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Uppdraget
Melica fick i uppdrag att studera omhändertagandet av dagvatten från området
som berörs av detaljplan för Rönnhagen 5, Falkenbergs kommun.

Jordartsförhållanden

Trakten domineras av sorterade jordarter. De lägre liggande markerna ner mot
Ätran utgörs av postglacial sand som mot nordost övergår i svämsand. Höjdsträckningen i sydost och med fortsättning söder om vägen utgörs av isälvssediment. På bägge sidor om den nordliga spetsen av isälvssedimenten ligger det lera.
Längs vägen, väster om isälvssedimenten finns ett område med flygsand ovanpå
postglacial sand–grus.

Figur 1. Utdrag ur jordartskartan.

Hydrologi

Området gränsar till Ätrans nedre lopp på tillräcklig höjd över havet. Norra delar
av området riskerar att översvämmas vid höga flöden i Ätran. I södra delen av området går en gammal bäckravin i västlig riktning med en liten vattensamling som
minne av tidigare eroderande flöden. På 1919-25 års Häradsekonomiska karta
har vattendraget som troligen gått där en sydligare dragning och berör inte utredningsområdet. Numera går några diken genom den flacka delen av planområdet.
Ett större dike går i västlig riktning norr om planområdet.

Flöden

Flödet ut från ett avrinningsområde beror på nederbördens storlek och avdunstningens storlek. Avrinningen (nettonederbörden) från området uppskattas till i
medeltal 443 mm vilket är mindre än hälften av medelnederbörden på 921 mm.
Medelavrinningen varierar mycket mellan olika år och flödets variation inom
året är ännu större. Högsta flödet på 50 år är 10 gånger högre än medelflöde och
medelårslägsta flöde är en tjugondel av medelflödet.
Hur snabbt ett regn rinner av från ett område beror på hur brant området är
och på om vatten kan fördröjas genom infiltration i marken och få en långsammare strömning som grundvatten. Områdets högre delar ligger i huvudsak på sedimentsavlagringar, en mark med hög infiltrationskapacitet. Ett mindre område
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med lera har sämre infiltrationskapacitet men detta kommer enligt planen i
huvudsak att täckas av asfalt. Det betyder att den naturliga fördröjningen i området är god och avrinningen sker till stor del i markströmning. Nya byggnader och
hårdgjorda ytor påverkar avrinningshastigheten och även flödesmängden då mindre andel av ytvatten infiltreras på plats och kan "svettas" ut av växterna.
Under ett regntillfälle är regnets intensitet inte konstant. Ofta börjar regnet
lite försiktigt för att snart nå en betydligt högre intensitet. Efter en viss tid brukar
regnets intensitet sedan sakta avta. Åskregn sommartid brukar vara korta och
mycket intensiva, medan regn under hösten brukar vara mindre intensiva men
med betydligt längre varaktighet.
För att kunna beräkna avrinning och dagvattensystem bearbetas faktiskt uppmätta regndata statistiskt. Detta görs genom att man summerar hur stor regnmängd som faller under en viss tid. Genom att fördela regnmängden lika under
hela denna tid (varaktighet) erhåller man ett så kallat blockregn. För olika varaktigheter bearbetar man sedan statistiskt alla uppmätta regn under en längre tidsperiod. Detta ger intensitet-varaktighetsinformation med en given statistiskt bestämd återkomstperiod. Denna information kan sedan spridas i tabellform och
interpolerat i diagramform.
För dagvatten som behöver renas talar man ofta om ett "first-flush"-regn, ca 10
mm. När 10 mm spolat av gator och parkeringsytor har det absolut mesta av lagrade föroreningar spolats med och vattnet som kommer därefter är relativt rent. I
ett större system får man då beakta att de första 10 mm av regnet på ytan längst
bort kommer till reningsanläggningen samtidigt som de nästa 10 mm från det närmaste området. Var tionde år faller det 10 mm inom fem minuter. För årlig händelse får man räkna med en halvtimme för att komma upp i 10 mm. Om man utgår från first-flush-tanken så är det bra om ytorna med högst förorening rinner av
fortast till reningen. Avrinningshastigheten kan ökas genom brantare lutning på
marken och rör med hög flödeskapacitet.

Figur 2. En stor del av det tänkta planområdet riskerar översvämning enligt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.
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Bilytor

Byggnader

Icke hårdgjort

Naturmark
500 000

Takyta

72 000

m²
m²

Vägyta

86 440

Summa hårdgjort

86 440

72 000

1,1

0,9

Volym från 10 mm regn

864

720

m³

Flöde under ett dygn från 10 mm

10,0

8,3

l/s

3 025

2 520

m³

35,0

29,2

l/s

1 729

1 440

Medelflöde

Volym från 35 mm regn
Flöde under ett dygn från 35 mm
Flöde under ett 10-årsregn 15 min
Dammens grundvolym
Dammens regleringsvolym
Omsättningstid i dammen vid medelflöde

m²
m²
6,3

0

l/s

400

m²

1 128

m²

4,22

Regleringsvolymens kapacitet

l/s

13

dygn
mm

Tabell 1. Hydrologiska data för dagvattenlösningar på Rönnhagen 5, Falkenberg. Notera att siffrorna för naturmark gäller hela avrinningsområdet som sträcker sig utanför planområdet och vars vatten i huvudsak rör sig som
grundvatten.

Reningsbehov
Genom att ytorna vars vatten ska renas är kraftigt trafikerade av tunga fordon så
kan avrinningsvattnet ha hög mängd föroreningar. Riskerna för diesel- och oljeutsläpp är också relativt höga. Vidare får man ta med hantering av släckvatten
från fordonsbränder i problembilden. Recpienten är ett natura 2000-område vilket ställer ytterligare krav på reningsförmågan.
För takytor är det materialvalet som avgör om det behövs någon rening. Koppar- och blytak ställer höga krav medan tak med betong- och tegelpannor inte behöver rening. Allra bäst är avrinningsvattnet från gröna tak. Stora ytor som släpper zink kan vara menligt då zink är giftigt för vattenorganismer.
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Flödesdämpning
Flödesdämpning för att minska besvär nedströms är inte centralt för denna dagvattenplan. Den flödesdämpning som ligger i dammen syftar till att få föroreningar att hinna sedimentera för att få tillräcklig rening. Denna flödesdämpning bedöms som tillräcklig för att uppfylla normala krav.
Tidig flödesdämpning gör det möjligt att hålla nere ledningsdimensioner utan
att dessa överbelastas.

Förslag
Ej hårdgjorda ytor
Dessa ytor är små inom planområdet och infiltrationskapaciteten är hög varför
inga speciella åtgärder krävs.
Takytor
Takvatten kan ledas direkt till Ätran om inte förorenande takmaterial väljs.
Hårdgjorda ytor på marknivå
Det befintliga dagvattensamlingssystemet får utvidgas och pumpledningarna
förlängas. Ett nytt uppsamlingsdike grävs i nordost längs plangränsen. De delar av
de nya hårdgjorda ytorna som ligger närmast detta dike kan avrinna direkt till detta. För merparten av de nya ytorna får vattnet samlas och pumpas till detta dike.

Området centralt och tillvänster i bilden är tänkt att hårdgöras. Dagvattendammen kan placeras bakom buskridån till höger.
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Det samlade toppflödet från dessa hårdgjorda ytor uppgår till närmare 2 m³/s under ett 10-årsregn på 15 minuter.
Flödet från de hårdgjorda ytorna fördelas på 7-8 samlingspunkter/ledningar.
Dagvattendamm
Från uppsamlingsdiket leds vattnet till en dagvattendamm. Denna damm har en
grundvolym om 400 m³ som står för reningsfunktionen. Reningen sker genom
biologiska processer, oxidering och sedimentation. Partiklar, främst gummirester
och asfaltpartiklar, sedimenterar om omsättningstiden i dammen hålls tillräckligt
lång. I detta fall beräknas omsättningstiden till 4,2 dygn i genomsnitt. Partiklarna
samlar ofta på sig en hel del av tungmetaller och tyngre organiska miljögifter så
det är viktigt för recipienten att sedimentationen är god. Olje- och dieselspill flyter upp till ytan på dammen och utsätts där för UV-ljus vilket kan bryta ner dessa
ämnen. Den biologiska nedbrytningen av organiska miljögifter gynnas om det
finns gott om alger och annat organiskt material för bakterier att leva på. En medveten tillsats av gödning och organiska rester kan förbättra reningen i dammen
men man får se upp så att det inte uppstår brist på syrgas.
För att kunna ta hand om häftiga flöden så behöver dammen ha en utjämningsfunktion. Detta är inte i detta fall för att jämna ut flödet till Ätran utan för att hinna samla de första, mest förorenade, delarna av avflödet. En tumregel för detta är
att de första 10 millimetrarna innehåller det mesta av föroreningarna. 10 mm
regn ger en samlad volym på dessa ytor om 864 m³. Då de första 10 millimetrarna
från ytorna längst bort inte hinner fram innan det kommit mer vatten från närområdet så föreslår vi en regleringsvolym om 1128 m³ i dammen. Dammens utlopp
sker via en munk som har ett begränsat utflöde ner till normalvattenytan. Regleringsvolymen töms då på 1,5 dygn om inte mer vatten tillförs under tiden.
När dammen är full leds tillkommande vatten förbi inloppet. Det vatten som
då kommer förutsätts vara renare än det vatten som kommit tidigare och det
skulle försämra reningsfunktionen i dammen om det inte leds förbi.
Olyckor med brand eller utsläpp
Släckvattnet från en fordonsbrand, diesel från ett tankläckage vill man inte låta
rinna till Ätran. Dammens konstruktion är sådan att vatten inte rinner ut från
ytan utan utströmningsvattnet tas ut 7 dm under ytan på dammen. Därmed stannar flytande föroreningar i dammen och kan tas om hand. Utloppet ska förses
med lucka så att det kan stängas vid en olycka. Vid normala nederbördssituationer tar det minst en vecka innan dammen fylls.
Underhåll
I dammen samlas med tiden ett sedimentlager på botten. Dammen har från början en stor volym så tidsintervallen mellan tömning med sedimentsug blir relativt
långa. Sedimentets tjocklek bör undersökas vart femte år.
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PM
Komplettering av dagvattenutredning för del av Rönnhagen 5
1. Allmänt
Melica AB har på uppdrag av Falkenbergs kommun upprättat en dagvattenutredning i samband
med framtagande av ny detaljplan för Rönnhagen 5. Syftet med detaljplanearbetet är att tillskapa
större ytor för Carlsberg Sverige AB.
Under planarbetets gång har framkommit att det läge för en dagvattendamm som föreslagits i
befintlig dagvattenutredning bör flyttas nedströms samt att planområdet ska utökas mot nordost för
att möjliggöra nytt läge för dammen.
Denna PM ska ses som en komplettering av Melicas utredning med avseende på nytt läge för
dagvattendamm. Dvs att dimensionerande flöde och volymer samt principiell utformning av
dagvattendamm utgår från Melicas utredning.

2. Topografi m.m.
Carlsberg önskar behålla nuvarande utsläppspunkt för pumpat dagvatten vilket innebär en
förändring i förhållande till antagandena i Melicas rapport.
Föreslagen ny sträckning av ett dagvattendike utmed planområdets östra del innebär att dagvattnets
väg ut till recipient förlängs i förhållande till nuvarande dike. Befintligt dike föreslås kopplas till
nytt dike via en kulvert enligt karta i bilaga 1. Vid förprojektering bestäms huruvida det är
hydrauliskt möjligt att lösa denna sammankoppling via självfallsledning eller om Carlsbergs
tryckledning ska förlängas till det nya diket.

3. Befintliga dräneringssystem
Under tilltänkt utökat planområde finns enligt kommunens kartverk äldre diken som sannolikt är
kulverterade. Möjligen finns det även äldre täckdränering. Viktigt att den funktion som äldre
stamledningar kan ha ersätts vid byggnation.

4. Övriga ledningssystem
Inom planområdet saknas allmänna vatten- och avloppsledningar. Möjligen kan det finnas
råvattenledningar från Carlsbergs egna vattentäkter.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se
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5. Kapacitet
I bilaga 1 redovisas en föreslagen sträckning av nytt dagvattendike. Vid förprojektering behöver
erforderlig tvärsektion dimensioneras. Hänsyn ska tas till strömningsförluster vid
dagvattendammens in- och utlopp.

6. Reningskapacitet
Enligt sammanställning från Stockholm Vatten AB kan reningseffekt i svackdike och
dagvattendamm bedömas enligt nedanstående tabell.
Anläggning

Tot-P

Svackdike
Damm

[%]
30
50

Löst
P
[%]
0
30

TotN
[%]
40
35

TotCu
[%]
65
60

Löst
Cu
[%]
15
30

TotZn
[%]
65
65

Löst
Zn
[%]
0
35

SS

oil

PAH16

[%] [%] [%]
70 80 60
80 80 70

Dike med efterföljande damm som föreslagits av Melica bedöms generellt vara en bra lösning.
Dock är skötselbehovet förhållandevis stort. I den mån det finns utsatta ytor, t.ex. där lastbilar
parkeras, finns även förutsättningar att komplettera med filter i lokala dagvattenbrunnar.

7. Övrigt
7.1. Höjdsättning och avrinning från tillkommande planområde
De stora tillkommande körytorna är lågt belägna och har begränsade möjligheter till fall. Den
interna avvattningen tillsammans med höjdsättning och val av uppfyllnadshöjd är mycket viktig.
Ytor närmast tilltänkt dike kan eventuellt direktavvattnas mot diket om man tar hänsyn till
erosionsaspekten. Körbar linjeavvattning kan vara möjligt.
7.2. Behov av bräddavlopp till Ätran
I samband med förprojektering behöver kapacitet på interna dagvattenpumpstationer kontrolleras.
Likaså hur bräddfunktionerna ser ut vid dessa interna pumpstationer.
En möjlighet är att kulvertera befintligt utloppsdike och kunna använda detta dike som ett
bräddavlopp vid oförutsedda händelser eller vid extremväder.

Falkenbergs kommun
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e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
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