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Tullholmssågen 4 m.fl. Dagvatten och skyfallshantering
(PM)

1.

Inledning
Detta PM är framtaget som ett bedömningsunderlag för detaljplanearbete gällande
ytvattenavledning av ett extremregn.
Avvattning av dagvatten ytledes förutsätts ske mot Tullholmsviken i sydost vilket
är en del av Klarälvens/Vänerns vattensystem.

2.

Befintliga förhållanden
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Befintligt område utgörs av Konsumtomten och består av kontorsbyggnader samt
lagerlokaler. På delar av området pågår rivningsarbeten av befintliga byggnader.
Området utgörs till 90 % av takytor och hårdgjorda ytor. (Se figur 1.)

Figur 1: Befintlig situation, Planområde.
1 av 11

Tullholmssågen 4 m.fl.
Unr 1320042974

o:\ksd1\sby\2019\1320042974\3_teknik\w\dokument\beskrivningar\dagvattenhantering.docx

Aktuellt område som avgränsas mot Tullhusgatan i väster, Näbbgatan i sydväst
och Packhusgatan i nordöst är ca 57 400 m 2. (Se figur 2.)

Figur 2: Planområde med fastigheter.
Dagvattenhanteringen består i dagsläget av dagvattenbrunnar kopplade till
rörsystem för avledning till recipient utan rening eller fördröjning.
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Området berörs marginellt av risk för skyfall enligt skyfallskartering 100-årsregn
(Se figur 3.)

Figur 3: Karlstad kommuns skyfallskartering. 100-årsregn.
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3.

Föreslaget utförande
Enligt Utkast till ny detaljplan för Fastigheten Tullholmssågen 4 m.fl.
Konsumtomten, föreslås bebyggelse i form av gator och torg, bostäder,
skola/förskola, park samt centrumhandel. (Se figur 4.)
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Figur 4: Utkast detaljplan.
Föreslagen ny bebyggelse översvämningsskyddas så att byggnaders lägsta höjd
på färdigt golv ligger på minst +47,07 (RH2000).
Dagvatten ska i möjligaste mån omhändertas lokalt inom planområdet.
Längs östra del av Packhusallén sker idag fördröjning och rening av vägvatten
genom växtbäddar, vilket föreslås att i fortsättningen gälla även resten av
Packhusgatan.
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Med områdets nya föreslagna utförande skapas möjlighet för mer grönytor samt
fördröjning på kvartersmarkens innergårdar. Skillnaden mot
befintligt/förutvarande utformning blir en ökning av möjlighet för fördröjning
och/eller infiltration med ca 25 %.
Se föreslagen utformning nedan. (Figur 5.)
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Figur 5: Illustration av föreslaget utförande.
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4.

Underlag
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För bedömning av ytavledning med ett 100-årsregn har följande underlag
använts:
·
Projekterad föreslagen höjdsättning av nya gator i dwg-format. (AFRY)
·
Befintliga höjder, punktgitter 10 m. (Karlstads kommun)
·
Plankarta. Tullholmssågen 4 m.fl antagande den 30 jan 2020 i dwgformat. (Karlstads kommun)
·
Illustrationsplan. Tullholmssågen 4 m.fl. antagande SBN 2016-154 i pdfformat. (Tovatt Architects & Planners AB)

4.1

Bearbetning av underlag

4.2

Begränsningar.

För att kunna utföra en simulering av ytvattenflöde har följande bearbetning av
underlag utförts.
·
Terrängmodellering av projekterat utförande av gator.
·
3D-modellering av föreslagna byggnader från Illustration.
·
Upprättandet av gemensam terrängmodell visandes befintliga höjder i
anslutning till området, modell för gata samt byggnader.

Dessa begränsningar har identifierats och utförts vid simulering av
ytvattenavledning.
·
Nytt utförande av dagvattensystem för avvattning är inte beaktat i
simuleringen.
·
Infiltrationsmöjligheter på kvartersmark (innergårdar) är ej beaktat i
simuleringen.
·
Höjdsättning kvartersmark (innergårdar) är lika med förutvarande
befintliga höjder. Höjdsättning innergårdar ej detaljprojekterat.
·
Befintligt tillhandahållet höjddata med rutnät om 10 meter. Låg
noggrannhet i förhållande till projekterade gator.
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5.

Beräkningar
Översiktlig beräkning av dagvattenflödet från området är utfört som jämförelse
med förutvarande/befintligt förhållande jämfört med föreslaget nytt utförande.
Beräkningar enligt Svenskt Vattens publikation P110.
Rationella metoden
Qdim =i x Ar
Dimensionerande flöde: Qdim (l/s)
Nederbördsintensitet: i (l/s ha)
Reducerad Area: Ar=A x φ (ha)
Avrinningsområdets area: A (ha)
Avrinningskoefficient: φ
Klimatfaktor: 25% har använts vid beräkningar och simuleringar.

5.1

Dagvattenflöde befintligt.

Avser befintliga fastigheten Tullholmssågen 4 m.fl.
Bedömd area: 57 400 m2 = 5,74 ha.
Area Takyta: Bedömt till ca 70 % vilket ger ca 4,02 ha.
Area hårdgjorda ytor = 1,72 ha.
Grönytorna är försumbara.
Avrinningskoefficient
Avrinningskoefficient
Nederbördsintensitet
Nederbördsintensitet

takyta: φ = 0,9
hårdgjord yta: φ = 0,8
20-årsregn med klimatfaktor: 358 (l/s ha)
100-årsregn med klimatfaktor: 611 (l/s ha)

Ar = (4,02 x 0,9) + (1,72 x 0,8) = 5,0 ha
20-årsregn
Qdim = 358 x 5,0 = 1 790 (l/s) ~1,8 m 3/s
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100-årsregn
Qdim = 611 x 5,0 = 3 055 (l/s) ~3,1 m 3/s
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5.2

Dagvattenflöde föreslaget.

Avser befintliga fastigheten Tullholmssågen 4 m.fl. efter nytt föreslaget utförande
enligt Illustration.
Bedömd area: 57 400 m2 = 5,74 ha.
Area Takyta: Bedömt till ca 1,80 ha.
Area hårdgjorda ytor: ca 2,50 ha.
Area innergårdar, grönytor mm, ca 1,44 ha.
Avrinningskoefficient takyta: φ = 0,9
Avrinningskoefficient hårdgjord yta: φ = 0,75 (Ändrad med hänsyn till föreslagen
beläggning med stensatta ytor med grusfog)
Avrinningskoefficient innergårdar samt grönytor: φ = 0,15
Nederbördsintensitet 20-årsregn med klimatfaktor: 358 (l/s ha)
Nederbördsintensitet 100-årsregn med klimatfaktor: 611 (l/s ha)
Ar = (1,80 x 0,9) + (2,5 x 0,75) + (1,44 x 0,15) = 3,74 ha
20-årsregn
Qdim = 358 x 3,74 = 1 339 (l/s) ~1,3 m3/s
100-årsregn
Qdim = 611 x 3,74 = 2 285 (l/s) ~2,3 m3/s

5.3

Bedömning av dagvattenflödet

Vid ändring av planförslaget från förutvarande utformning till föreslagen
utformning så minskas dagvattenflödet från området vid ett 20-årsregn med ca.
28 % och med ca. 26 % för ett 100-årsregn.
Avvattning med dagvattenledningar bedöms kunna ske med tre utlopp till
recipient med dimension 600 mm på utloppsledning för ett 20-årsregn.
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Bedömningen är gjord med Prandtl-Colebrooks-formel för flödesberäkning i
ledning.
En ledning med dimension 600 mm och lutning 5 ‰ klarar ett flöde av ca 455 l/s.
455 l/s x 3 utlopp ger: 1 365 l/s. Vilket skulle klara flödet från ett 20-årsregn vid
nytt utförande av området enligt punkt 5.2.
Detta förutsett att utloppsledningar inte står dämda av nivån i Klarälven/Vänern.
Vid dämda utloppsledningar behöver dimensionerna ökas.
Dimensionering av ledningssystem föreslås utföras vid detaljprojektering med
hydrauliska beräkningar.
Ett extremregn typ 100-årsregn bedöms inte kunna avledas fullt ut i nytt planerat
dagvattensystem.
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100-årsregn får hanteras genom avledning på markytan mot recipient. Byggnader
och viktig infrastruktur utförs så att vatten ej blir stående mot/vid byggnad med
översvämning som risk.
Gatorna utformas för ytavledning av extremregn.

6.

Simuleringar av extremregn
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Simulering av ett 100-årsregn är utförd med MIKE FLOOD.
Vid simuleringen förutsätts att dagvattensystemet är överbelastat och vatten
tränger fram på markytan. I detta fall finns inget nytt projekterat
dagvattensystem så en kombinerad simulering med både dagvattensystem samt
flöde på markytan är inte utförd. Endast 100-årsregn på markytan redovisas.
Detta medför att utförd simulering visar en större utbredning av ytvatten än om
ett dagvattensystem skulle inkluderas i modellen för avlastning/avledning av del
av dagvattnet.
Redovisad simulering skall därför ses som en översiktlig kartering av riskområden
där ytvatten kan tränga fram och/eller ansamlas på markytan.
(Se figur 6 samt bilaga 1.)

Figur 6: Skyfallskartering 100-årsregn med föreslagen bebyggelse samt
gatuhöjder.
Blå streck visar rinnvägar. Blå ytor visar maximal utbredning på stående vatten
under dimensionerande regn.
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6.1

Bedömning av extremregn

För att minimera riskerna med översvämning från ett extremregn föreslås gatorna
utformas så att ytvatten ohindrat kan avledas mot recipient.
Gatans eller allmän platsmark höjdsätts så att ytvatten avleds från byggnader och
viktig infrastruktur. Placering av gatans lågpunktslinje bör då hållas på behörigt
avstånd från fastigheterna. (Se exempel i figur 7.)

Figur 7: Exempel avledning av ytvatten i gatumiljö.
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Exempel på utformning och utförande vid avledning av ytvatten via lågpunktslinjer
till närliggande grönyta med erosionsskydd enligt figur 8.

Figur 8: Exempel vid avledning av lågpunktslinje till grönyta.
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Föreslagna stråk för ytavledning är identifierade och redovisas i figur 9 samt
bilaga 2. Förslag ytavvattning extremregn.
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Figur 9: Ytavvattning extremregn. Föreslagen bebyggelse och gatuhöjder ligger till
grund för förslagen ytavvattning.
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Skyfallskartering 100-årsregn
Vattendjup (m)
0,05 - 0,2
0,2 - 0,3
0,3 - 0,6
> 0,6

Tullholmssågen 4 mfl
Skyfallskartering 100-årsregn
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