutöver rinner av. Utvecklingen av gröna tak
och deras magasineringsförmåga går dock stadigt framåt. En tillverkare av olika gröna lösningar anger
att de har sedumtak som kan fördröja mellan 18 och upp till 45 mm på flacka tak. Det skulle innebära
att 1000 m2 flackt tak skulle kunna fördröja från 18m3 upp till 45 m3 beroende på mättnadsgrad när det
intensiva regnet börjar. Gröna tak kräver även visst underhåll.

Figur 20. Exempel på genomsläpplig beläggning vid parkering. Foto: Marie Larsson, Sweco
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6 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG

6.1 RENINGSEFFEKT FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING
En grov bedömning av de föreslagna åtgärdernas reningseffekt har gjorts. I beräkningsprogrammet
StormTac finns en databas där föroreningsbelastningen för olika typer av markanvändning beräknas,
samt reningsgraden för olika typer av fördröjnings- och reningsanläggningar. Sifforna nedan kan ses
som en indikation; de verkliga reningseffekterna kan variera beroende på hur anläggningen utformas. I
detta område är makadamdike, öppet gräsdike och dagvattendamm aktuellt. De generella
reningseffekterna för dessa lösningar är enligt tabell 6.

Tabell 6. Generella reningseffekter för olika fördröjningslösningar.

Ämne Reningsgrad
Makadamdike

(%)

Reningsgrad
Öppet dike

(%)

Reningsgrad
Våt damm

(%)

Fosfor (P) 60 30 55

Kväve (N) 55 10 35

Bly (Pb) 85 40 75

Koppar (Cu) 85 25 60

Zink (Zn) 85 55 55

Kadmium (Cd) 85 35 80

Krom (Cr) 85 35 60

Nickel (Ni) 90 51 85

Kvicksilver (Hg) 45 10 30

Suspenderat material
(SS)

90 70 80

Olja 90* 85 80

Polyaromatiska

kolväten (PAH16)

60 15 70

Bensoapyrén (BaP) 60 15 75

   *=viss osäkerhet

6.2 SKYFALL
Om inga instängda områden skapas och marken höjs för de föreslagna tomterna i söder bedöms
riskerna för översvämning som leder till skada på byggnader vid skyfall att vara mycket låg. Den
föreslagna infartsvägen kommer att fungera som skyfallsled. Föreslaget dike söder om tomterna
kommer vid skyfall att behöva hantera stora vattenmassor. Förslagsvis skapas möjlighet för detta dike
att brädda söderut vid extremnederbörd eller så skapas en s k ”nödtrumma” som beskrivs i kap. 5.2.

Föreslaget dike mellan befintlig grusväg och västra planområdesgränsen bedöms kunna fungera som
avskärande dike i de fall när diket norr om Stanstorpsvägen bräddar.

Om tidigare föreslaget bräddike skapas från Stanstorpsvägen kommer möjligheten att hantera flöden
vid 100-årsregn förbättras ytterligare.
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7 SLUTSATSER - DISKUSSION

Föreslagen damm kommer att ha kapacitet att hantera 10-årsregnet. I de fall när bräddning måste ske
från dammen finns ingen bebyggelse nedströms som kan ta skada. Förutom inflödande
dagvattenmängder är den erforderliga dammens volym starkt beroende av hur stor avtappning som kan
tillåtas från denna. Dikningsföretaget Bosjöklosters västra torrläggningsföretag (1942) är aktivt och
förfogar över denna fråga.

Dagvattnet föreslås fördröjas och renas i diken och damm. Dessa lösningsförslag går i linje med Höör
kommuns dagvattenpolicy då dagvattenanläggningar valts som medför att dagvattnet renas och fördröjs
så nära källan som möjligt samt att underjordiskt ledningsnät undviks.

När det gäller underhåll och skötsel av anläggningen innebär gröna lösningar ett kontinuerligt arbete
med att se till att anläggningarnas funktion bibehålls. Ansvaret för att sköta den del som ligger inom
egen tomt åläggs fastighetsägaren. När det gäller anläggningar utanför egen tomt behöver
ansvarsfördelningen klargöras. Den renings- och fördröjningsförmåga som angetts i föreslagen
dagvattenhantering innebär en fullt fungerande anläggning. Om exempelvis diken och damm tillåts växa
igen, sedimenterat material inte transporteras bort, eller in- och utlopp sätts igen mellan regntillfällena
kan konsekvensen bli att området står med en bristfällig anläggning när skyfallet kommer.

Det behöver även säkerställas att en anläggningsdel i framtiden inte byggs bort av misstag. Om
växtbäddar anläggs nära byggnader krävs det att den enskilde fastighetsägaren förstår vad syftet med
anläggningen är vilket bör ge incitament för att anläggningen underhålls. Byggs underjordiska
fördröjningsmagasin är riskerna stora att en anläggning glöms bort (t ex. vid ägarbyte) eftersom
anläggningen inte är synlig med blotta ögat.

Planområdet ligger inom yttre skyddszon avseende skydd för Orups vattentäkt. De skyddsföreskrifter
som föreligger för Orups vattenskyddsområde innebär att flera saker behöver beaktas avseende
dagvattenhantering och schaktning, inte minst i byggskedet. Föreskrifterna innebär även att dispens
kommer att behöva sökas för att få anlägga damm (paragraf 5 gällande enskilda
dagvattenanläggningar).

Den föreslagna lägsta nivån för färdigt golv avseende byggnader vid Västra Ringsjön är av
kommunstyrelsen beslutad till +56,5 m ö h. Detta bedöms i denna utredning vara ett minimum, marken
får gärna höjas något mer. En lutning från byggnader på 1:20 i 3 meter som rekommenderas av Höörs
kommun innebär att färdigt golv ligger 0,15 m högre än omkringliggande mark 3 meter från
byggnaderna. I aktuell plan ligger föreslagen ny väg som närmast ca 5 meter från byggnader. Ifall
lutningen bestäms till 1:20 i 5 meter blir framtida färdigt golv 0,25 m högre än vägens höjd. Sätts vägen
höjd till +56,5 m ö h i den sydligaste delen kommer därmed färdiga golv på de två sydligaste
byggnaderna att ligga på +56,75 m ö h.

En grov skyfallssimulering med justerade markhöjder och avskärande diken är skapad i
simuleringsprogrammet Scalgo. Simuleringen visar att planområdet kan hantera studerade 100-årsregn
om marken höjs till minst +56,5 m ö h.  För att få en mer detaljerad bild av framtida översvämningsrisker
kan en hydraulisk modell skapas då de nya projekterade markhöjderna är framtagna och om
noggrannare laserdata gällande samtliga marknivåer används som underlag. Scalgos höjdmodell
baseras på lantmäteriets höjddata med upplösningen 2*2 meter.
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Yttrande, PM ang. förslag till tidigare detaljplan för del av fast. Bosjökloster 1:595 (BS Vatten AB 2017-
03-01)
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Box 13033
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Besök: Ullevigatan 19

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com
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