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1

BAKGRUND

Inom Västra Jakobsberg planeras ett nytt bostadsområde, se Figur 1. Planområdet omfattar ca 85 ha och är beläget i sydvästra Karlstad. Planområdet
gränsar mot Klarälven i väster av en befintlig invallning, i norr av ett naturområde och Sommaro villaområde, i sydöst finns en golfbana och öster om området går Rosenborgsgatan.

Figur 1. Illustrationsplan för samråd 2018-09-18. Underlag från Karlstad kommun.
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2
2.1

OMRÅDESBESKRIVNING
RECIPIENTER

Dagvatten avrinner till Klarälven, se Figur 2. Västra planområdet avgränsas
mot Klarälvens västra älvgren som är en del i vattenförekomsten ”Västra älvgrenen och Skoghallsådran” (SE658416-136669, VISS). Klarälvens västra
älvgren förgrenar sig strax söder om planområdet, västerut till Skoghallsådran
och öster ut till Sutterälven (SE658436-136820, VISS). Skoghallsådran förgrenar sig senare även ut till Dingelsundsådran (SE658318-136585, VISS).
Skoghallsådran och Dingelsundsådran avrinner vidare mot Kattfjorden i Vänern. Sutterälven ansluter till Mariebergsviken och vidare till Hammarösjön i
Vänern. Flertal områden kring förgreningarna är sanka, se Figur 2. För mer
information om vattenförekomsterna och gällande miljökvalitetsnormer se Vattenkvalitet Jakobsberg 2017-11-17, samt Miljökonsekvensbeskrivning – för
detaljplan Jakobsberg västra, Calluna 2018-10-12.

Figur 2. Vattenkartan i området kring planområdet. Utdrag från VISS.

2.2

OMRÅDESSKYDD

Söder om planområdet finns ett Natura 2000 område, Art- och habitatdirektivet, se Figur 3. Klarälven och Vänern är skyddade enligt Fiskevattendirektivet.
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Figur 3. Natura 2000 området Klarälvendeltat (grönt), Fiskevårdsdirektivet. Kartutdrag
VISS.

2.3

MARKAVVATTNING

Det finns inga markavvattningsföretag inom planområdet eller som kan väntas
påverkas av planen. Dock finns ett markavvattningssystem i form av dräneringsledningar i planområdet som leds till en pumpstation (PST1) placerad
nära Jakobsbergsbron, se Figur 4. Eftersom området är instängt av invallningen så finns inget naturligt utlopp för dagvatten. Det gör att stora delar av
dagvattnet infiltreras i marken och leds undan av dräneringsledningarna till
pumpstationen.
Markavvattningssystemet leder även undan grundvatten som antas tryckas in
från Klarälven.
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Befintlig pumpstation
(PST1)

Figur 4. Utdrag från karta över befintligt dräneringssystem i planområdet.

2.4

FÖRORENAD MARK

För information om förorenad mark se Miljökonsekvensbeskrivning – för detaljplan Jakobsberg västra, Calluna 2018-10-12. Om diken, magasin eller annan lösning med infiltration planeras i områden med förorenad mark så kan
sanering krävas för att inte föroreningar riskerar läcka till grundvattnet.

2.5

GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGI

Enligt SGU består planområdets ytlager av älvsediment, grovsilt-finsand. Genomsläppligheten i ytlagret är därmed medelhög enligt SGU. Enligt geologiska
undersökningar är detta lager cirka 5 - 12 m djupt (Förstudie, Översvämningsskydd med invallning, Sweco, 2018-06-12). Även om infiltrationen är medelhög i det översta ytlagret enligt SGU, är LOD ej en lösning att förespråka. Detta
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eftersom området har ett utbyggt dräneringssystem för att hålla ner grundvattenytan. LOD som dagvattenlösning medför en ökad belastning på dräneringssystemet.
Under älvsediment återfinns lera med en mäktighet mellan cirka 3 – 20 m. På
grund av leran medför de geologiska förutsättningarna en stor risk för sättningar, därför bör man undvika att belasta området med stora massor. För mer
information om geologin inom området se Översiktlig geoteknisk undersökning, Sweco, 2012-05-25.

3

AVRINNINGSOMRÅDE OCH
AVVATTNINGSVÄGAR

Planområdet är idag invallat längs älven i väst och syd samt Rosenborgsgatan
i öst. I norr antas avrinningsområdet avgränsas med en vall mot södra Sommaro. Dagvattenåtgärder i Östra Jakobsberg och däremellan avgränsar området naturligt mot Västra Jakobsberg. Det medför att planområdets avrinningsområde motsvarar i stort sett samma yta som själva planområdet och
golfbanan. Områdets yta uppskattas till ca 140 ha. Avrinningsområdet och
marknivåer visas översiktligt i Figur 5.

Figur 5. Avrinningsområde
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Invallningen innebär att avrinningsområdet inte har ett naturligt utlopp utan avvattnas med det dräneringssystem som ansluts till pumpstationen PST1 vid
Jakobsbergsbron, se Figur 4.
Avrinningsområdet är relativt flackt. Den västra sidan av planområdet har marknivåer som varierar mellan ca +45,5 och +46,6 medan den östra sidan är
något lägre med nivåer ner mot +43,5. Golfbanan ligger generellt lägre än
planområdet med nivåer mellan +43,7 och +45,4.
Utifrån höjdmodellen har ytavrinning och lågpunkter studerats inom planområdet, se Figur 6. Nästan hela planområdet är instängt tack vare den befintliga
invallningen, och området saknar naturliga utlopp. Golfbanan, som har de
lägsta marknivåerna, har därför använts som recipient i analysen.

Figur 6. Befintliga ytliga vattenvägar för planområdet. Bakgrundsbild: Illustrationskarta
för samråd 2018-09-18.

För området finns tre huvudvägar från norr till söder där landningsbanan och
höjdryggen mellan östra och västra Jakobsberg delar på flödena, se Figur 6.
Alla tre når tillslut golfbanan.
Längs flödesvägarna mot golfbanan finns ett större instängt område för vardera huvudstråk. I sydväst avgränsas flödesvägen mot golfbanan av flygrakan
och skapar ett utbrett men relativt grunt område. På vardera sida om höjdryggen är två lågpunkter som båda är djupare och ligger lägre höjdmässigt. Inom
avrinningsområdet finns även lokala lågpunkter som mer sannolikt riskerar
översvämmas vid skyfall.
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4
4.1

BEFINTLIGA DAGVATTENFLÖDEN
BELASTNING OCH KAPACITET PÅ PST1

Pumpstationen (PST1) har under en mätperiod mellan 2012-02 till 2018-10
haft ett medelflöde på 96 m3/h. Regnmätaren vid Sjöstad reningsverk har mätt
upp ett medelårsregn på 634 mm/år under samma period. Hur stor del av den
utpumpade volymen som kommer från nederbörd är dock oklart då pumpen
även får antas pumpa ut en del grundvatten. Pumpen har under mätperioden
antagits ha ett basflöde kring 5-25 l/s utifrån Figur 7.

Figur 7. Uppmätt flöde i pumpstationen under perioden 2012-02 till 2018-10. Basflödet
uppskattas till att ligga mellan 5-25 l/s.

Vid mer intensiva regn syns responsen tydligt i mätserien. Det största regnet
under mätperioden var på 39 mm och vid det tillfället gick flödet upp till 500 l/s
från pumpstationen, se Figur 8. Regnet pågick i ca 4 timmar men med den
mest intensiva delen under de 20 första minuterna. Ett regn på 39 mm under
4 timmar motsvarar ungefär ett 10-årsregn. Flödet ut från pumpstation nådde
en första flödestopp efter ca 70 min, vilket kan motsvara den intensiva delen
av regnet. Ytterligare en topp uppstod efter ca 6 timmar.

Figur 8. Det största regnet som föll under mätperioden var på 39 mm. Då gick pumparna med flödeskapacitet upp till 500 l/s. Det skedde 2014-08-23.

Nederbördsmätaren sitter på Sjöstad reningsverk, ca 5 km bort, vilket medför
en viss osäkerhet i både utformning av regn och när det föll. Mätningen visar
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dock en tendens till att koncentrationstiden till pumpstationen är relativ lång.
Ett grovt antagande av koncentrationstiden har gjorts till en timme.

4.2

DIMENSIONERANDE FLÖDE

Avrinningsområdet i kombination med dräneringssystemet till pumpstationen
uppskattas till ca 140 ha. Då markytan består främst av naturmark med låg
lutning har en avrinningskoefficient antagits till 0,05, vilket ger en reducerad
area på ca 7 ha. Vid ett 20-årsregn med varaktighet 60 min har det dimensionerande flödet beräknats till ca 600 l/s. Med en klimatfaktor på 1,25 motsvarar det ca 800 l/s.
Till detta tillkommer ett basflöde från dräneringssystemet på ca 5-25 l/s, översiktligt baserat på flödesmätning från PST1 mellan 2012 och 2018, se Figur 7.

4.3

ÅRSMEDELFLÖDE

Årsmedelnederbörd för Karlstad är 665 mm/år, vilket ger ett korrigerat årsmedel på 732 mm/år.

5

ÖVERSVÄMNINGSRISKER

Planområdet ligger lågt beläget och påverkas både av höga nivåer i Klarälven
och i Vänern. Befintlig vall planeras höjas för att säkerställa att höga nivåer
håller sig utanför planområdet, se rapport Tyréns 2018-06-07 samt Sweco
2018-06-12.
Vad gäller risk för översvämning från skyfall så har en skyfallskartering utförts
för befintliga marknivåer (Tyréns, 2018-06-11).
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6

FÖRSLAG TILL
DAGVATTENHANTERING

Föreslagen dagvattenhanteringen från området följer i stort den befintliga
marklutningen. Det relativt flacka och lågt belägna området och behovet av
invallning medför att det är svårt att lösa avrinning med enbart självfall till recipient. Därför har dagvattnet valts att lyftas ut till recipient via två pumpstationer.
Rening av föroreningar från trafik kommer att ske i huvudsak i diken längs med
Södra förbindelsen.
Avrinningen har delats upp i fyra områden baserat på placering av pumpstationer och fördröjningsdammar, se Figur 9.

Figur 9. Förslag till avrinning.

Område 0 och 1 leds till den befintliga pumpstationen (PST1). Eftersom PST1
lyfter dagvatten ut till ett Natura 2000-område är det viktigt att flödet ut från
pumpstationen ej ökar. Avrinningsområdet till PST1 har minskat men den
ökade hårdgjorda ytan medför ändå att dimensionerande flöde ökar. Flöden
från område 1 fördröjs därför i en damm som är dimensionerad för att ej öka
maxbelastningen i PST1. Område 0 består enbart av golfbanan som ej ingår i
planområdet. För detta område har ej någon förändring av dagvattenhantering
föreslagits.
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Område 2 och 3 leds till en ny pumpstation placerad vid den nya småbåtshamnen, vidare benämnd PST2. För att hålla ner storleken på pumpar placeras en
fördröjningsdamm i anslutning till pumpstationen. I område 3 placeras en
damm för att ytterligare hålla ner belastningen på PST2. Delar av område 3
har ej en naturlig avrinning mot PST2, men styrs dit för att minska belastningen
på PST1 och dess känsliga recipient.

6.1

AVLEDNING

Avledning inom området föreslås hanteras med både öppna diken och ledningsnät för regn upp till 20-års återkomsttid. Områdets naturliga avrinningstråk bibehålls i så stor utsträckning som möjligt. Se bilaga 1 för principlösning
dagvattenhantering inom området.
Det flacka området gör det svårt att få bra fall på ledningar och diken. I förslaget ligger dikena med fall på 2‰ och ledningar med fall på 3‰. Då ledningar
läggs tillsammans med diken används ett fall på 2‰ på både ledning och dike.
Dikenas utformning bör ha en bottenbredd på minst 0,5m.
Område 1
Område 1 avleds till damm 1 via fyra olika delavrinningsområden, se Figur 10.
Avrinning sker via diken och ledningar.
Området har en lång rinnsträcka till pumpstationen och marklutningen är låg,
vilket gör att ett ledningsnät skulle kräva stora dimensioner och även stå dämt
till stora delar. På några delsträckor föreslås dock ledningsnät eller en kombination av ledning/svackdike då det kan vara svårt att få in tillräckligt djupa diken för att ansluta serviser samt att det inte är bra ur säkerhetssynpunkt med
djupa diken tätt intill bebyggelse.
För område 1B finns en alternativ ledningsdragning för dagvattenlösningen.
Denna kan med fördel samordnas med förläggning av övriga VA-ledningar.
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Figur 10. Avrinning område 1.

Område 2
Område 2 avleds till damm 2 via tre olika delavrinningsområden, se Figur 11.
Avrinning sker via diken och ledningar.
I område 2 används dagvattenledningar som löper parallellt med landningsbanan. Pumpstationen är placerad i mitten för att undvika att ledningarna hamnar
för djupt. För att minska belastningen på område 1, som har en känslig recipient nära Natura 2000 området, har de nordligaste delarna av planområdet
(område 3) anslutits till område 2 även om det höjdmässigt är enklare att leda
det mot Område 1.
Eventuellt kan ett dike från område 2 ledas ut i småbåtshamnen men det krävs
en avstängning till detta dike för att ej riskera att Klarälven kan ta sig förbi
invallningen vid höga nivåer.
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Figur 11. Avrinning område 2 och 3.

Område 3
Område 3 avleds till damm 3 via tre olika delavrinningsområden, se Figur 11.
Avrinning sker via diken och ledningar. Fördröjning av dagvatten sker i damm
3 innan det leds vidare till område 2.

6.2

FLÖDEN

Dagvattenflödena inom området har beräknats utifrån rationella metoden för
ett 2-årsregn och ett 20-årsregn med en klimatfaktor på 1,25. Rinntiden har
antagits till 10 min till de tre dammarna. Utan dammarna skulle rinntiden kunna
antas vara längre men eftersom maxflödet ut från dammarna vid dimensionerande regn bör uppnås inom någon minut så behöver inte rinntiderna summeras mellan dammarna. Därför har dimensionerande varaktighet på regn antagits vara 10 min, med undantag för golfbanan där den antas vara 60 min.
Avrinningskoefficienterna har översiktligt vägts samman utifrån de fyra marktyper huvudgata, kvartersmark, natur/park och golfbana, se Tabell 1. Huvudgata representerar Södra förbindelsen som löper genom området. Vägen ska
innehålla ett dikesstråk i mitten och antas därför få en lägre avrinningskoefficient än vägar och asfaltsytor annars har. Kvartersmark antas bestå utav en
stor andel gröna ytor och avrinningskoefficienten motsvarar kategorin Öppet
byggnadssätt (flerfamiljshus) i tabell 4.9 i P110. Golfbana har fått en lägre avrinningskoefficient än natur/park då den ej avvattnas med diken.
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Tabell 1. Avrinningskoefficienter som använts vid beräkning av 2-årsregn och 20-årsregn
Avrinningskoefficienter
Huvudgata
Kvartersmark
Natur
Golfbana

0,6
0,4
0,1
0,05

En sammanställning av beräknade flöden presenteras i Figur 12. Beräknade
flöden bör ses som det maxflöde som kan uppstå vid utloppet från varje delområde. Delområde E antas få ett konstant tillskott från damm 3 på 50 l/s, se
kap 6.3.

Figur 12. Dimensionerande flöde för avrinningsområdet vid ett 2-årsregn och ett 20årsregn.

6.3

FÖRDRÖJNING

Inom planområdet föreslås 3 st fördröjningsdammar. Hälften av dagvattenflödet från kvartersmark föreslås att fördröjas på kvartersmark. Utrymme ska finnas inom allmän platsmark för fördröjning av dagvattenflöde från hela planområdet.
Damm 1
För område 1 styrs behovet av fördröjning utifrån att PST1 ej får öka maxflödet
och på så sätt påverka Natura 2000-området. Fördröjning från området sker i
damm1, se Figur 13. Även golfbanan leds till PST1, men denna yta leds dit
utan någon ny planerad fördröjning.
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Figur 13. Beräknade fördröjningsvolymer i dammar.

Fördröjningsdammen i område 1 föreslås ha ett utlopp mot pumpstationen
med vattengång (VG) +42,5. Nivån baseras på en ca 500m ledning med fall
på 3 ‰ till pumpstationen, vilket ger en inkommande VG på +41,0. Utifrån
inmätning av färdigt golv i PST1 samt äldre ritningar så framkommer att inkommande lednings vattengång ligger på +40,96.
Utflödet från dammen är strypt till 300 l/s och erforderlig fördröjningsvolym vid
ett 20-årsregn är 2900 m3. Dammen behöver ha möjlighet att brädda utifall
volym i damm och kapacitet på ledningen/pumpstationen ej räcker till. Eftersom det inte går att brädda ut till recipient är det nödvändigt att det finns
områden på golfbanan som ligger lägre än dammens övre nivå. Om dammen
tillåts ha en högsta nivå på +44,0 så finns ytor på golfbanan som ligger lägre
och som då kan användas som bräddvolym.
För att ha en marginal till högsta nivå i dammen bör markytan inte vara lägre
än +44,5. Det medför att marken behöver fyllas till viss del inom vissa områden.
Damm 2
För område 2 är en fördröjningsvolym främst intressant för att kunna minska
storleken på pumpar. Denna pumpstation ligger uppströms Natura2000-området. Det är dock svårare att skapa en fördröjningsvolym. På grund av djupt
förlagda dagvattenledningar så är det svårt ut att hitta en samlad öppen dagvattenlösning för fördröjning vid pumpstation intill hamnområdet. Ett underjordiskt magasin kan vara ett alternativ men detta måste studeras mer noggrant
vid val av pumpkapacitet mm.
Ett översiktligt förhållande mellan erforderlig fördröjningsvolym och pumpkapacitet visas i Tabell 2. Vid en pumpkapacitet på exempelvis 200 l/s behöver
erforderlig fördröjningsvolym vid ett 20-årsregn vara 1700m 3.
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Tabell 2. Förhållande mellan erforderlig fördröjningsvolym och pumpkapacitet för
damm 2.

Erforderlig fördröjningsvolym, m3

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
100

150

200

250

300

350

400

Pumpkapacitet, l/s
Damm 3
Damm 3 är till för att fördröja dagvattenflödet till område 2 och därigenom kan
man minska storlek på pumpar i PST2. Utflödet från dammen är strypt till 50
l/s och erforderlig fördröjningsvolym vid ett 20 årsregn är 2300 m3. Dammen
fyller även en funktion för skyfallshantering och föreslås därför ha en volym på
4000 m3, se kapitel 7.
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7

FÖRSLAG TILL
SKYFALLSHANTERING

Vid större skyfall kommer inte ledningsnätet att ha kapacitet att leda undan
vattnet utan ytliga stråk kommer att krävas för att säkerställa att inte byggnader
eller viktiga funktioner påverkas. Skyfallsutredningen (Tyréns, 2018-06-11)
konstaterade att vattennivån blir hög vid skyfall inom de instängda områdena
i norra delen av planområdet. Som princip föreslås att dagvattenhanteringen
primärt ska ledas undan via ett dagvattensystem. Dock är det viktigt att utforma planområdet så att det finns ytliga stråk mot och längs vägarna som kan
leda undan dagvattnet mot golfbanan vid kraftigare regn/skyfall.

7.1

HÖJDSÄTTNING MED AVVATTNINGSSTRÅK

En grov höjdsättning för området med avvattningsriktning har gjorts för att säkerställa avvattningsstråk som leds ut från planområdet, se bilaga 2. Generellt
har marklutningen längs vägarna ett lägsta fall på 2 ‰ då området är flackt.
Då detta ej är tekniskt möjligt vid vägbyggnation så krävs att vägarna läggs
med veck med längslutning på 5 ‰. Det medför att det bildas lågpunkter och
att tillfälliga vattenytor kan uppstå på vägar, men de får inte överstiga en nivå
som försvårar trafiksituationen. Avstånd mellan högpunkt till lågpunkt på
vägen varierar mellan 30-70 m med denna utformning.
Generellt leds område 1 och 3 mot golfbanan via damm1. Område 2 leds först
bort från bebyggelse till grönområdena på västra sidan. Där hamnar det till en
början i damm 2 men diket längs planområdet föreslås kunna leda/brädda mot
golfbanan i de södra delarna.
Inga instängda områden får skapas direkt mot byggnader, utan ytliga stråk och
säker höjdsättning krävs. För att säkerställa att inga fastigheter drabbas av
översvämning bör höjdsättning inom kvartersmark utformas så att färdigt golv
ligger 0,2 m högre än omgivande mark. Mark vid husliv och 3 m ut ska ha en
lutning på 1:20. Längre ut från byggnad kan markytan ha en flackare lutning
på 1:50-1:100. Ligger byggnad närmare än 3,0 m från fastighetsgräns ska färdigt golv ligga minst 0,2 m högre än angränsande trottoar. Varje enskild fastighet ska höjdsättas så att ytavrinningen kan ske mot redovisade ytavrinningsstråk, se bilaga 2.
Där rinnvägen för skyfall på gata går vidare mot lägre markyta bör en anvisning
genom försänkt eller slopad kantsten ske.

7.2

FLÖDEN

Flöden vid skyfall inom området har beräknats för ett 100-årsregn på samma
sätt som för 2-årsregn och 20-årsregn med rationella metoden och med en
klimatfaktor på 1,25. Rinntiderna antas fortfarande vara 10 min för dimensionerande flöden, med undantag för golfbanan som antas vara 60 min. Avrinningskoefficienter som använts vid skyfall visas i Tabell 3.

10273861 • Dagvattenutredning Västra Jakobsberg | 19

Tabell 3. Avrinningskoefficienter som använts vid beräkning av 100-årsregn
Avrinningskoefficienter
Huvudgata
Kvartersmark
Natur
Golfbana

0,6
0,6
0,1
0,05

Längs de sträckor som förses med ledningsnät antas ett 20-årsregn ledas undan via ledningar och flödesskillnaden upp till ett 100-årsregn leds vidare längs
markytan. I de flesta fall leds både markytan och ledningsnätet till samma
punkt, och då påverkas inte flödet till områdets utloppspunkt. Men för område
1C går ledningsnätet från de övre delarna mot damm 2 medan markytan leds
mot damm1. Samma sak gäller för område 2N, där ledningsnätet också går
mot damm 2 men markytan föreslås luta mot golfbanan. Flödena för dessa två
fall har korrigerats där flöden motsvarande ledningsnätets kapacitet adderats
till damm2 och kvarstående flöde mot damm1 eller direkt till golfbanan. En
sammanställning av beräknade flöden presenteras i Figur 14.

Figur 14. Dimensionerande flöde för avrinningsområdet vid ett 100-årsregn.
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7.3

FLÖDEN GENOM UTVALDA SEKTIONER

För att uppskatta om gator och diken har tillräcklig kapacitet har fem utvalda
sektioner tagits fram för att bedöma kapaciteten vid ett skyfall, se Figur 15.

Figur 15. Sektioner A-A till E-E. Bakgrundsbild: Sektion gata för samråd 2018-09-18.

Sektion A-A (Södra förbindelsen) och B-B (Lokalgata) representerar kapaciteten som finns vid ett skyfall. Vid uppskattning av flödeskapacitet har en
längslutning på 2‰ och tvärsnittsarea mellan kantsten använts.
Utöver gatornas kapacitet längs markytan finns även ett ledningsnät som ska
leda undan ett 20-årsregn. Förutsatt att ledningsnätet utnyttjas till fullo är det
flödesskillnaden mellan ett 100-årsregn och ett 20-årsregn som ska hanteras
på gatan.
Sektion A-A har ett avrinningsområde kring 5,5 ha och ger ett dimensionerande flöde vid ett 100-årsregn på ca 2000 l/s. Med avdrag för ledningsnätet
återstår ca 850 l/s som behöver avledas på markytan. Gatans kapacitet har
uppskattats till 1600 l/s utan att vattnet överstiger kantstenen. Se Figur 16 för
tvärsnitt av sektionen samt beräkningsresultat.

Dimensionerande flöde
Area
Red area
Q100år
Q Ledning (20år)
Q yta

5,5
3,3
2 000
1 150
850

ha
ha
l/s
l/s
l/s

Kapacitet på gata
Höjd
Bredd
Mannings tal
Marklutning
Kapacitet

0,12
15,6
80
2
1 600

m
m
‰
l/s

Figur 16. Sektion A-A. Kapacitet flöde på gata Södra förbindelsen vid ett skyfall. Bakgrundsbild: Sektion gata för samråd 2018-09-18.
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Sektion B-B har beräknats för ett avrinningsområde på 1 ha, vilket är något
större än uppmätt men kan då antas gälla för övriga likartade kvarter. Dimensionerande flöde vid ett 100-årsregn är ca 370 l/s. Efter avdrag för ledningsnät
återstår ca 150 l/s som behöver avledas på gatan. Gatans kapacitet har uppskattats till ca 610 l/s utan att överstiga kantstenen. Därmed finns enligt antagandena i beräkningarna tillräcklig kapacitet för att avleda hela dagvattenflödet på gatan. Se Figur 17 för tvärsnitt av sektionen samt beräkningsresultat.

Dimensionerande flöde
Area
Red area
Q100år
Q Ledning (20år)
Q yta

Kapacitet på gata
1,0
0,6
370
220
150

ha
ha
l/s
l/s
l/s

Höjd
Bredd
Mannings tal
Marklutning
Kapacitet

0,12
6
80
2
610

m
m
‰
l/s

Figur 17. Sektion B-B. Kapacitet flöde på lokalgata vid ett skyfall. Bakgrundsbild: Sektion gata för samråd 2018-09-18.

Avrinningsområdet för sektion C-C är detsamma som 1A i Figur 14 och har ett
dimensionerande flöde vid ett 100-årsregn på 2900 l/s. I sektionen ingår även
en ledning, vilket gör att dimensionerande flöde ej delats upp mellan yta och
ledning. Kapaciteten har beräknats till ca 3100 l/s och räcker därmed till för
dimensionerande flöde. Se Figur 18 för tvärsnitt av sektionen samt beräkningsresultat.

Dimensionerande flöde
Area
14,1 ha
Red area
4,7 ha
Q100år
2 900 l/s

Kapacitet i dike med ledning
Mannings tal
Bottenlutning
Kapacitet ledning
Kapacitet dike
Kapacitet tot

Figur 18. Sektion C-C. Kapacitet flöde i planerat dike vid ett skyfall.

22 | 10273861 • Dagvattenutredning Västra Jakobsberg

20
2
1100
2000
3100

‰
l/s
l/s
l/s

Avrinningsområdet för sektion D-D är detsamma som 1B i Figur 14 och har ett
dimensionerande flöde vid ett 100-årsregn på 2100 l/s. Även här ingår ledning
vilket medför att ingen uppdelning av dimensionerande flöde mellan markyta
och ledning har gjorts. Kapaciteten i sektionen har beräknats till 2400 l/s och
räcker därmed till för dimensionerande flöde. Se Figur 19 för tvärsnitt av sektionen samt beräkningsresultat.

Dimensionerande flöde
Area
9,2 ha
Red area
3,5 ha
Q100år
2 100 l/s

Kapacitet i dike med ledning
Mannings tal
Bottenlutning
Kapacitet ledning
Kapacitet dike
Kapacitet tot

20
2
600
1800
2400

‰
l/s
l/s
l/s

Figur 19. Sektion D-D. Kapacitet flöde i planerat dike vid ett skyfall.

Sektion E-E är en typsektion som kan tänkas gälla för flera vägpassager över
diket i område 1A. Flödet som behöver passera är samma som i sektion C-C,
det vill säga 2900 l/s. Kapaciteten på ledningen är fortsatt 1100 l/s, vilket medför att en kulvert under vägen behöver ha en kapacitet kring 1800 l/s.
För återstående flöde är ett alternativ att lägga en kulvert med tre fack där
vardera fack har bredden 1,2 m och höjden 0,8 m, se Figur 20. Med en grov
beräkning med Mannings ekvation med Mannings tal 40 och lutning 2 ‰ blir
kapaciteten kring 2000 l/s. Dock har inte hänsyn tagits till in- och utströmningsförluster. För att få ett bra inflöde till kulverten behöver diket smalnas av och
anpassas till kulvertens mått.

Figur 20. Sektion E-E. Förslag på utformning av kulvert under vägpassage som korsar
diket i område 1A.

7.4

FÖRDRÖJNING

Eftersom hela området är instängt är det av stor vikt att se var dagvattnet hamnar om inte dammarna räcker till. Marknivåerna är föreslagna så att ytavrinningen leds mot golfbanan.
Damm 1 har ej dimensionerats för ett 100-årsegn men antas bräddas mot golfbanan när nivån överstiger nivån +44,0. Den lägsta nivån på planområdet har
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föreslagits vara som lägst +44,5. Den del av golfbanan som ligger mellan
damm 1 och PST1 har ca 5000 m3 under nivån +44,0, se Figur 21. Om hela
ytan används och det finns bra bräddförutsättningar från damm 1 kan detta
ses som en extravolym innan nivån fortsätter stiga. Vid nivån +44,5 är volymen
på golfbanan ca 26000 m 3. Även om hela volymen kanske blir svår att använda
så visar det att området har stora extravolymer att brädda till när damm 1 ej
räcker till.

Figur 21. Karta som redovisar reservvolymer vid bräddning av damm 1.

För att fördröja flödet i område 3 skulle damm 3 behöva en volym på 6400 m 3
om utflödet fortsätter vara 50 l/s. Genom att nyttja diket i 1A som brädd kan
denna volym minskas. Dock bör inte brädden överskrida dimensionerande
flöde i diket. För område 1A är det beräknade maxflödet 2900 l/s vid ett 100årsregn. Vid ett 100-årsregn med varaktighet 40 min ger område 1A tillsammans med område 3 samma flöde. Om damm 3 dimensioneras så att volymen
räcker för att fördröja alla regn upp till 40 min varaktighet och bräddar regn
med längre varaktighet så kommer inte flödet i diket genom 1A ej överstiga
2900 l/s. För att fördröja dessa regn behövs en volym på ca 4000 m 3.
En sådan volym kan uppnås via exempelvis via ett brett dike på ca 180 m med
tvärsnittsyta 18 m2 i nordlig riktning tillsammans med ett smalare dike på ca
180 m med tvärsnittsyta 4 m2 genom planområdet i öst-västlig riktning. Förslag
på dammens utbredning visas i Figur 22.

Figur 22. Förslag på utbredning av damm 3 med en volym på ca 4000 m3.
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8

FÖRSLAG TILL DRÄNERING

Ny dränering för byggnader, vägar och allmän platsmark, ut med invallning
samt vissa sanka grönområden erfodras. Befintligt dräneringssystem i golfbanan och landningsbanan kommer även i fortsättningen att dränera stora delar
av avrinningsområdet.
Inläckage från den nya vallen vid högsta beräknade nivå i Klarälven uppskatttas till 50-300 l/s, se Tyréns vallutredning 2018-06-07.
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9

SAMMANFATTNING

Då området är relativt flackt och omges av en invallning pga vattennivåer i
omgivande recipient Klarälven så föreslås att dagvattnet pumpas ut så som
det görs idag. Planområdet har delats in i 3 st avrinningsområden. Utredningen
har kommit fram till att dagvattenhanteringen inom området löses med ledningar och diken. Då djupa diken inte kan anläggas nära byggnader så föreslås en kombination av grunda diken och ledningar längs vissa sträckor.
Befintlig pumpstation (PST1) tar hand om dagvattenflödet från område 1 samt
befintlig golfbana (område 0) som ligger utanför planområdet. Flödet får inte
öka från pumpstation PST1 till recipient vilket innebär att fördröjning av dagvatten måste ske i en ny damm i område 1.
Dagvatten för område 2 och 3 leds till ny pumpstation PST2 intill småbåtshamnen. Dagvatten pumpas ut från PST2 till småbåtshamnen. För att minimera
storleken på pumpar i pumpstation PST2 anläggs fördröjningsdammar i område 2 och i område 3.
Skyfall hanteras genom att utforma planområdet så att det finns ytliga stråk
mot och längs vägarna som kan leda undan dagvattnet mot golfbanan vid kraftigare regn/skyfall. Fördröjning av skyfall sker i damm 3 samt golfbanan innan
vattnet pumpas ut till recipient från pumpstation PST1.
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Bilaga 1, Principlösning dagvattenhantering
Bilaga 2, Principförslag ytavrinning
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