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1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Ramboll Sverige AB har fått i uppdrag av Karlstads Kommun att utföra en
dagvattenutredning för fastigheten Helgetorp 1:1 i Väse. Utredningsområdet är 7
ha och visas i Figur 1. I samband med detaljplanen krävs det att
dagvattenhanteringen inom området utreds för att säkerställa en hållbar
dagvattenhantering. Inom utredningsområdet planeras det för att möjliggöra
bostadsbebyggelse med småhus i en till två våningar, dels villatomter, dels rad-
eller kedjehusbebyggelse, i en miljö med lantlig karaktär.
Syftet med utredningen är att undersöka hur dagvattnet kan tas omhand på bästa
sätt både vid 10-årsregn med 10 minuter varaktighet och med klimatfaktor 1,25
och vid skyfall.

Figur 1 . Utredningsområdet.
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1.2 Uppdragsbeskrivning
Utredningen omfattar i enlighet med förfrågan följande

· Beskrivning av dagvattenrecipient och dess statusklassning

· Beskrivning av dagvattenavrinningen före och efter exploatering

· Beräkning av flöden för nuläget samt efter planerad exploatering

· Beräkning av magasinsvolym från flödesberäkningarna

· Översiktlig föreslagen dagvattenhantering inom utredningsområdet

· Kontroll av extremregn och dess konsekvenser
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2. Underlag

2.1 Underlag och källor
Utredningen och ritningar är utförda i koordinatsystem
SWEREF 99 16 30 och höjdsystem RH2000.

Underlag som använts i uppdraget är följande

· Grundkarta med nivåkurvor från Karlstads kommun, DWG
· Gräns - Detaljplan, Karlstads kommun
· Befintliga VA-ledningar, Karlstads kommun
· Svenskt Vattens Publikationer P104, P105 och P110
· Jordartskarta samt Genomsläppskarta, SGU
· Kartverktyg från Länsstyrelsen och Lantmäteriet
· Kontroll i Scalgo för befintlig översvämningsrisk
· Karlstad kommun-Grundvattenutredning Väse

3. Riktlinjer för dagvattenhantering

Dagvattenhantering inom utredningsområdet ska utformas enligt Svenskt Vattens
standard. Riktlinjerna omfattar bland annat

· I nybyggnadsområde ska dagvattnet så långt som möjligt infiltreras och i
andra hand fördröjas innan det når recipient

· Dagvatten i nybyggnadsområden ska hanteras enligt nedanstående
prioriteringsordning

- Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

- Utjämningsanordning för dagvatten

3.1 Dimensioneringsförutsättningar
Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering har rationella
metoden använts med regnintensitet enligt Dahlströms formel. Dagvattenflödena
har beräknats med följande formel

 =  ∗  ∗ Å ∗

 = D ö  [ / ]
 = A å  [ℎ ]
 = A  [−]

Å = R  [ / , ℎ ]
 = K r
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Allmänna dagvattenanläggningar dimensioneras för regn med återkomsttider
enligt Svenskt Vattens publikation P110.
Flödesberäkningar utförs i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110.
För utredningsområdet utförs flödesberäkningar för dimensionerande 2-, 10-
respektive 100-årsregn med 10 min varaktighet och med klimatfaktor 1,25.

Regnintensiteten för 2- , 10- respektive 100-årsregnet är enligt Dahlström
bestämda till 134 l/s ha, 228 l/s, ha samt 489 l/s, ha.

Dagvattenflödet till befintligt dagvattensystem ska inte öka från området efter
exploatering. Dagvatten från kvartersmark och allmän platsmark inom
utredningsområdet ska fördröjas och renas i grönytor i bästa möjliga mån.
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4. Områdesbeskrivning

4.1 Recipient och dess statusklassning
Planområdet ligger inom delavrinningsområdet Rinner till Vänern-Lunnerviken,
som tillhör Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten (VARO): WA12273512.
(Figur 2).

Figur 2. SMHI delavrinningsområdet, VISS (Vatteninformationssystem Sverige)

Vattenförekomsten uppnår inte kraven för en god ekologisk status på grund av
biologiska och/eller fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer. Tillförlitligheten i
statusklassning är låg/information saknas vilket innebär att riskbedömningen om
god status kan nås är osäker. Åtgärder kan inte initieras utan vattenförekomsten
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omfattas i stället av kontrollerande övervakning. Vattenförekomsten får en
tidsfrist till 2027 med skälet tekniskt omöjligt p g a kunskapsbrist.
Vattenförekomsten uppnår inte heller god kemiskytvattenstatus.
Se Tabell 1 för översiktlig statusklassning från VISS (Vatteninformationssystem
Sverige).

Tabell 1. Översiktlig statusklassning och miljökvalitetsnorm, VISS
Grundinformation

EU-ID Vattenförekomst
SE658066- 138 910 Vänern - Bottenviken, Lunnerviken

Ekologisk status
Status Kvalitetskrav och tidpunkt

Otillfredsställande God ekologisk status 2039
Kemisk status

Status Kvalitetskrav
Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus

4.1.1 Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inte inom någon vattenskyddsområdet.

4.1.2 Markavvattningsföretag
I närheten av planområdet ligger dikningsföretaget Karsvalla-Lund och Bottenvik.

Figur 3. Dikningsföretaget Karlsvalla -Lund
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4.2 Markförutsättningar

4.2.1 Geologiska/hydrogeologiska förutsättningar
Området består idag av skogsmark och gränsar i norr mot Fläsbäcken, i öster mot
åkermark och i söder av nytt planområdet Bottenvik 1:29. Mellan planområdena
finns idag en grusat infartsväg till befintliga fastigheterna i sydöst.

4.2.2 Markförhållanden, topografi och grundvattennivåer
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs planområdet till största del av isälvssediment,
postglacial sand samt en mindre andel glacial lera.

Figur 4: SGU jordartskarta över området.
Enligt SGU:s genomsläpplighetskarta över området har isälvssediment hög
genomsläpplighet vilken betyder att dagvattnets möjligheter att infiltrera är stor.
Detta är positivt ur både ett fördröjnings- och reningsperspektiv samt bidrar till
nyttjande av ekosystemtjänster genom bland annat naturlig rening av dagvatten
och grundvattenbildning. Inom området med underliggande glacial lera är
möjligheten för infiltration begränsad men det området är ett small remsa som är
omgiven av isälvssediment som har hög genomsläpplighet.
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Figur 5: SGU genomsläpplighetskarta över området.

Topografin varierar lite i området där den sydvästra delen av utredningsområdet
är högst belägen på +56 m och den nordöstra delen utgör den lägst belägna på
+54 m.

Enligt en grundvattenutredning för området söder om utredningsområdet, utförd
av Ramboll (daterad 2022-05-24), sattes även två grundvattenrör för mättning av
utredningsområdet grundvatten. Grundvattennivån mätes 0,75 meter under
markytan i den nordvästan mättningspunkten och 0,51 meter under markytan i
mätpunkten förlagt i utredningsområdet sydligaste punkt.

Figur 6: Placering av grundvattenrör med avläst grundvatten.
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4.3 Befintlig och planerad markanvändning
Området består idag av skogsmark och gränsar i norr mot Fläsbäcken, i öster mot
åkermark och i söder av nytt planområdet Bottenvik 1:29. Se figur 8.

Figur 7: Illustration av befintliga förhållanden inom utredningsområdet.

Utredningsområdet planeras bebyggas med bostadsbebyggelse i form av parhus,
kedjehus och villatomter i en miljö med lantlig karaktär.
Figur 9 visar förslag på utformning inom området.

Figur 8: Illustration som visar skissförslag för planerad utformning (Karlstads
kommun 2022-07-1).
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5. Avrinningsområden och avvattningsvägar

5.1 Ytliga avrinningsområden
I Figur 10 redovisas hur dagvatten avrinner inom och i anslutning till
utredningsområdet. Flödesvägarna visar att avrinning sker i nordöstlig riktning
mot befintligt dike i öst som mynnar i Fläskbäcken, i nordlig ritning mot
Fläskbäcken och i söder mot åkern med tre separata avrinningsområden. Ingen
tillrinning utifrån sker och inga instängda områden finns inom området som
riskerar att dagvatten blir stående vid större regn.

Figur 9: Rinnvägar. Scalgo 2022-05-12

5.2 Utbyggnadsplaner uppströms eller nedströms planområdet.

Det pågår planering för ytterligare ett bostadsområde sydväst om
undersökningsområden. Området planeras för villatomter.
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Figur 10: Läge för nytt planerat bostadsområde.

Avvattningen av den planerade bostadsområden i sydväst påverkar inte och blir
heller inte påverkad av avvattningen från det aktuella undersökningsområdet.

6. Dagvattenflöden och fördröjningsbehov.

6.1 Flödesberäkningar vid befintliga förhållanden
Dagvattenavrinningen beror av flera olika faktorer, så som nederbörd, ytans
storlek, markens lutning, jordart, växtlighet, bebyggelsetäthet, vägar m.m.

För beräkning av dimensionerande regnintensitet i(tr) har Dahlström (2016)
ekvation använts. Dimensionerande regnintensitet har beräknats ur formeln:

i(t ) = 190 × √T  ×
ln (t )
t , + 2

Ekvation 1. Dahlström (2016) ekvation

i(tr) – regnintensitet, l/s, ha,
T – återkomsttid, månader
tr – regnvaraktighet (områdets rinntid), minuter

Beräkningar har utförts för dimensionerande regn med återkomsttiden 2-, 10-
resp. 100-år med klimatfaktor 1,25.

För att beräkna framtida flöden har avrinningsområdet delats upp i två mindre
området (Södra området och Norra området) beroende på utloppspunkterna.
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Vattenhastigheten och därigenom rinntiden har bestämts med stöd av värden
enligt tabell 5.5 i Svensk Vatten P 110.
En sammanställning av dimensionerande flöden med ovannämnda krav, för varje
delområde, finns i Bilaga 1. En sammanfattning står i nedanstående tabell:

Tabell 2. Befintlig markanvändning samt beräknade flöden före exploatering

Delområde
Area
[ha]

Red.area
[ha]

Flöde
2 år
[l/s]

Flöde
10 år
[l/s]

Flöde
100 år
[l/s]

Södra 1,9 0,1 0,2 12 21 44
Norra 5,7 0,1 0,6 36 62 131
Totalt 7,6 0,8 49 82 174

6.2 Föreslagen dagvattenanläggning

På grund av områdets flacka läge och strävan efter självfall i ledningar delas
planerad dagvattenanläggning in i två dagvattenanläggningar, södra och norra. Se
planritning R510-01-01 och R510-01-02

6.2.1 Södra dagvattenanläggningen

Figur 11: Föreslaget dagvattenanläggning, södra område.
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För den södra dagvattenanläggningen med självfallsledningar behöver
ledningarnas läge höjas för att få ut dagvatten från området. Ledningarna har då
en täckning av 0,8 m över hjässan och på vissa ställe behövs marken fyllas för att
få önskad marktäckning.

Befintligt dike, i öster mot åkermark, som är anslutet till Fläskbäcken och som
södra dagvattenanläggningen mynnar ut efter fördröjning, behöver anläggas på
nytt och fördjupas. Inmätt höjd för Fläskbäcken i dikes anslutningspunkt är
+52,15. Utlopp från södra dagvattenanläggningen + 53,03, då när ledningarnas
hjässa ligger på 0,8 m läggnings djup, ger en lutning på dikesbotten av 2,5 ‰.

6.2.2 Norra dagvattenanläggningen

Figur 12: Föreslaget dagvattenanläggning, norra område.
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Den norra dagvattenanläggningen består av självfallsledningar som leder
dagvatten till ett utjämningsmagasin innan utsläpp till Fläskbäcken.

6.3 Dagvattenflöden
För beräkning av dimensionerande vattenflöden (q dim) i ledning efter exploatering
har rationella metoden använts, liknande avsnitt 3.3. Avrinningskoefficienten
bedöms för varje avrinningsområde beroende på bebyggelsetyp och typ av yta
enligt tabell 4.8, P110 Svenskt Vatten. Nya avrinningskoefficienter har tagits fram
med hänsyn till de nya exploateringsplanerna för området, med mer hårdgjord yta
som följd.
Beräkningar har utförts för dimensionerande regn med återkomsttiden 2-, 10-
resp. 100-år med klimatfaktor 1,25.

En sammanställning av dimensionerande flöden med ovannämnda krav, för varje
delområde, finns i Bilaga 1. En sammanfattning står i nedanstående tabell, Tabell
3.

Tabell 3: Beräknade flöden efter exploatering.

Delområde

Dim. flöde qdim

(vid   2-
årsregn)

[l/s]

Dim. flöde qdim

(vid 10-
årsregn)

[l/s]

Dim. flöde qdim

(vid 100-
årsregn)

[l/s]

Södra 48 80 172

Norra 248 421 903

Total 296 501 1075

6.4 Jämförelse av dimensionerande flöden före och efter
exploatering

Tabell 4: Jämförelse dimensionerande flöden före och efter exploatering
Dim. flöde qdim

(vid   2-
årsregn)

[l/s]

Dim. flöde qdim

(vid 10-
årsregn)

[l/s]

Dim. flöde qdim

(vid 100-
årsregn)

[l/s]

Före
exploatering

södra
12 21 44

Efter
exploatering

södra
48 80 172
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Att fördröja
södra

36 59 128

Före
exploatering

norra
36 62 131

Efter
exploatering

norra
248 421 903

Att fördröja
norra

212 359 772

6.5 Magasinsvolymer efter exploatering

Magasinbehov vid 10-årsregn, 10 min varaktighet, efter exploatering, utflöde ut ur
magasin syd 21 l/s och magasin norr 62 l/s.

Beräknade fördröjningsvolymer är baserade på att fastigheten inom
utredningsområdet inte ska släppa ett större flöde än vad det idag genererar vid
ett 10-årsregn.

Magasinsvolymen är beräknad för respektive dagvattenanläggning inom
utredningsområdet.

Tabell 3. Beräknade magasinsvolymer.

Delområde
10-årsregn

Magasinsvolym [m3]

Södra 38

Norra 273
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7. Översvämningsrisker vid extremregn

För att bedöma översvämningsrisker efter exploateringen har ytavrinning och
översvämningsytor undersökts. Undersökningen har utförts med SCALGO Live
med regnmängd av 100 mm vilket motsvarar ett 100-årsregn med varaktighet om
6 timmar och klimatfaktor 1.25.

SCALGO Live är en plattform som användes för analysering av dagvatten samt
översvämningsrisk genom att undersöka flödesvägar och lågpunkter. Programmet
använder höjddata med 1x1 m upplösning från Lantmäteriet för att simulera
regnets rinnvägar. Dock tar SCALGO Live inte hänsyn till hydrologiska
korrigeringar så som regnintensitet, infiltrationskapacitet, markråhet, samt
interaktion av ytavrinning och ledningssystem. Detta betyder att SCALGO Live
endast ger en översiktlig skyfallsanalys över studieområdet. Vid bedömning av
hög översvämningsrisk är en dynamik hydraulisk modellering som tar hänsyn på
ovannämnda hydrologiska korrigeringar t.ex. MIKE FLOOD att rekommendera.

Resultaten av skyfallsanalysen visar att det inte finns instängda område eller stora
lågpunkter och stora avrinningsvägar som riskerar att bli översvämmade.

Figur 13: Avrinningsvägar och lågpunkter vid regnmängd av 100 mm vilket
motsvarar ett 100-årsregn, Scalgo live.

Det är viktigt att de nya planerade konstruktionerna, byggnader och gator, inte
skapar nya lågpunkter eller hinder för avrinningen av undersökningsområden.
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Det är även viktigt att höjdsättning sker så att skador förhindras på byggnader
och anläggningar. Dagvattnet måste där det är möjligt kunna rinna ytligt vid
skyfall. Generellt gäller följande:

· Marken ska luta ut från byggnader

· Detaljprojektering av lägsta golvnivå för byggnader krävs

· Detaljprojektering av ytliga flödesstråk på lägre nivå än husgrund utan att
byggnader påverkas där dagvattnet kan avrinna vid skyfall när
ledningsnätet är fullt

Höjdsättning och föreslagen skyfallshantering Enligt Svenskt Vattens publikation
P110 och P105 föreslås ny bebyggelse höjdsättas så att översvämning med skador
på byggnader inte sker oftare än vart 100:e år. Kvartersmark föreslås generellt
sättas till en nivå högre än anslutande gatumark eller parkmark och lägsta
golvnivå för byggnader föreslås inte understiga 0,5 m vid marknivån, se figur 10.

Figur 14: Princip för höjdsättning (Svenskt Vatten P105)

Beräknade flöden vid extremregn både före och efter exploatering för de olika
delområdena har beräknats, se Bilaga 1.
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Tabell 4. Beräknade flöden före och efter exploatering för extremregn dvs. ett
100-års regn för respektive delområde.

Delområde
Befintligt flöde

[l/s]

Framtida flöde
[l/s]

+ 25 %
Södra 44 172

Norra 131 903

8. Översiktlig föreslagen dagvattenhantering

Dagvattenavledningen inom utredningsområdet föreslås utföras med ekologisk
dagvattenhantering. Med detta menas i första hand

· Bibehållande av vattnet i marken och i närområdet, så att den lokala
hydrologin förändras så lite som möjligt och att en fördröjning av
avrinningen i området uppstår. I princip innebär detta att man strävar
efter att bibehålla den naturliga avrinningen från området genom att
utjämna och fördröja de ökade dagvattenflöden som uppstår i samband
med exploateringen inom området

· Att om möjligt utnyttja den naturliga reningsförmågan hos vegetation och
sediment för att erhålla ett renare dagvatten till recipient

Stuprör från byggnader och kvartersgatuavvattning inom utredningsområdet ska
anslutas mot dagvattenledning i gatan. Två öppna dagvattenmagasin, (torra
dammar) ska fördröja och rena dagvatten innan utsläpp i Fläskbäcken.
Påverkan på bäcken ska bli så lite som möjligt efter exploateringen.

Torra dammar är nedsänkta gröna ytor som används för att fördröja vatten vid
höga flöden i samband med nederbörd. Vanligtvis är dammen torr men vid högre
vattenflöden bildas en vattenspegel. Vattnet försvinner sen successivt genom
infiltration alternativt ett avledande dike eller strypt utlopp. Dammen kan med
fördel utformas så att den blir ett tilltalande inslag även under torrperioder, till
exempel låta den utgöra en parkyta eller liknande som kan utnyttjas när det ej
står vatten i dammen.

Grundvatten i området ligger högt mellan 0,5 och 0,75 m under markytan.
Magasinbotten ska ligga över högsta grundvattennivån och ha ett strypt flöde av
62 l/s för norra magasinet och 21 l/s för södra magasinet. Det strypta flödet ger
en vattenyta i magasin som gör att trycklinje i dagvattensystemet ökar med
dämning av systemet bakåt som följd. Vid detaljprojektering ska fastigheter som
ligger i riskzonen för dämning i servisen identifieras och utrustas med bakventil på
servisen.
Planområdet ingår inte idag i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten men
inga hinder bedöms finnas för en anslutning av planområdet.
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9. Undersökning om Vänern dämmer upp i Fläskbäcken.

Undersökningen om Vänern dämmer upp i Fläskbäcken har utförts med SCALGO
Live med regnmängd av 50 mm, 100 mm, 200 mm och 0 mm för att tydligt se
förändringen.

Figur 15: Avrinningsvägar och lågpunkter vid regnmängd av 0 mm, Scalgo live.

Figur 16: Avrinningsvägar och lågpunkter vid regnmängd av 50 mm, Scalgo live.
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Figur 17: Avrinningsvägar och lågpunkter vid regnmängd av 100 mm, Scalgo live.

Figur 18: Avrinningsvägar och lågpunkter vid regnmängd av 200 mm, Scalgo live.

Undersökningen visar att Vänern dämmer i Fläskbäcken men inte mer än det
dämmer marken runt omkring.
Den yta som blir dämd vidd 100 och 200 mm regn ligger på +45,00, höjd taget
från Scalgo. Marken och bäcken stiger långsamt i mark höjd och upp mot vägen
som den korsar har bäcken höjden +47,00 och marken omkring ca + 49,20.
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9.1 Statistik för Vänern
Statistik för vattenstånd och vattenföring från Vänern visas nedan. Där kan men
se skillnader från före och efter reglering. Data kommer från SMHI.

Statistik	för	vattenstånd	och	vattenföring	från	Vänern

		
Före	reglering	
1807-1936	

Efter	reglering	
1939-2021	

Lägsta	vattenstånd	 43,09 43,25

Medelvattenstånd	 44,34 44,33

Högsta	vattenstånd	 45,76 45,67

Lägsta	vattenföring	 286 56

Årsmedelvattenföring	 543 524

Högsta	vattenföring	 836 1190

Vattenföring	visas	i	kubikmeter/sekund	och	vattenstånd	i	meter	
i	höjdsystem	RH1900.	


