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Reseparkering Båten i Alvesta tätort

Principer för dagvattenhantering och höjdsättning

Inledning

Sweco ha fått i uppdrag att belysa förhållandena då det gäller hantering av dagvatten och
höjdsättning inom planområdet Båten 7 m.fl. som ligger i centrala Alvesta. Området ligger öster
om järnvägen Södra Stambanan och öster om Sjögatan samt väster om Industrigatan.

Orientering

Av detaljplanen, daterad 2016-12-09, för området framgår att inom den södra delen finns ett U-
område där marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Detta måste
beaktas vid lösande av bl. a höjdsättning och dagvattenhantering inom planområdet. I direkt
anslutning till den östra delen av planen och utmed Industrigatan finns ett Ledningsrättsområde.

I den sydvästra delen av planen finns en transformatorstation.

Högsta vattennivå i Sjön Salen är enligt uppgift ca +143,50 meter över havet (möh) och
medelvattennivån ca +141,90 möh.

På grund av översvämningsrisken från dagvattennätet ställs krav i planbestämmelserna för det
aktuella planområdet att det skall finnas möjlighet att fördröja dagvattnet inom den egna
fastigheten.

Dämningsnivå i dagvattensystemet

Vid kraftig nederbörd belastas det befintliga dagvattensystemet med stora flöden som orsakar
uppdämningar i dagvattensystemet. Med kännedom om dagens förhållanden så bedöms
dämningsnivån i kommunens dagvattenledning i planerad förbindelsepunkt för området att ligga
i marknivån. Dämningsnivån ligger härmed på nivån ca +142,90 möh.

Utförda markundersökningar

Beroende på att det inom det aktuella planområdet funnits miljöfarlig verksamhet har Sweco fått
i uppdrag att bl a inom planområdet utreda eventuell förekomst av bl a föroreningar i mark.
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Se rapport ”Översiktlig miljöundersökning, Sjöparken etapp 2, daterad 2017-01-31.

I samband med dessa undersökningar har provgropar grävts och då har konstaterats att
föroreningar i form av bl a Dioxin, Zink och PAH förekommer i den östra delen av planområdet.
Ytterligare analyser av uttagna jordprover skall troligtvis utföras för att kunna bestämma om
föroreningar finns på större djup under markytan.

Vid grundvattenprovtagningen 2017-01-10 låg vattennivån i provpunkterna på nivån mellan
+141,75 och +142,05 möh. Grundvattennivåerna tyder på en grundvattenströmning i sydlig till
sydvästlig riktning mot sjön Salen.

Dessutom konstaterades att i de provgropar som grävdes i den centrala och östra delen av
området förekommer relativt stor mäktighet av torv.

Eventuellt behov av bortschaktande av förorenade jordmassor och befintligt torvlager har inte
tagits hänsyn till i detta PM.

I detta skede förutsätts att förhållandena beträffande markföroreningar och markens bärighet
kommer att utredas närmare. Med ledning av resultaten från dessa undersökningar föreslås den
slutliga utformningen av bl a parkeringsytorna och dagvattenhanteringen.

Fördröjningsmagasin

Avsikten är att området som idag i huvudsak utgörs av en gräsyta skall förses med parkerings-
och gräsytor. Området som berörs lutar mot nordost.

Ett förslag på utformning av parkering och grönytor har upprättas av Alvesta kommun enligt
skissförslag daterat 161114. Av detta framgår även fördelningen av bl a hårdgjorda ytor och
grönytor inom området.

Delen av Sjögatan som ligger inom detaljplanen föreslås avvattnas på samma sätt som idag.
Härmed förutsätts att ingen fördröjning skall ske av dagvattnet från den del av Slöjdgatan som
är belägen inom planområdet.

Det planerade parkeringsområdet exklusive Sjögatan har en total yta av ca 4 520 m2. Området
är till största delen gräsbevuxet med enstaka spridda träd. Den hårdgjorda ytan som föreslagits
för parkeringsplatserna, enligt nämnda skiss, beräknas uppgå till ca 2 865 m2. Således kommer
storleken på gräsytan och övriga ytor som kvarstår att uppgå till ca 1 655 m2.

Avrinning från området är idag relativt liten då huvuddelen av ytan är relativt flack och
gräsförsedd.

Om man räknar med gräsytan som berörs så erhålls en avrinning av ca 8 l/s vid ett regn med en
återkomsttid av 5 år och 10 minuters varaktighet. Enligt följande beräkning.

Gräsyta ca 0,46 ha x 0,1 = Ared ca 0,046 ha.

Ared ca 0,046 ha x ca 180 l/s ha = ca 8 l/s.

Vid ett regn med en återkomsttid av 20 år och ett samtidigt strypt tömningsflöde av ca 8 l/s
erfordras en fördröjningsvolym för det planerade parkeringsområdet av ca 55 m3.
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Fördröjningsvolymen bör förläggas i den lägsta delen av fastigheten med hänsyn till
höjdförhållandena.

Inledningsvis studeras här nedan förhållandena då fördröjningsvolymen är
belägen över hjässan i kommunens dagvattenledning i förbindelsepunkten.

Förbindelsepunkt för anslutning av dagvatten till allmän dagvattenanläggning föreslås vara
belägen i den nordöstra delen av planområdet. Nivån på dagvattenledningens vattengång i
punkt DNB 1756 är enligt uppgift ca +141,99 möh.

Enligt nämnda skissförslag som Alvesta kommun har upprättat så är det möjligt att anlägga ett
ytligt öppet dagvattenmagasin utmed fastighetens östra del utmed Industrigatan. Annat läge och
utbredning av magasinet kan väljas på lämplig plats inom fastigheten.

Om detta utförs plant med en längd av ca 60 meter, en bredd av ca 5 meter, en släntlutning av
ca 1:2,5, ett djup av ca 0,9 meter och om man räknar med ett effektivt vattendjup av ca 0,7
meter så rymmer detta en vattenvolym av ca 60 m3 vilket uppfyller fördröjningskravet enligt
ovan. Botten på fördröjningsmagasinet föreslås anläggas på nivån +142,30 möh.

Planering

Höjdsättning

Vid höjdsättningen av området styrs denna bl. a av dämningsnivån i kommunens
dagvattensystem i förbindelsepunkten som ligger i nivå med marknivån ca +142,9 möh.

För att en möjliggöra en fördröjning av dagvattnet från fastigheten förutsätts att
fördröjningsmagasinets botten ligger högre än hjässan på kommunens dagvattenledning i
förbindelsepunkten. Vidare styrs höjdsättningen av den högsta vattennivån i magasinet som
föreslagits till (142,30 möh + 0,70 m) +143,00 möh.

Utifrån den högsta vattennivån i magasinet höjdsätts markytor och grönytor. Marknivån utmed
det föreslagna magasinet föreslås som lägst ligga på nivån ca +143,20 möh. Denna nivå gäller
även utmed Industrigatan. Då Industrigatan som lägst ligger på nivån ca +142,90 möh så måste
en kant eller mindre vall utföras utmed magasinet upp till nivån minst ca +143,20 möh.

I och med att marken lutar naturligt mot nordost bör höjdsättningen av området anpassas till
detta.

I stället för att fördröja dagvattnet i ett öppet magasin så kan hålrumsmagasin under mark
anläggas. Detta kan exempelvis utföras med hjälp av dagvattenkasetter i plast. Om dessa
förläggs under trafikytor så måste magasinet, enligt uppgift från tillverkaren av dessa, ha en
marktäckning av minst 0,8 meter. Om lägsta marknivå inom parkeringen föreslås till +143,20
möh så erhålls en fördröjningshöjd av (142,40 m - 142,30 m) ca 0,1 meter. För att erhålla en
fördröjningshöjd av ca 0,5 meter så måste färdig marknivå som lägst ligga på nivån +143,60
möh inom området.

Kan en yta skapas som inte är körbar och inom vilken magasinet kan förläggas så räcker det
med en marktäckning av minst ca 0,4 meter för magasinet. Om marknivån även i detta fall
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föreslås till +143,20 möh så erhållas en effektiv höjd av (142,80 m - 142,30 m) ca 0,5 meter. Då
magasinet har en hålrumsvolym av ca 95 % så blir magasinets utbredning i plan ca 115 m2 vid
en fördröjning av ca 55 m3.

Hålrumsvolymen kan också utgöras av makadam som kan läggas på ett mindre djup under
parkeringsytan. Utbredningen i plan med denna typ av magasin blir stor då hålrumsvolymen i
detta är liten, ca 30 %. Denna typ av magasin rekommenderas inte då dessa är svåra att
rengöra och inloppet till magasinet måste förses med filter för att hindra igensättning av
hålrummet i dessa.

Skall hålrumsmagasin utföras under mark måste dagvattenbrunnar och uppsamlande
dagvattenledningar anläggas för att avleda dagvattnet till magasinen.

Här studeras förhållandena då fördröjningsvolymen är belägen över marken i
förbindelsepunkten.

För att se till att fördröjningen av dagvattnet från parkeringen blir effektiv även när dagvattnet i
kommunens dagvattennät ställer sig över marknivån i förbindelsepunkten så måste magasinets
botten ligga på nivån ca +142,90 möh. För att vinna höjd föreslås att ett öppet magasin utförs.
Vattennivån i detta föreslås ligga ca 0,7 meter över magasinets botten och härmed kommer
vattennivån att ligga på ca +143,60 möh. För att vattnet inte skall brädda ut ur magasinet mot
den lägre liggande Industrigatan så måste marknivån inom parkeringen som lägst ligga på nivån
ca +143,80 möh.

Magasinet har ingen permanent vattenspegel utan detta är tomt på vatten när ingen nederbörd
förkommer.

Öppet fördröjningsmagasin

Om det öppna fördröjningsmagasinet som tidigare har nämnts att utföras utmed den östra
fastighetsgränsen så föreslås att dagvattnet från området avleds uppe på markytan fram till
fördröjningsmagasinet. För att dagvattnet skall kunna rinna av på markytan fram till magasinet
måste ytan ges en lutning av minst 1 %.

Genom att lösa avvattningen på detta sätt så undviks en uppsamling av dagvatten i
dagvattenbrunnar samtidigt som dagvattnet inte behöver avledas via ledningar. I och med att
markföroreningar kan förekomma inom området så är det positivt att undvika schakter inom
området.

Avståndet mellan fördröjningsmagasinet och den västra parkeringsytan är ca 50 meter. Detta
innebär att marken vid denna skall ligga minst ca 0,5 meter högre än marken vid magasinet.

Vid höjdsättningen skall marken anordnas så att inga instängda partier erhålls inom området.

Om ett staket eller mur skall utföras, med hänsyn till bländande ljus mot bostäder, utmed den
västra delen av fördröjningsstråket måste dagvattnet kunna passera exempelvis staketet på
markytan fram till fördröjningsmagasinet.
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Öppna dagvattenstråk

För att kunna avleda, fördröja och rena dagvattnet är det viktigt att vattnet ges möjlighet att
rinna av över mark. Mellan parkeringsytorna kan grunda gräsförsedda dränerade svackstråk
skapas där dagvattnet ges möjlighet att rinna av och fördröjas. Vattnet som inte infiltrerar ges
möjlighet att rinna fram över mark till det större planerade fördröjningsmagasinet.

Genom att avleda dagvattnet ut över mark så kan vattnet hållas högt och inte ledas ned i djupt
belägna fördröjningsmagasin och dagvattenledningar samtidigt som kostsamma
anläggningsarbeten inte behöver utföras inom området.

Parkeringsytor

Parkeringsytor höjdsätts så att dagvattnet från dessa kan avledas ovan mark ut över
angränsande lägre belägna infiltrationsbenägna ytor och uppsamlande ytor.

Ytan där bilarna står parkerade föreslås vara försedd med en hålad betongsten vars hål fylls
med finsingel eller makadam (2-4 mm) och stenen placeras på ett lager av makadam (2-4 mm)
samt därunder ett lager av makadam (8-16 mm). Där hålad betongsten utnyttjas kan gångstråk
mellan parkeringsfickor utföras med slät betongsten.

Härmed ges dagvattnet möjlighet att fördröjas tidigt och högt upp i avrinningskedjan samtidigt
som föroreningar från bilarna kan bindas i ytan.

Övrigt

För att klara ut om det befintliga dagvattensystemet, som berörs, har utrymme för ytterligare
anslutningar av dagvatten till detta bör en dagvattenberäkning utföras samtidigt som uppgifter
om dämningsnivåerna i ledningarna erhålls.

Med ledning av resultat från ytterligare miljö- och grundundersökningar föreslås den slutliga
utformningen av bl a parkeringsytorna och dagvattenhanteringen.

Vald lösning för dagvattenhantering och höjdsättning för planområdet skall i god tid innan
anläggningsarbetena påbörjas presenteras för Alvesta kommun. Här kan Alvesta kommun, FSP
Teknik, vara samrådspartner.


