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1 Sammanfattning 

En ny detaljplan är under framtagande för fastighet Långaveka 1:17 m.fl., i ut-

kanten av Glommen ca 9 km norr om Falkenberg, för att möjliggöra en utbygg-

nad av Långavekaskolan. COWI har på uppdrag av Falkenbergs kommun ge-

nomfört en dagvattenutredning som ska vara ett underlag för detaljplanen. 

För att klara krav på flöden från planområdet vid dimensionerande regn samt 

reningskrav förslås dagvattenåtgärder i form av fördröjningsmagasin samt ett 

biofilter. 

Ett stort instängt område som överlappar med planområdets nordvästra del 

medför utmaningar vad gäller höjdsättning för att undvika risk för skador på 

byggnader vid extrem nederbörd, då området riskerar att översvämmas. Det 

rekommenderas att möjligheten att flytta byggnaderna till en mindre översväm-

ningskänslig del av planområdet undersöks. Om detta inte är möjligt bör en 

översvämningsutredning genomföras i samråd med en förprojektering av mark-

höjder för att säkra en fungerande lösning. 
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Figur 1 – Detaljplanområdets läge. 

2 Inledning och orientering 

En ny detaljplan är under framtagande för fastighet Långaveka 1:17 m.fl. för att 

möjliggöra en utbyggnad av Långavekaskolan. Inom planområdet ska även en 

ny idrottshall och förskola uppföras. COWI har på uppdrag av Falkenbergs kom-

mun genomfört en dagvattenutredning som ska vara ett underlag för detaljpla-

nen. Det 3,6 ha stora planområdet är beläget i utkanten av Glommen ca 9 km 

norr om Falkenberg, nordost om korsningen mellan väg 735 och 737 (se Figur 

1). Utredningen har samordnats med dagvattenutredningen för intilliggande de-

taljplan väster om väg 735.   



 

 

     

DAGVATTENUTREDNING LÅNGAVEKASKOLAN  9  

http://projects.cowiportal.com/ps/A108076/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A108076-4-02-UTR-001.docx  

3 Förutsättningar 

3.1 Avgränsningar 

Endast en översiktlig utredning av översvämningsrisk- och åtgärder har genom-

förts. 

3.2 Riktlinjer och reningskrav för hantering av 
dagvatten 

För Falkenbergs och Varbergs kommuner finns dagvattenanvisningar som är en 

del av kommunernas VA-planer (VIVAB et al. 2017). Syftet med dessa anvis-

ningar är att bidra med strategier för en långsiktig, hållbar dagvattenhantering 

enligt följande principer: 

1 Dagvatten en resurs! 

2 Angrip föroreningskällorna 

3 Rena vid föroreningskällan. 

4 Lokalt omhändertagande av dagvatten (trög dagvattenhantering). 

5 Blanda inte rent och smutsigt vatten. 

6 Underhåll din dagvattenanläggning. 

I dagvattenanvisningarna finns riktvärden (målsättningsvärden) för förorening-

ar. 

För den aktuella detaljplanen finns krav från ledningsägaren VIVAB om att di-

mensionera åtgärder för att klara ett 20-årsregn med en klimatfaktor om 1,25 

med ett maximalt utflöde från planområdet om 10 l/s, för att inte kapaciteten i 

det kommunala dagvattennätet ska överskridas. 
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Marköversvämning som orsakar skador på byggnader ska ha en återkomsttid 

om mer än 100 år (Svenskt Vatten 2016).  

3.3 Recipient och miljökvalitetsnormer 

Detaljplanområdet har den i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) klassade 

vattenförekomsten N M Hallands Kustvatten som recipient, belägen ca 1 km 

bort. Vattenförekomsten klassas som naturlig med måttlig ekologisk status och 

uppnår ej god kemisk status. Kemisk status exklusive kvicksilver och bromerad 

difenyleter är god. Halterna av dessa föroreningar överskrids i de flesta vatten-

förekomster i Sverige, och orsakas främst av luftburna, långväga föroreningar 

och inte av lokal markanvändning. Förekomsten av dessa ska inte ses som ett 

hinder för utveckling inom detaljplanområdet. Miljökvalitetsnormen är att uppnå 

god ekologisk status 2027 samt att uppnå god kemisk ytvattenstatus 2021 med 

undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt för bromerad difenyleter 

(Vatteninformationssystem Sverige 2017). 
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Figur 2 – Ortofoto som visar befintlig markanvändning i planområdet. 

4 Befintliga förhållanden 

4.1 Markanvändning 

Inom södra delen av området finns idag Långavekaskolan med byggnader, par-

kering och såväl hårdgjorda som gröna lekytor. Norra delen av planområdet ut-

görs av jordbruksmark med hästhagar. Se Figur 2 för ortofoto som visar befint-

lig markanvändning. 
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4.2 Geoteknik, grundvattennivåer och 
infiltrationsmöjligheter för dagvatten 

En geoteknisk utredning har genomförts (Sigma Civil 2017). Den generella jord-

lagerföljden i området är sandigt fyllnadsmaterial underlagrat med naturlig sand 

av olika kvaliteter i den exploaterade delen av området. I den oexploaterade 

delen ligger organisk, sandig jord följt av sand och/eller lera. Enligt SGU's jord-

artskarta utgörs jordtäcket i planområdet av postglacial sand och finsand (SGU 

2015).  

I samband med den geotekniska utredningen har 2 st grundvattenrör satts i 

vilka vid installationstillfället en grundvattennivå på ca 0,1 m respektive 1,15 m 

under markytan uppmättes. Det ytligaste värdet uppmättes på jordbruksmarken 

strax norr om planområdets nordvästra hörn, medan det vid tillfället något dju-

pare grundvattnet uppmättes i det lite högre området öster om planområdet. 

Den geotekniska utredningen drar slutsatsen att marken har hög vattengenom-

släpplighet. Dessvärre är möjligheterna för infiltration av dagvatten mindre goda 

p.g.a. ytligt grundvatten. Vid platsbesök genomfört januari 2018 observerades 

vattensamlingar i nordvästra delen av planområdet i ett instängt område. Detta 

tyder på att marken var mättad av vatten vilket förhindrar infiltration. Möjligen 

finns möjlighet till viss infiltration i de högre belägna, ej hårdgjorda ytorna vid 

planområdets sydöstra hörn. 
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4.3 Ytavrinning 

För att beskriva befintliga förhållanden för ytavrinning har verktyget SCALGO 

LIVE använts. SCALGO utgår ifrån marknivåer i Lantmäteriets nationella höjd-

modell utan hydrologiska korrigeringar. Ingen hänsyn tas till exempelvis trum-

mor, ledningar eller infiltration.  

Figur 3 visar delavrinningsområden vid det dimensionerande 20-årsregnet. 

Större delen av planområdet avrinner mot ett instängt område beläget på jord-

bruksmarken norrut. Området väster om väg 735 avrinner mot jordbruksmarken 

västerut. En liten yta i planområdets sydöstra hörn avrinner österut mot ett dike 

tillika dikningsföretag. Inom planområdet finns ett antal instängda områden 

varifrån vattnet inte bräddar vid 20-årsregn. Vid kraftigare regn bräddar dessa 

områden och blir en del av det gröna delavrinningsområdet. 

Figur 3 – Delavrinningsområden och vart de avrinner. 
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Figur 4 visar instängda områden och uppskattat översvämningsdjup vid 100-

årsregn inklusive en klimatfaktor om 1,25, givet befintliga markhöjder. Inom 

skolans område finns ett antal lokala lågpunkter där vatten väntas stå vid kraftig 

nederbörd. I nordvästra delen av figuren syns ett större helt instängt område 

som inte bräddar vidare vid 100-årsregnet. I detta har vatten observerats vid 

platsbesök i februari 2018. Troligen sker ingen eller mycket begränsad infiltrat-

ion inom området på grund av en ytlig grundvattennivå. Möjligen sker även en 

utströmning av grundvatten. 

Figur 5 visar flödesvägar för ytavrinning inom planområdet.  

 

 
 

Figur 4 – Lågpunkter och uppskattat översvämningsdjup med nuvarande markhöjder vid 

100-årsregn inklusive klimatfaktor. Vattendjup under 3 cm utelämnas pga 

osäkerheter i beräkningarna. 
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4.4 Befintligt VA- och dagvattensystem, 
tillkommande vatten och möjliga recipienter 

Inom skolområdet har vid platsbesök observerats ett internt dagvattensystem 

med gallerbrunnar som antas vara kopplade med ledningar till kommunalt dag-

vattenledningsnät. Om kapaciteten i det befintliga nätet är tillräcklig för att upp-

fylla dagens krav och riktlinjer är ej känt. Kommunalt VA i anslutning till områ-

det presenteras i Figur 6. Förbindelsepunkt till det kommunala dagvattennätet är 

belägen i planområdets sydvästra del. Befintligt vatten- spill och dagvattennät 

har kapacitet för utbyggnad av detaljplanområdet (för dagvattennätet givet att 

krav beskrivna i avsnitt 3.2 uppfylls). Utbyggnad kan krävas för att ansluta nya 

fastigheter inom planområdet. 

Figur 7 redovisar tolkade delavrinningsområden baserat på ytavrinningsförhål-

landen redovisade i Figur 3, förekomst av VA-nät presenterat i Figur 6 samt ob-

servationer gjorda vid platsbesök. Skolans område närmast väg 735 antas av-

rinna mot dike vid vägen, som eventuellt avvattnas till kommunalt ledningsnät. 

Resten av skolområdet antas avvattnas till skolans interna ledningsnät, som an-

sluter till det kommunala nätet. Den norra delen av området avvattnas genom 

ytavrinning mot ett översvämningsområde som delvis överlappar med planom-

Figur 5 -  Ytavrinningsvägar inom planområdet. 
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rådets nordvästra del (se Figur 4). Ytan väster om väg 735 avvattnas genom 

ytavrinning västerut. 

Ingen ytavrinning väntas strömma in i planområdet från omkringliggande mark 

då vägar med diken samt höjdryggar i terrängen fungerar som vattendelare.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Tolkade delavrinningsområden med hänsyn till befintlig VA. 

 

Figur 6 - Befintligt kommunalt VA-nät med skolans förbindelsepunkt 

(FP) för dagvatten markerad. 
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5 Dagvattenhantering efter exploatering 

enligt detaljplan 

5.1 Flöden och fördröjningsbehov 

Dagvattenflöden för har beräknats enligt riktlinjer i P110 (Svenskt Vatten 2016).  

Enligt rationella metoden beräknas det dimensionerande flödet enligt ekvation 1. 

Q = A·φ·i(tr)·kf           (ekvation 1) 

där 

Q =   Dagvattenflöde från området    [l/s] 

A =   Avrinningsområdets (ytans) area   [ha] 

φ =   Avrinningskoefficient 

i(tr) =  Dimensionerande regnintensitet    [l/s·ha] 

tr =   Regnets varaktighet (rinntid)    [minuter] 

kf =  Klimatfaktor 

Regnintensiteten har beräknats enligt ekvation 2.  

𝑖(𝑡𝑟) = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑡𝑟)

𝑡𝑅
0,92 + 2         (ekvation 2) 

där 

Å = återkomsttid        [månader] 

Flöden vid regn med en återkomsttid om 20 år samt 100 år har beräknats. Rinn-

tiden inom studieområdet har antagits vara 10 min baserat på längsta rinn-

sträcka inom området och rinnhastigheter enligt P110. För beräkningar av flöden 

efter detaljplanens genomförande har en klimatfaktor om 1,25 använts för att ta 

höjd för ökad nederbörd orsakad av klimatförändringar.  

Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som bidrar till av-

rinning. För 20-årsregnet har koefficienter i enlighet med Svensk vattens publi-

kation P110 (Svenskt Vatten 2016) använts. De avrinningskoefficienter som re-

kommenderas i P110 är inte representativa för 100-årsregnet. Vid kraftiga ne-
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derbördstillfällen hinner inte vattnet infiltrera i lika stor utsträckning och avrin-

ningskoefficienter blir därför högre. Avrinningskoefficienter använda i beräkning-

arna visas i Tabell 1.  

Tabell 1 – Avrinningskoefficienter använda vid flödesberäkningar. 

Markanvändning Avrinningskoefficient 

20-årsregn 

Avrinningskoefficient 

100-årsregn 

Väg 0,8 0,9 

Takyta 0,9 0,9 

Parkering 0,8 0,9 

Gräs/grönyta 0,1 0,5 

Gång- och cykelväg 0,8 0,9 

Parkmark 0,2 0,6 

Jordbruksmark 0,1 0,5 

 

Beräknade flöden vid 20- samt 100-årsregn med nuvarande markanvändning 

samt efter genomförande av detaljplan enligt illustrationsplan daterad 2017-12-

19 presenteras i Tabell 2.  

Tabell 2 – Beräknade flöden från planområdet före och efter detaljplanens genomförande. 

 

Markanvändning 

Med befintlig markanvändning Med planerad markanvändning 

Area 

(ha) 

Flöde 20-

årsregn 

(l/s) 

Flöde 100-

årsregn 

(l/s) 

Area 

(ha) 

Flöde 20-

årsregn 

med klimat-

faktor (l/s) 

Flöde 100-

årsregn 

med klimat-

faktor  (l/s) 

Väg 0,11 25 45 0,34 100 185 

Takyta 0,23 60 105 0,66 215 365 

Parkering 0,17 40 75 0,18 50 100 

Grönyta 0,44 15 110 0,32 10 100 

Gång- och cykelväg 0,32 75 140 0,78 225 430 

Parkmark 0,92 55 270 1,32 95 485 

Jordbruksmark 1,41 40 345 - - - 

Summa 3,60 310 1090 3,60 695 1665 

 

Förändrade flöden väntas inte påverka markavvattningsföretag då det endast är 

en liten del av planområdet som avrinner mot ett dikningsföretag (se Figur 3) 

inom vilken markanvändningen antas vara oförändrad. 
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Behov av fördröjningsvolym beror på syftet med fördröjningen. För att fördröja 

ett kort intensivt regn krävs en mindre volym än vid fördröjning av långa lågin-

tensiva regn. För att dimensionera fördröjningsmagasin kan volymen beräknas 

som en funktion av återkomsttid och avtappning från magasinet med hjälp av 

rationella metoden, enligt P110 avsnitt 9.2 och 10.6. Med denna metod beräk-

nas den volym som krävs givet en viss avtappning för regn med olika varaktig-

het, och maxvärdet anses vara den erforderliga magasinsvolymen. 

Den reducerade arean efter exploatering, dvs summan av area multiplicerad 

med avrinningskoefficient för varje markanvändningstyp, sattes till 1,93 ha. 

Återkomsttiden sattes till 20 år respektive 100 år och en klimatfaktor om 1,25 

användes. Tabell 3 visar den erforderliga magasinsvolymen för planområdet 

med olika avtappning. För att klara 10 l/s krävs en magasinsvolym om 1000 m3 

för planområdet. Denna volym krävs vid ett 20-årsregn med en väldigt lång var-

aktighet, runt 10 h. Den väldigt stora volymen är en konsekvens av den låga 

avtappningen, som innebär att det vid ett långvarigt regn hinner ackumuleras 

stora mängder vatten. Detta kan sättas i relation till den erforderliga magasins-

volymen med större avtappning, som blir mindre. 

Tabell 3 – Erforderlig magasinsvolym för att klara nederbörd med 20 års återkomsttid, 

efter exploatering givet olika avtappning 

Avtappning 

(l/s) 

Erforderlig magasinsvolym 

(m3) 

Dimensionerande återkomsttid 

20 år 

Erforderlig magasinsvolym 

(m3) 

Dimensionerande återkomsttid 

100 år 

10 1000 2000 

20 800 1600 

30 700 1400 

5.2 Föroreningar 

Föroreningshalter från planområdet har beräknats med hjälp av programmet 

StormTac. Nederbörden har satts till normalvärdet för 1961-1990 för SMHIs 

mätstation i Glommen (674 mm/år) och korrigerats med en faktor 1,1 enligt 

Dahlström (2006). Detta ger en årsnederbörd om 741 mm. Ett genomsnittligt 

nederbördsdjup på 7,8 mm och en medelvaraktighet på 6,9 h har ansatts i en-

lighet med Hernebring (2006). Observera att StormTac ger schablonmässigt be-

räknade värden. Halter av föroreningar kan i verkligheten variera stort mellan 

olika platser och tidpunkter. 

Beräknade föroreningshalter från planområdet före och efter detaljplanens ge-

nomförande samt efter föreslagna åtgärder presenteras i Tabell 4. Även riktvär-

den (målsättningsvärden) från Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Var-

bergs kommuner (VIVAB et al. 2017) presenteras. Halter som överstiger rikt-

värdet är markerade med rött. 
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Tabell 4 – Beräknade föroreningshalter från planområdet före och efter detaljplanens ge-

nomförande. Halter som överstiger riktvärdet är markerade med rött. 

Ämne Enhet Riktvärde Före  

exploatering 

Efter  

exploatering  

före åtgärder 

Efter  

exploatering  

efter åtgärder 

P ug/l 200 120 89 34 

N mg/l 3 2 2 1 

Pb ug/l 14 7 5 1 

Cu ug/l 20 15 16 3 

Zn ug/l 60 32 35 7 

Cd ug/l 0,4 0,3 0,4 0,1 

Cr ug/l 15 4 5 1 

Ni ug/l 20 3 4 1 

Hg ug/l 0,05 0,02 0,03 0,01 

SS mg/l 60 51 30 10 

Oil ug/l 1000 310 370 94 

BaP ug/l 0,05 0,01 0,01 0,01 

Benz ug/l 10 0,8 0,8 0,4 

TBT ug/l 0,001 0,002 0,002 0,001 

As ug/l 15 4 3 1 

TOC mg/l 12 11 13 4 

 

Beräknade årliga föroreningsmängder (kg/år) från planområdet före och efter 
detaljplanens genomförande presenteras i Tabell 5. Med föreslagna åtgärder 
väntas mängden jämfört med dagens situation minska för de flesta av de under-

sökta föroreningarna, och förbli oförändrad övriga. Ingen halt överskrider rikt-
värdet. 
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Tabell 5 - Beräknade årliga föroreningsmängder (kg/år) från planområdet före och efter 

detaljplanens genomförande. Efter föreslagna åtgärder väntas inga mäng-

der öka jämfört med dagens situation. 

Ämne Före  

exploatering 

Efter  

exploatering  

före åtgärder 

Efter  

exploatering  

efter åtgärder 

P 1,5 1,6 0,6 

N 30 28 19 

Pb 0,1 0,1 0,0 

Cu 0,2 0,3 0,1 

Zn 0,4 0,6 0,1 

Cd 0,003 0,007 0,002 

Cr 0,05 0,09 0,02 

Ni 0,04 0,07 0,02 

Hg 0,0003 0,0005 0,0001 

SS 640 540 182 

Oil 3,9 6,6 1,7 

BaP 0,0001 0,0002 0,0001 

Benz 0,010 0,014 0,008 

TBT 0,00002 0,00003 0,00002 

As 0,04 0,06 0,01 

TOC 130 230 63 

 

5.3 Föreslagen utformning av lösningar för 
dagvattenhantering 

5.3.1 Fördröjning och rening 

För att klara flödes- och reningskrav från ledningsägare samt uppfylla kommu-

nens riktlinjer föreslås ett antal åtgärder. 

Då flödet från planområdet är begränsat till 10 l/s krävs fördröjning inom plan-

området. För att inte få översvämning med en återkomsttid lägre än 20 år krävs 

1000 m3 fördröjningsvolym. Denna föreslås utgöras av en damm enligt Figur 8. 

Se även bilaga 1 för utformning av damm samt förslag till höjdsättning av led-

ningar.  

Nytt ledningssystem för dagvatten utformas för parkeringsplatser och nya bygg-

nader. Ledningarna mynnar i dagvattendammen och utloppsledning från dam-

men avleds till kommunal anslutningspunkt. För att säkerställa utloppsflödet till 

10l/s kan utloppet förses med flödesregulator.  

Förslagen damm har en total volym av 1000m3 mellan utlopp (+3.60) och 

+4.70 vilket är samma nivå som föreslagen nivå för parkeringsplatsen. Detta 

innebär att ledningssystemet för dagvatten kommer vara dämt.   
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På bilaga 1 redovisas förslag på höjdsättning av damm och ledningssystem till 

och från dammen för att erhålla erforderlig fördröjningsvolym.  Detaljerad höjd-

sättning får utföras i samband med detaljprojektering.  

För att få ner behovet av fördörjningsvolym kan möjligheterna att istället öka 

kapaciteten i ledningsnätet nedströms planområdet ses över. 

 

 

 

Det finns ett pedagogiskt värde av synlig dagvattenhantering i en skolmiljö, och 

även ett mindre reningsbehov (se Tabell 4). Ett biofilter föreslås ta emot vatten 

från skolbyggnadens tak och eventuellt även den hårdgjorda ytan framför sko-

lan. Storleken föreslås vara 40 m2 med placering på grönyta intill byggnaden. 

Figur 8 – Utformning damm 
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Alternativ placering, som skulle öka det pedagogiska värdet, är på skolgården.  

 

Figur 9 -  Konceptuell skiss av biofiltret i genomskärning. Källa: StormTac Webb. 

 

5.3.2 Investering, drift och underhåll 

Investeringskostnaden för biofiltret uppskattas till ca 80 000 kr och skötselkost-

naden till ca 1000 kr per år (Åkerman & Andersson 2016). För att biofilter ska 

fungera optimalt krävs skötsel av vegetationen, framförallt de första två åren 

när vegetationen etableras. In- och utlopp samt bräddavlopp ska kontrolleras 

med avseende på igensättning av rör såväl som infiltrationsytan regelbundet 

med ca 3 månaders mellanrum. När filtermaterialet är mättat måste det, eller 

åtminstone dess översta skikt där de flesta föroreningar fastnar, bytas ut 

(Blecken 2016). 

5.3.3 Översvämningsåtgärder 

För att klara ett 100-årsregn behöver ytterligare ca 1000 m3 vatten att fördröjas 

på ett sätt som inte skadar bebyggelse. Detta kan göras genom att låta dagvat-

ten brädda till ytor inom planområdet, t.ex. parkeringsytan, samt genom att 

fortsätta låta jordbruksmarken norr om planområdet översvämmas. Ny bebyg-

gelse planeras på sådan nivå att den inte riskeras skadas vid kraftigt regn. Före-

slagna nivåer för nya byggnader inom planområdet är FG +5.20. Marken inom 

hela planområdet ska höjdsättas så att katastrofavrinningsvägar säkras längs 

stråk och mot ytor som tål tillfällig översvämning vid extrem nederbörd.  

Mark intill byggnader, nya såväl som befintliga, ska vid genomförande av detalj-

planen höjdsättas med en lutning bort från byggnaden. Instängda områden intill 

byggnader ska inte förekomma. 

5.3.4 Övrigt 

Skolans interna dagvattennät bör tas hänsyn till i utbyggnad av nytt dagvatten-

nät, samt byggas ut vid behov. Dagvattensystem inom fastigheten ska dimens-

ioneras så att återkomsttiden för trycklinje i marknivå är 20 år. Läge och di-

mension tas fram i detaljplaneringsskedet. 

För att i ännu större grad möta kommunens riktlinjer angående dagvatten som 

en resurs och trög dagvattenhantering kan ytterligare åtgärder övervägas. Ex-

empelvis genom att anlägga gröna tak, undvika hårdgjorda ytor och att leda 

dagvatten till planteringar. Dessa åtgärder bidrar till en minskad avrinning och 

ett nyttjande av dagvattnet som en resurs.  
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6 Slutsatser och diskussion 

6.1 Allmänt 

Med en avtappnings på 10l/s kommer det krävas en dammvolym på 1000 l/S för 

ett dimensionerade 20 års regn. Det kommer att medföra en stor dammareal i 

realtion till detaljplanens storlek varför det kan vara aktuellt att vidare utreda 

möjligheten att öka avtappningsflödet ytterligare för att få ner dammvolymen. 

Då halten av ett fåtal föroreningar efter detaljplanens genomförande beräknas 

överskrida riktvärdet utan rening samt pga. det pedagogiska värdet av synlig 

dagvattenhantering i en skolmiljö föreslås även ett biofilter. 

Inga markavvattningsföretag påverkas av genomförandet av detaljplanen. 

Efter föreslagna åtgärder är de beräknade framtida föroreningshalterna från om-

rådet under kommunens riktvärden, och de årliga föroreningsmängderna lägre 

än eller oförändrade från situationen före detaljplanens genomförande. Genom-

förande av detaljplanen bedöms p.g.a. dess beräknade låga bidrag med förore-

ningar inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipien-

ten. 

6.2 Översvämningsrisk och konsekvenser av 
skyfall 

Byggnader ska inte placeras i lågpunkter för att undvika skada vid regn med en 

återkomsttid mellan 20 och 100 år. Marken inom hela planområdet ska höjdsät-

tas så att katastrofavrinningsvägar säkras längs stråk och mot ytor som tål till-

fällig översvämning vid extrem nederbörd.  
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