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Efter denna dagvattenutrednings färdigställande har vissa
mindre justeringar införts i plankartan. Detta innebär att vissa av
rapportens illustrationer inte till fullo överensstämmer med gäl-
lande plankarta. Justeringarna bedöms inte ha någon påverkan
på principlösningarna för dagvattenhanteringen som presenteras
i denna rapport. För aktuell utformning av detaljplan, se plankarta
daterad 2020-03-17.

1 BAKGRUND

I västra Dingelsundet i Karlstad planeras ett nytt bostadsområde. WSP har fått
i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning inför ny detaljplan av området.
Fastigheter som planeras att exploateras är Dingelsundet 2:2 samt delar av
Dingelsundet 2:36.

Underlag som använts är följande:

· Höjddata, Karlstads kommun
· Detaljplaneförslag utkast 2019-06-03, Karlstads kommun
· Ytavrinning Karlstad 2015-08-06, Sweco
· Översiktlig geoteknisk undersökning samt radonmätning avseende ny

detaljplan, Västra Dingelsundet, Karlstad. 2017-03-14, rev 2017-08-
28, Sweco

· Naturvärdesinventering. 2017, Skogsstyrelsen

2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 RECIPIENTER
Ytavrinning från området sker idag främst till vänerviken Kattfjorden väster om
planområdet. Östra delen av planområdet avrinner till dike mot Skoghallsvä-
gen och via Dingelsundsådran i Klarälven och ut till Kattfjorden. Kattfjorden är
råvattentäkt till kommunens största vattenverk och omfattas av vattenskydds-
området Kattfjorden. Skyddsföreskrifter finns på karlstad.se/vattenskyddsom-
raden.

Ekologisk status för Kattfjorden är idag bedömd till Måttlig. Bedömningen beror
på avvikelser av hydrologisk regim i sjöar (Vänern är reglerad), samt botten-
fauna. Näringsämnen är idag klassad till Hög status i Kattfjorden.

Den kemiska statusen i förekomsten är god, förutom överallt överskidande
ämnen (kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel) där gränsvärden över-
skrids nationellt.
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2.2 NATURVÄRDEN
Naturvärdesinventeringen bedömer att det i södra delen av planområdet finns
ett område med Stor betydelse för biologisk mångfald,

Figur 1. Området är fuktigt och bördigt, blandskog med stort inslag av död ved.
Område bevaras i planen som naturmark. Strax öster om planområdet finns
ett lövskogsområde med viss betydelse för biologisk mångfald. Genom områ-
det korsar ett skogsområde med påtaglig betydelse för biologisk mångfald.

Figur 1. Klassning av naturvärden inom planområdet från naturvärdesinventeringen av
Skogsstyrelsen 2017. Bakgrund plankarta 2020-03-17.



6 | 10273863  • Dagvattenutredning Dingelsundet

2.3 GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGI

Figur 2. Planområdet (svart) ovan jordartskarta; Urberg (röd), sandig-morän (blå) och
lera (gul). Källa SGU. Lila område markerar schematiskt var geoteknisk undersökning
utförts. Lila cirkel markera schematisk placering av grundvattenrör.

Enligt SGU består ytskiktet för planområdet främst av urberg (röd), se Figur 2.
Vidare består östra delen av planområdet av lera (gul) och sydvästra delen av
morän (blå). Genomsläppligheten i morän är medelhög. I områden med berg
i dagen eller nära till berg är genomsläppligheten begränsad.

Sweco har 2017 utfört en geoteknisk undersökning i sydöstra delen av plan-
området (lila område) som i SGUs jordartskarta markerats som lera, Figur 2.
Enligt den geotekniska undersökningen består denna del av planområdet av
cirka 1 - 2 m silt följt av 1 - 4 m lera. I det ytliga siltlagret finns viss genom-
släpplighet varvid viss ytlig och lokal infiltration kan skapas.

Grundvattenytans läge i installerat grundvattenrör noterades på cirka 1,6 m
under markytan, motsvarande nivå på cirka +48,3. Permeabiliteten som un-
dersöktes i grundvattenröret var mycket låg och motsvarande permeabiliteten
i lera. Naturområdet med stor betydelse för biologisk mångfald, Figur 2, är blött
och det är sannolikt att grundvattennivån är hög.

Möjligheten till infiltration av dagvatten inom planområdet bedöms vara be-
gränsad. Begränsningen beror på närheten till berg och lermäktigheten.

3 AVRINNINGSOMRÅDE OCH
AVVATTNINGSVÄGAR

En ytavrinningsmodell och lågpunktskartering över planområdet finns sedan
tidigare, se Figur 3. Planområdet har, utifrån befintlig avrinning, delats in i sex
avrinningsområden benämnda A till F, se Figur 4. De större avrinningsområ-
dena är område A och B. Observationer från platsbesök bekräftar avrinnings-
vägarna och sammanfattas i Figur 5.
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Figur 3. Lågpunktskartering för Dingelsundet, Sweco 2015. Bild från förfrågningsun-
derlaget. Planområdet markerat schematiskt i svart. A och B markerar de större avrin-
ningsområdena inom planområdet.

Område A utgör cirka 40% av planområdet, cirka 4,5 ha, och är det största
avrinningsområdet. Området avrinner mot sydväst via diken ut mot Kattfjor-
den. Sista delen av avrinningen går genom dike och ledning på fastighet Ding-
elsundet 2:49, Figur 6. Mot område A avrinner ett uppströms avrinningsom-
råde söder om planområdet, A-U, cirka 2,2 ha, se Figur 4. Vid platsbesök ob-
serverades flöden i diken från naturmarken, och viss erosion av diken.

Figur 4. Avrinningsområden inom (blå) och uppströms/nedströms (rosa) planområdet
(svart). Obs! Äldre version av plankarta. För gällande utformning, se plankarta daterad
2020-03-17.

A
B
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Figur 5. Avrinningsvägar och observationer från platsbesök 2018-11-07 och 2018-12-
06.

Figur 6. Vänster: Utlopp genom fastighet Dingelsundet 2:49 nedströms område A.
Höger: Skogsdike inom område A. Blå pil visar avrinningsriktning.

Område B (cirka 2 ha, 30% av planområdet) avrinner via diken och trummor
ut mot Kattfjorden. I avrinningsområdets nedströmsände tillrinner ett mindre
område (B-U) från söder.

Område C (cirka 1,2 ha) avrinner mot Kattfjorden strax norr om utloppet för
område B. Längs avrinningsstråket finns mindre våtmarksliknande områden
vilket tyder på att diken ofta är vattenfyllda och grundvattennivån ligger nära
mark.
Område D (cirka 0,1 ha) och område E (cirka 0,7 ha) avrinner enligt låg-
punktskarteringen mot norr och vidare mot Kattfjorden. Det är troligt att om-
råde E i praktiken avrinner via trummor i gatan mot diket för område C. Detta
syns inte i lågpunktskarteringen eftersom trummor inte inkluderats i denna.
Område F (cirka 0,5 ha) avrinner österut och via dike mot Skoghallsvägen och
vidare ut mot Dingelsundsådran i Klarälven. Till område F avrinner ett mindre
uppströms område (F-U).
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3.1 ÖVERSVÄMNINGSRISKER
Det finns ingen tidigare översvämningsproblematik i området, enligt uppgift
från kommunen. Bostäder inom planområdet kommer inte byggas med käl-
lare, vilket innebär att de inte blir lika översvämningskänsliga.

Utifrån befintlig höjdsättning finns vissa instängda områden inom planområdet,
se Figur 7. I instängda områden finns en risk att vatten blir stående vid större
regntillfällen eller höga grundvattennivåer. Genomgång av identifierade in-
stängda områden:

1-2)  På den planerade gatan i centrala delen av planområdet finns två in-
stängda områden med nivåer över 20 cm. Här bör avrinningen säker-
ställas genom att lågpunkterna byggs bort.

3-4) Inom planerade villafastigheter finns på vissa ställen lågstråk eller in-
stängda områden. För villafastigheterna är det viktigt att byggnader
placeras med höjdmarginal så att de inte riskeras påverkas. Helst pla-
ceras lågstråken i gatan. Lågpunkterna 3 och 4 är relativt djupa, ca 60
cm. Lågpunkt 3 ligger delvis inom området med stor betydelse för bi-
ologisk mångfald och lågpunkt 4 i området med viss betydelse för bi-
ologisk mångfald.

5) I naturområdet söder om fastigheterna finns ett instängt område, 5,
nära Vänern. Detta område ligger även lågt i relation till Vänern. Ef-
tersom det enligt planen bevaras som naturmark bedöms det inte
översvämningskänsligt.

Figur 7. Instängda områden inom planområdet utifrån befintlig höjdsättning, ovan pla-
nerad markanvändning. Röd markering för område under beräknad högsta vattennivå
för Vänern. Obs! Äldre version av plankarta. För gällande utformning, se plankarta da-
terad 2020-03-17.

Största delen av planområdet och alla bostäder, gator och andra verksamheter
i planförslaget placeras ovanför beräknad högsta vattennivå för Vänern vid
Karlstad (+47,07 RH2000). Detta medför att funktioner i planförslaget inte på-
verkas av höga nivåer i Vänern. Endast ett mindre område som bevaras som

1.

3.

4.
5.

2.
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naturmark är beläget under beräknad högsta vattennivå, inringat i rött i Figur
7.

4 FÖRSLAG TILL
DAGVATTENHANTERING

Observera att nedan beskrivna åtgärdsförslag endast är en av
flera möjliga lösningar. Slutgiltig utformning av lösning för dagvat-
tenhantering bestäms i projekterings- och/eller byggskede.

Figur 8. Översikt på förslag för framtida dagvattenhantering. Obs! Äldre version av
plankarta. För gällande utformning, se plankarta daterad 2020-03-17.

Förslag till översiktlig princip för dagvattenhantering presenteras i Figur 8 samt
i bilaga 1. Förslagsvis skapas primärt en öppen dagvattenhantering med över-
silning och fördröjning, för att tillgodogöra en trögare avledning samt rening av
dagvattnet, se Figur 9. Genom att minska flödestoppar minskar risken för
grumling och erosion. För att säkerställa en god avrinning i området komplet-
teras ytlig fördröjning och trög avledning med drän- och dagvattenledningar.
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Figur 9. Princip för avvattning inom planområdet.

4.1 FÖRSLAG PER AVRINNINGSOMRÅDE

4.1.1 Område A
Inom område A ligger grundvattennivån högt och genomsläppligheten är låg.
För området föreslås att mindre makadam- eller öppna svackdiken anläggs
längs gatan för en ytlig fördröjning av dagvattnet, se exempel i Figur 10. Till
dikena avrinner de ytor som kan lutas mot dessa, till exempel gata, uppfarter,
gräsmattor och eventuellt takvatten. Dikena bidrar med viss fördröjning och
rening av dagvattnet, samt bevarar avrinningen närmre ytan.

Figur 10. Exempel på makadamdike längs med bostäder. Foto: WRS.

En dagvattenledning föreslås anläggas under diket på ena sidan vägen, se
Figur 11. Detta för att säkerställa en god avvattning från dränering och vägen,
vilket är extra viktigt i områden med silt och lera. Vid hög nivå i diket eller om
diket sätter igen sker bräddning ner mot dagvattenledningen, till exempel ge-
nom brunnar med kupolsil. Vid större regntillfällen avrinner dagvattnet ytligt på
gatan, längs diken och i ledning.

En föreslagen dagvattenledning från område A hamnar sannolikt för djupt för
att skapa ytlig fördröjning i skogsområdet nedströms där område B fördröjs.
Därför föreslås dagvattnet nedströms diket och eventuell fördröjning ledas via
ledning hela vägen mot recipient.
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Figur 11. Princip för avvattningslösning med ytlig avrinning i dike samt dagvattenled-
ning.

4.1.2 Område B
För område B finns en större höjdskillnad och det är därför enklare att kombi-
nera ledningsnät och fördröjning nedströms. Förslagsvis anläggs ledningar i
gatan som översilas till befintligt skogsområde nedströms, Figur 12. Från över-
silningen behövs någon form av avskärmning, i form av en mindre höjning eller
vall, för att inte belasta befintlig lågpunkt och trumma, Figur 13. För att avleda
dagvattnet från område B söderut behövs troligen viss schaktning i berg. Om
det är svårt att skapa fördröjning i skogsområdet kan ledningen gå hela vägen
mot recipienten. I så fall föreslås att diken anläggs längs gatan likt område A,
se Figur 11.

I möjligaste mån ansamlas vattnet efter fördröjning mot ledningsnätet och leds
ut via en ny utloppsledning genom den befintliga gatan, Figur 13.

Figur 12. Bilder från skogsområdet där fördröjning av dagvattnet föreslås.

Figur 13. Vänster: Trumman i befintlig lågpunkt för avvattning för område A. Höger:
Befintlig väg där ny utloppsledning föreslås.

4.1.3 Område C-F
För de mindre avrinningsområdena C-E som består av enstaka fastigheter fö-
reslås lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) genom stenkistor, om
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dessa kan placeras ovan grundvattennivån, alternativt stuprörsutkastare kom-
binerat med ytlig fördröjning. Fastigheterna är dock kuperade och har nära till
berg, så det är sannolikt svårt att skapa någon större LOD-effekt. Det är därför
viktigt att säkerställa en säker avvattning även från dessa tomter, förslagsvis
mot diket kring område C.

För område E föreslås att ett dike anläggs längs med gatan vid den planerade
bostadsfastigheten. Från diket leds dagvattnet via trumma mot lågområdet i
område C. Område F föreslås höjdsättas så att hårdgjorda ytor avrinner mot
område A, se föreslagen hantering för område A.

4.2 YTAVRINNING OCH HÖJDSÄTTNING
Förslagsvis skapas ytliga stråk längs med gatorna så att dagvatten från skyfall
avrinner mot och längs med gatorna och i eventuella diken, se föreslagna yt-
liga rinnvägar i Figur 14. Gator och fastigheter inom område A föreslås höjas
för att skapa marginal mot grundvattennivån och säkerställa en god avvatt-
ning.

Bostäder bör placeras med god marginal ovan gatunivå och dess tomter lutas
mot gatan eller mot dike, se Figur 15. Inom gator eller bostadsfastigheter
byggs befintliga instänga områden (se Figur 7) bort genom ny höjdsättning.
Särskilt behöver fastigheter i västra delen av område A höjas. Nya instängda
områden bör inte skapas utan ytliga rinnvägar säkerställas.

Den planerade vägen föreslås att anläggas cirka 1 m ovan befintlig mark. Pla-
nerade hustomter föreslås anläggas cirka 1,5 m ovan befintlig mark.

Figur 14. Föreslagen höjdsättning. Obs! Äldre version av plankarta. För gällande ut-
formning, se plankarta daterad 2020-03-17.
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Figur 15. Princip för höjdsättning och ytlig avrinning från bostäder. Illustration: Hud-
dinge kommun.

4.3 MARKANVÄNDNING OCH
AVRINNINGSOMRÅDEN

För att beräkna dagvattenflöden före och efter exploateringen har markanvändningen
karterats för befintlig och framtida planerad markanvändning, se Figur 16 respektive se
plankarta daterad 2020-03-17.

Figur 17.

Figur 16. Befintlig markanvändning med avrinningsområden och utloppspunkter. Obs!
Äldre version av plankarta. För gällande utformning, se plankarta daterad 2020-03-17.
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Figur 17. Planerad framtida markanvändning med avrinningsområden och utlopps-
punkter. Obs! Äldre version av plankarta. För gällande utformning, se plankarta daterad
2020-03-17.

Avrinningskoefficient för bostadsfastigheter har uppskattats till 0,4. För fält-
och skogsområden har avrinningskoefficienten uppskattats till 0,1. Gator har-
uppskattats till 0,4, motsvarande grusgata. Skulle gatorna anläggas med asfalt
ökar koefficienten och därmed även flödet. Sammantagen avrinningskoeffici-
enten för planområdet uppskattas öka från cirka 0,2 före exploatering till 0,3
efter exploatering.

4.4 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN
Enligt Svenskt Vatten P110 är minimikravet för dimensionering av dagvatten-
system i ett glest bostadsområde 10 års återkomsttid för trycklinje i marknivå.
Dimensionerande flöden har beräknats utifrån rationella metoden. Uppskatt-
ningsvis ökar flödet från planområdet från cirka 230 l/s till 620 l/s. De större
avrinningsområdenas flöden och fördröjningsvolymer presenteras i Tabell 1.

Tabell 1. Flöden från planområdet vid ett 10-årsregn före och efter planförslaget, utan
samt inklusive nedströms och uppströms. Regn med varaktighet 10 minuter, förutom A
befintligt som har bedömts till 20 min. Klimatfaktor på 1,25 har inkluderats.

Befintligt flöde Framtida: Flöde,
 utan fördröjning

Uppskattad
fördröjningsvolym

(l/s) (l/s) (m3)
A 60 310 190
B 90 210 80
C 40 70 20

4.5 FÖRDRÖJNING INOM PLANOMRÅDET
I och med att planområdet ligger i näst intill direkt anslutning till recipienten är
fördröjning av dagvatten inte nödvändig med avseende risk att påverka ned-
ströms områdes kapacitet. Fördelen med att skapa viss fördröjning är främst
att skapa ett trögare utflöde med chans för infiltration, sedimentation och re-
ning av dagvattnet. Ett trögare flöde minskar även påverkan på vattenbalan-
sen av exploateringen, samt minskar risken för erosion och grumling.

Fördröjningsvolymer har beräknats för att inte öka maxflödet från ett 10-års-
regn efter exploateringen, se Tabell 1. För område A är ett regn med 20 minu-
ters varaktighet dimensionerande för fördröjningsvolymen. För område B och
C är ett regn med 10 minuters varaktighet dimensionerande.

För område A föreslås i första hand fördröjning i de föreslagna dikena längs
gatan. För att utflödet ur området ska motsvara befintligt flöde kan eventuellt
resterande volym fördröjas innan och i naturmarken. I Figur 8 har en yta mar-
kerats där potentiell fördröjning kan skapas, antingen underjordiskt i maka-
dammaterial eller som ytlig fördröjning.

För område B föreslås att fördröjning skapas i den sydvästra delen av plan-
området. För att skapa en fördröjningsvolym på 80 m3 kan en yta av skogs-
området agera som torrdamm, se Figur Figur 8. Någon typ av avskärmning
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mot vägen och befintligt utlopp föreslås för att leda flödet mot den nya utlopps-
ledningen. Om det är svårt att skapa fördröjning i skogsområdet kan diken
anläggas längs gatan likt område A.

Även träd och växtlighet är viktiga för att bevara vattenbalansen, minska eros-
ion och grumling och det är därför av värde att i möjligaste mån bevara träd
och växter. Flöden minskas även om andelen hårdgjorda ytor begränsas, till
exempel genom genomsläppliga beläggningar, gröna tak och andra gröna lös-
ningar.

5 SAMMANFATTNING

Planområdet är delvis kuperat och bergigt i norr (område B), delvis flackare
med låg genomsläpplighet och hög grundvattennivå i söder (område A). Dessa
faktorer försvårar möjligheten för lokalt omhändertagande av dagvatten inom
planområdet. För att minska erosion och grumlingsrisker föreslås trög avled-
ning av dagvattnet via diken för område A. För område B föreslås fördröjning
i skogsområdet alternativt diken. Förslagsvis anläggs en ny utloppsledning
som omhändertar flöden från både område A och B.
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