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DAGVATTENUTREDNING ÖSTRA JAKOBSBERG, DEL 1

Östra Jakobsberg -två detaljplaner
Sedan samrådet har detaljplanen delats i två delar med anledning av att den södra delen, del 2, ska 
utredas vidare avseende översvämningsfrågor. Alternativ med invallning utreds i syfte att minska 
masstransporter och bevara naturmiljöer. En invallning kräver annan typ av dagvattenhantering 
varför utredning av detta behöver avvakta djupare översvämningsutredning. 

För den norra delen, del 1, som denna utredning avser, är marknivåerna på rätt nivåer ur ett över-
svämningsperspektiv och dagvatten kan hanteras med självfall. Karlstads kommun har därför tagit 
fram detta PM för att beskriva dagvattenhantering i denna del av Jakobsbergsområdet. Dagvatten-
hantering inom denna del av Jakobsberg är inte beroende av övriga delar av området. 

Syfte
Denna utredning syftar till att beskriva dagvattenhantering för Östra Jakobsberg, del 1 (område 
runt fastigheterna Fyrklövern respektive Treklövern). Utredningen ska också belysa vilka ytor som 
krävs på allmän plats för att inte påverka vattenflöden i intilliggande våtmarksområde samt lämpliga 
bestämmelser för fördröjning av dagvatten inom kvartersmark. 

Bilden visar samrådsförslaget för Östra Jakobsberg. Detaljplanen 
har delats inför granskningen för att kunna utreda översvämningsfrå-
gor djupare i den södra delen. Denna dagvattenutredning avser den 
norra delen, del 1, där marknivåerna inte behöver höjas för att klara 
översvämningsnivåer. 
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Befintliga förhållanden
Befintliga markytor har analyserats och beräknats. Vatten både från fastigheten Treklövern, liksom 
stora delar av Fyrklövern avleds idag via en dagvattendamm inom Treklövern innan det rinner till 
dike utmed cykelbanan/Rosenborgsgatan och ut i Mariebergs strandängar. Beräknat med ett 10-års 
regn i 10 minuter skulle den befintliga dagvattendammen söder om landstingshuset behöva vara 470 
m3. Den befintliga dagvattendammen har en yta på 130 m2. Den befintliga dammen beräknas inte 
klara beräknat flöde. Dammens djup skulle behöva vara 3,6 meter djup för att klara flödet, vilket 
den inte är. En överslagsberäkning ger ett flöde på 814 l/s för de befintliga ytorna i det antagna 
avrinningsområdet.

Ortofoto över befintliga förhållanden. Plangränsen markeras i rött. Den befintliga dagvattendammen inom fastigheten 
Treklövern finns också utmarkerad.  

Befintlig dagvattendamm.
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Nya Planförslaget
Planförslaget för Östra Jakobsberg, del 1, har utvärderats och jämförts med nuvarande förhållan-
den. Beräknat med ett 10-års regn i 10 minuter, med klimatfaktor 1,25, skulle den nya dagvatten-
dammen i södra delen av fastigheten Treklövern vara 187 m3. Flödet i det nya planförslaget är be-
räknat till 324 l/s. Att flödet är lägre beror på att det i dagsläget inte finns några krav på fördröjning 
inom tomtmark idag. I planförslaget reduceras de hårdgjorda ytorna. I dagsläget är endast ytorna på 
kommunens mark dimensionerande för den nya dagvattendammen. 

Nedan visas bild på flödesriktningar (ytliga flöden visas med blåa pilar och dagvattensystemets 
riktningar visas med gröna pilar). Befintligt markavvattningsföretag runt f.d. flygplatsen söder om 
planområdet kommer inte att påverkas av utformningen inom planområdet. 

Planförslaget för Östra Jakobsberg. Granskningsförslag. Blåa pilar visar flödesriktningar ytligt och gröna pilar visar 
dagvattensystemet.  

Ny dagvattendamm och  
dagvattenområde.



5

Förorenat vatten 
Rosenborgsgatan bedöms/beräknas få en framtida trafikmängd på ca 7000 fordon per dygn. 
Trafikmängder över 10 000 fordon per dygn genererar normalt enligt gällande praxis någon form 
av reningsåtgärder av vägdagvatten. Någon rening skulle med andra ord inte vara nödvändig men 
med beaktande av närheten till Natura 2000-området och att det finns möjlighet att avvattna 
Rosenborgsgatan med längsgående grönytor så går det att åstadkomma en enkel dagvattenrening i 
grönytorna. I dessa grönytor ges föroreningspartiklar möjlighet att sedimentera innan vattnet når 
recipienten. 

För dagvatten från ny bebyggelse som uppförs med miljövänliga material liksom gator med låga 
trafikmängder och små parkeringsplatser inom området bedöms ingen rening behövas. Öppen 
dagvattenhantering bör dock eftersträvas för att bidra till biologiska och stadsbildsmässiga kvaliteter 
i den byggda miljön. 

Skyfall
Gällande skyfallsstråk kommer inte flödesstråken ändra sig nämnvärt utan behåller de sträckningar 
som finns idag.  Skillnaden från befintliga förhållanden är att man bygger bort stora lågpunkter 
eller instängda områden i det nya planförslaget. Det finns grönytor utmed Rosenborgsgatan för att 
hantera ökade flöden vid skyfall. 

Karta från skyfallskartering. 
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Sammanfattning
Den befintliga dagvattendammen söder om Landstingshuset skulle idag inte klara av att flödesut-
jämna ett 10-års regn i 10 minuter. Det innebär att det i dagsläget kan finns risk vid kraftigare regn 
att eventuella partiklar och sediment och föroreningar flödar fritt till Mariebergs strandängar med 
potentiellt negativa konsekvenser på Natura 2000 området som följd. Dock bedöms befintliga hård-
gjorda ytor inte nämnvärt innehålla föroreningar.  

För att säkerställa ett kontinuerligt litet flöde till Natura 2000 området bör man i det nya planförsla-
get ställa krav på fastighetsägarna att fördröja dagvatten på kvartersmark innan servispunkt. Lämp-
lig detaljplanebestämmelse är: Fördröjning av 75m3/ha hårdgjord yta.

Dessutom ska en ny dagvattendamm anläggas med rätt kapacitet för att flödesutjämna de regn 
som annars skulle ha negativ inverkan på Natura 2000 området. Dammen behöver vara 187 ku-
bikmeter stor. Det område runt dagvattenområdet som avsatts i detaljplanen är ungefär 1200 m2. 
Detta bedöms tillräckligt för att damm och slänter ska rymmas. Med dessa förutsättningar i detalj-
planen kommer dagvattenområdet kunna hantera områdets vattenflöden. Vattenflöden till Natura 
2000-området ändras inte och en bättre rening av dagvatten är möjlig jämfört med dagens situation. 

Genomskärning av ett exempel på utformning av dagvattendamm. Ett strypt utlopp för ett kontinuerligt flöde ut till 
våtmarken som ligger ovanför botten för att bibehålla en vattenspegel, samt en brädd för att kunna säkerställa en 
högsta högvattenyta.



7



Teknik- och fastighetsförvaltningen
VA-enheten


