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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Älmhults kommun planerar att exploatera ett större område väster om Älmhult vid Bökhult/ 
Hökhult. I samband med detta har Tyréns AB fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
dagvattenhantering. Exploateringen är uppdelad i 6 delområden (se figur 1) och detaljplaner 
kommer tas fram i etapper.  

Då arbetet med utformning av detaljplaner är olika långt kommet kommer denna utredning utgå 
från arbetsmaterial gällande utformning samt antaganden/schablonvärden där ingen annan 
information finns. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna utredning är att ta fram förutsättningar och övergripande strategier, gällande 
dagvattenhantering, för de olika delområdena som visas i figur 1. Genom att studera 
höjdförhållanden, tilltänkta recipienter samt områdesvisa strategier för fördröjning ges goda 
förutsättningar för mer detaljerade utredningar av de olika delområdena.  

 

 
Figur 1. Ungefärlig utbredning på områden som omfattas av utredningen. 
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2 Förutsättningar 

Denna utredning syftar till att översiktligt utreda förutsättningarna för dagvattenhantering utifrån 
följande riktlinjer: 

- Hänsyn till befintlig ytavrinning 

- Hänsyn till lågpunkter samt instängda områden 

- Uppströms fördröjning av dagvatten 

- Genomgång av ytor som kan vara lämpliga för infiltration eller perkolationsmagasin 

- Fördröjning av dagvatten enligt riktlinjer från Svenskt Vatten 

 

Arbetet har löpande stämts av med beställarens organisation (VA-ingenjör och planarkitekter). 

2.1 Underlag 

Följande underlag har varit tillgängligt vid upprättandet av denna utredning: 

 Ortofoto, georefererat  (2015) 

 Höjdkarta, nationella höjddatabasen (2015) 

 Översiktlig plankarta med planer för delar av exploatering (version 1 20151010, version 
2 20151115, version 3 21051127). 

 Inmätning/inventering utförd av Älmhults kommun (erhållna 20151126). 

 Utdrag ur kommunens karta över dikningsföretag (20151130 i shp). 

 Jordartskarta SGU, hämtad 20151109 

 Föreskrifter till skydd för Älmhults ytvattentäkt i sjön Möckeln (19940613) 

Arbete med analyser och visualisering har främst gjorts i ArcGIS i koordinatsystemet Sweref 
991330TM. 

2.2 Planerad exploatering 
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Delområde 1 

Centrumbebyggelse med flerfamiljshus omgivet 
av villatomter. Precis öster om planerad 
bebyggelse och mellan huvudområdena 
förekommer sumpmark. 
 
Total area: 33 ha 
 

 
 

Delområde 2 

Ej planlagt område, omfattas av strandskydd samt 
vattenskyddsområde.  
 
Total area: 13 ha 
 

 
 

Delområde 3 

Område med ”centrumkaraktär” med flerfamiljshus 
samt utrymme för en skola. I områdets sydvästra 
del rinner ett vattendrag in i området. I områdets 
norra del förekommer sumpmark underlagrad av 
torv. 
 
Total area: 28 ha 
 

 
 

Delområde 4 

Område med mestadels villaområden men även 
Några områden med flerfamiljshus. Mellan det 
södra och norra området rinner ett vattendrag. 
Marken däremellan består av sumpmark 
underlagradrad av torv. 
 
Total area: 58 ha 
 

 
 

Delområde 5 

Område med mestadels villaområden men även 
några delar med flerfamiljshus. I områdets 
Södra del ligger Vena mosse som utgör sydlig 
gräns för planerad exploatering. Precis öster om 
mossen rinner ett vattendrag. I områdets norra del 
förekommer sumpmark underlagrad av torv.  
 
Total area: 88 ha 
 

 

Delområde 6 

Ej planlagt område, kommer troligvits till största 
delen bestå av villaområden. Ett vattendrag rinner 
i norrgående riktning genom planområdet Delar av 
område 6 vilar på torv. 
 
Total area: 69 ha 
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3 Befintliga förhållanden 

3.1 Områdesbeskrivning och topologi 

Området sluttar i sin helhet mot nordöst i riktning mot Möckeln (se figur 2) med högsta höjd i 
sydväst (ca +175) och lägsta höjd i nordöst (ca +135). Avrinningen följer samma mönster med 
flera flödesvägar som går in i delområdet och har avrinning nordost, mot Möckeln.  

 
Figur 2. Höjdkarta över området med benämning av delområden samt föreslagen 
utformning av tomter och gata.. 

Det totala området är ca 290 hektar och består till största delen av olika typer av naturmark. 
Enligt uppgift består området av tidigare kommunal produktionsskog vilket är yngre skog utan 
något större kulturhistoriskt värde. Det finns även inslag av sumpmark/sumpskog som ligger på 
torv samt rester av gamla torvtäkter. Under 2016 kommer en naturvärdesinventering att 
genomföras. 

 
Tabell 1. Uppmätt areal över delområden. 

Delområde Area (m2) Area (ha) 

1 328806 33 
2 134351 13 
3 277924 28 
4 580457 58 
5 882463 88 
6 687058 69 

Totalt: 2891059 289 
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3.2 Geologi 

Ett utdrag ur SGU:s jordartskarta (hämtad 20151109) visar på att området består till största del 
av morän med inslag av torv (se figur 3) 

 
Figur 3. Jordartskarta från SGU. 

Moränjordar består oftast av kantigt material innehållande en blandning av kornstorlekar, från 
lerpartiklar till block. Detta gör att möjligheten till infiltration är svårbedömd utan noggrannare 
geologisk undersökning. Söder om planerad exploatering (kv. Paradiset, söder om delområde 
1) upplevs infiltrationsbaserad dagvattenhantering fungera dåligt. 

Torv är en organogen jordart som bildats i våtmarker och är ofta en indikation på att marken har 
haft en viss fuktighet. Vid en jämförelse mellan figur 2 och 3 ses att torvförekomsterna främst 
ligger i lokala lågpunkter. Torv bildas vanligtvis genom försumpning vid högt stående 
grundvatten eller stor tillförsel av nederbörd kombinerat med ogenomsläppliga jordarter. Torv är 
därmed ofta en indikation på att det är blöta marker. 

3.3 Grundvatten 

Geologisk utredning med utsättning av grundvattenprovrör kommer genomföras. 
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3.4 Befintliga vattendrag i och i anslutning till området 

I anslutning till planområdet finns ett flertal vattenförekomster. I figur 4 ses ett antal diken/vattendrag som 
passerar genom området. Vattenförekomsterna finns ej klassade i VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige), de hittas ej heller i information om dikningsföretag. Ingen information om vattenföring, kapacitet 
eller översvämningsnivåer finns.  
 
Älmhults kommun genomförde 2015-11-26 en inventering för att bekräfta förekomsten av vattendragen 
samt mäta in ett antal punkter. Resultat från inventeringen bekräftar att vattendragen finns och har en 
åfåra som kan vara lämplig som recipient. Inmätta sektioner, V1 – V4 kan ses i plan i figur 4 och i sektion i 
figur 5. Resultat från inmätningen kan också ses i bilaga 1. 

 
Figur 4. Befintliga vattenvägar genom planområdet (ljusblått) samt strandskydd (mörkblått). OBS! 
Strandskydd skattat 200 meter från strandlinje på ortofoto. 



 

Plats för beställarens logotyp.  
Ta bort om den ej behövs.  

 

 
Uppdrag: 265645,  VA-utredning Bökhult / Hökhult  - Älmhult 2015-12-21 

Beställare: Älmhults kommun Tekniska förvaltningen  
 

10(20) 

 
Figur 5. Sektioner på vattendrag genom planområdet. 

Möckeln, som är recipient för ytvattenavrinning från merparten av planområdet, är vattenskyddsområde 
och omfattas av strandskydd. Kring Möckeln sträcker sig strandskyddet 200 meter inåt land och 100 meter 
ut i vattnet. Både vattenskyddsområdet och strandskyddet sträcker sig delvis in på delområde 2 och 6. 
Nordöst om området ligger ett naturskyddsområde som ej berörs (se figur 6). 

 

Figur 6. Vattenskyddsområde för Möckeln (blått markerat område, yttre skyddszon), 
naturskyddsområde (grönt) samt planområden (röda linjer). 

I exploateringsområdena finns också olika delar som, i kartunderlaget, är beskrivna som sankmark. Dessa 
områden vilar oftast på torv, ligger låglänt och är till största delen trädbevuxna. I södra delen av område 5 
ligger Vena Mosse som är en delvis trädbevuxen torvmosse (se figur 7).   
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Figur 7. Översikt över sankmark och Vena mosse i och i närhet till planområdet. 
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4 Avvattning av befintligt område 

4.1.1 Ytavrinning 

I figur 8 ses resultat från modellering av ytavrinning i och omkring planområdet. Området 
avvattnas, i huvudsak, mot nordöst via en trumma som går under väg 592. Ett större vattendrag 
kommer in i området österifrån (*1) och ett söderifrån (*2). Dessa vattendrag går samman (*3) 
och avleds mot Möckeln via trumman under väg 592 (röd cirkel i figur 8). Storleken på åfåran 
varierar från 1 meters bredd i söder till 4 meters bredd i norr (se figur 4/5 med resultat från 
inmätning). 

 
Figur 8. Ytavrinning i och i närhet till planområdet samt markering av trumma under väg 592 (röd cirkel). 

 

Från samma modell togs även avrinningsområden till vissa punkter i planområdet fram (se figur 
9 och figur 10). Resultatet visar att avrinning sker till planområdet från ganska stora områden. 
Till trumman under väg 592 sker avrinning från ca 400 ha vilket kan jämföras med planområdets 
storlek på ca 290 ha (hela röda området).  
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Figur 9. Huvudavrinningsområden i och i närhet till planområdet. Avrinningsområdenas storlek tolkas ihop 
med ytavrinningen (blå linje). 

 

 
Figur 10. Delavrinningsområden i och i närhet till planområdet. Avrinningsområdenas storlek tolkas ihop 
med ytavrinningen (blå linje). 
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4.1.2 Beräkningsförutsättningar 

Då information om de recipienter som finns tillgängliga är knapphändig antas att dessa vara 
flödesmässigt begränsade främst i den trumma som passerar under väg 592. Trumman antas 
vara dimensionerad för avrinning från naturmark vilket därmed har använts för beräkning av 
erforderliga fördröjningsvolymer inom planområdet. Naturmarksavrinning har beräknats med 
rationella metoden och bestämts till 3,5 l/s, ha. 

Trumman under väg 592 är av betong med dimension 1000 mm. Maxkapacitet för en 
betongtrumma med 4 promilles lutning är ca 1570 l/s. 

Erforderliga magasinsvolymer tas fram för 10-årsregn där maximal tillåten avrinning från 
magasin är satt till 3,5 l/s, ha. 

I tabell 2 ses använda avrinningskoefficienter för de olika markanvändningstyper som finns 
beskrivna i området. Avrinningskoefficienterna är bestämda i samråd med beställaren. 

 
Tabell 2. Avrinningskoefficienter för olika typer av bebyggelse. 

Typ av område 

Fastighet inom villaområde 0,3 

Fastighet inom flerfamiljsboende 0,6 

Väg 0,8 

Skola 0,4 

Avrinning från naturmark 0,075 

 

4.1.3 Föreskrifter 
 
Delar av planområdet omfattas av vattenskyddsområde för Möckeln (se figur 6 i kapitel 3.4 ). Inre 
skyddszon begränsas av en linje belägen 100 meter från Möckelns strand och intill 100 meter på båda 
sidor om dess tillflöden inom yttre skyddszonen. Yttre skyddszonen begränsas av en linje belägen 200 
meter från Möckelns strand samt 25 meter på ömse sidor om de, på skyddsområdeskartan, redovisade 
tillflödena upp till 700 meter från sjön.  
 
Den inre skyddszonen medför vissa begränsningar i gällande dagvattenhantering såsom, skydd mot 
markavvattning, skydd mot läckage av föroreningar samt avverkning. När de områden som ligger inom 
vattenskyddsområdet planeras bör detta finnas i åtanke. Föreskrifterna finns att hitta i rapport  
07FS 1994:21, Kronobergs läns författningssamling. 
 
Delar av planområdet omfattas också av strandskydd. Vid prövning av strandskydd bör också planerade 
dagvattenanläggningar prövas.   
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5 Principlösning  

5.1 Konsekvenser för befintlig avvattning 

Det vattendrag som avvattnar större delen av området kommer påverkas av exploatering. Vid 
planering bör vattendraget arbetas in i detaljplaner för att minska hydrologisk påverkan från 
exploatering. Genom att ändra de naturliga flödes/avrinningsvägarna så lite som möjligt och 
försöka nyttja vattnet i planen minskar också risken att torrlägga våtmarker och orsaka 
markavvattning. Vid planering av exploatering är det viktigt att tänka på följande gällande 
befintliga vattendrag: 

- Att planera bebyggelse och vattenhantering så att vatten som rinner genom området 
idag fortsatt ges en flödesväg genom området.  

- Att kapaciteten bibehålls så att avrinning från uppströms liggande avrinningsområde 
inte påverkas. 

- Om omläggning av befintliga vattendrag behöver göras, i samband med 
exploateringsarbete, ska det göras efter en hydrologisk utredning där tekniska och 
formella krav klargörs.  

- Att fördröjning från nya planområden görs före vatten leds till befintliga vattendrag så att 
vattendragens kapacitet ej överskrids 

- Att planera för variationer i vattennivån 

- Att planera för regelbunden rensning av vattendrag och trummor så att kapacitet 
bibehålls 
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5.2 Struktur för dagvattenfördröjning 

Att utgå från befintlig avvattning vid planering för avledning och fördröjning av dagvatten kan ge 
många fördelar. Uppströms fördröjning blir enklare att planera, behovet av successivt ökad 
kapacitet (för avledning och recipient) minskar och vatten kan nyttjas som ett förskönande 
inslag i planområdets olika delar. Genom att fördröja innan anslutning till recipient (befintliga 
vattendrag i området) minskas risken för väldigt stora översvämningar nedströms.   

Med resultat från analys av höjddata har planområdet delats in i 11 olika delområden för 
fördröjning (se figur 11). Dessa områden kommer fortsatt i detta PM benämnas som 
fördröjningsområden (1-11).  

 

 
Figur 11. Indelning av fördröjningsområden med uppmätt area (i hektar). 

För delavrinningsområde 1,2,3,4,7,8,10 och 11 har hårdgjord area räknats fram genom att mäta 
upp tomtarea för villatomter, tomtarea för flerfamiljshus samt vägarea inom respektive 
delområden. Därefter har reducerad hårdgjordhet beräknats med avrinningskoefficienter. I tabell 
3 redovisas hur mycket hårdgjordhet som är beräknat inom varje delavrinningsområde.  

Eftersom det ej finns planunderlag för fördröjningsområdet 5,6 och 9 gjordes en uppskattning 
baserad på andel hårdgjord yta i andra delområden (i samråd med beställare) resultat kan ses i 
tabell 4. 
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Tabell 3. Översikt över hårdgjorda ytor inom delområden för fördröjning 

Delområde 
fördröjning 

Total area 
(m2) 

Hårdgjord 
area (m2) Hårdgjordhet % 

1 213529 53121 24,9 

2 138999 36349 26,2 

3 355744 77504 21,8 

4 166578 42491 25,5 

7 316556 34799 11,0 

8 149899 44305 29,6 

10 162261 45272 27,9 

11 420718 46167 11,0 

 
Tabell 4. Översikt över hårdgjorda ytor inom delområden för fördröjning 

Delområde 
fördröjning 

Total area 
(m2) 

Hårdgjord 
area (m2) Hårdgjordhet % 

5 333196 83299 25 

6 134497 47074 35 

9 192928 48232 25 
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5.3 Beräkningar 

Till trumman under väg 592 rinner vatten från ett avrinningsområde på ca 400 hektar. Vid ett 
regn med en återkomsttid på 10 år har ett maxflöde på ca 1300 l/s beräknats. Detta kan 
jämföras med maximal kapacitet på en D1000-betongledning med 4 promilles lutning, ca 1550 
l/s. Utflöde efter exploatering bör därmed ej överskrida naturmarksavrinning vid ett 10-årsregn. 

I tabell 5 ses erforderliga magasinsvolymer för fördröjning vid 10,25 och 100-årsregn inom de 
olika delområdena för fördröjning Volymerna är beräknade med ett utsläpp på 3,5 l/s, ha 
(naturmarksavrinning). Inom varje delområde bör det skapas möjlighet att fördröjda minst ett 10-
årsregn.  

Vid mer intensiva regn bör möjlighet till bräddning skapas, antingen till ytliga system eller till 
markförlagda ledningssystem som avleds till uppsamlande ytor, antingen inom varje delområde 
eller gemensamt för flera delområden. Vid en uppsamlande översvämningsyta för flera 
delområden bör det säkerställas att det finns tillräcklig flödeskapacitet från varje delområde till 
gemensam översvämningsyta. 

 
Tabell 5. Erforderlig fördröjningsvolym vid 10,25 och 100 - årsregn för de olika delområdena för fördröjning. 

Delområde 
fördröjning 

10-årsregn 
(m3) 

25-årsregn 
(m3) 

100-årsregn 
(m3) 

1 1112 1674 3012 

2 779 1164 2097 

3 1544 2331 4172 

4 900 1350 2431 

5 1748 2630 4732 

6 1123 1655 2963 

7 528 812 1500 

8 999 1467 2654 

9 1012 1523 2740 

10 997 1477 2667 

11 700 1076 1988 

 

För att ge en uppfattning om lämplig placering och hur stora ytbehov de erforderliga 
fördröjningsvolymerna kan behöva visas i figur 12 möjliga avledningsvägar och area som 
fördröjningsvolymer tar i anspråk vid ett vattendjup på 0,5 meter. 
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5.4 Översiktskarta principlösning 

 
Figur 12. Översikt över hur dagvatten kan avledas och hur stor yta regn med 10-års återkomsttid (ljusblå), 
25-års återkomsttid (gul) samt 100-års (orange) upptar med 0,5 meters djup (i varje fördröjningsområde). 
Pilarna visar föreslagen avledningsväg för ytavrinning.  

Värt att notera är att detta är en schematisk bild av ytbehov för översvämnings/fördröjningsytor 
vid olika nederbördstillfällen. Fördröjningsytor kan delas in i fler mindre ytor när 
detaljprojektering av varje delområde görs. Fördröjningsytor kan också utformas på många olika 
sätt. 
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6 Sammanfattning och rekommendationer på fortsatt arbete 

I denna rapport listas förutsättningar för hantering av dagvatten inom planerad exploatering. Då 
delområden ligger i olika fas i utveckling/planering kommer beräkning av hårdgjordhetsgrad, 
fördröjning m.m. behöver uppdateras i det fortsatta planarbetet I dessa fall kan resultat och 
metoder i detta PM användas som riktlinjer för vidare arbete. 

Området avvattnas till största delen mot nordöst via trumma under väg 592. 
Fördröjningsområde 4 har naturmarksavrinning norrut men det finns fallhöjd för att leda 
dagvatten även till recipient söderut. Fördröjningsområde 1 och 2 kan ledas öster/söderut till 
befintligt fördröjningsdike längs med norra ringvägen (som senare leds söderut via 
Ljungbyvägen). Volymer för fördröjning inom fördröjningsområde 1 och 2 finns listade i kap. 5.3 
men bör anpassas efter vilken kapacitet som finns i det befintliga svackdiket.  

Ett gemensamt behov för alla delområden är den infrastruktur som behövs för att avleda 
dagvatten från alla områden. Ytavrinningsanalysen visar tydliga huvudavrinningsstråk genom 
området, dessa är också bekräftade genom platsbesök där ett fåtal inmätningar gjorts. En 
rekommendation från denna utredning är att närmre utreda de huvudavledningsvägar som går 
genom området.  

Noggrannare inmätning, flödeskapacitetsbedömning, samt modellering av vattendraget med 
olika typer av belastning kan ge en tydlig bild av vilken flödeskapacitet som finns tillgänglig vid 
olika nederbördsscenarier och var flaskhalsar i avrinningen finns. Detta är extra viktigt för 
extrema nederbördstillfällen då huvudavrinning ut från området, i nuläget, är begränsad till en 
D1000 trumma under väg 592. Flödeskapaciteten för en D1000 betongledning är något större 
än beräknad naturmarksavrinning vid ett 10-årsregn. 

Inom exploateringsområdet är byggnader schematiskt placerade på höjder. Detta ger goda 
förhållanden för avledning av dagvatten. Dock kan man från geologi och marktyper ana att stora 
delar av områdets lågpunkter består av blöt mark vilket är viktigt att ta hänsyn till vid fortsatt 
planarbete. 

Riktlinjer för planarbete gällande dagvattenfrågor är att utgå från de volymer som räknats fram 
för att skapa fördröjning för minst 10-årsregn. Dessa volymer har beräknats med tillåten 
avvattning på 3,5 l/s,ha. Fördröjning behöver inte bara ske i dammar utan kan även ske i diken, 
slänter, multifunktionella ytor samt under mark i exempelvis dagvattenkassetter. Höjdsättning av 
mark är viktig för att kunna avleda större flöden mot fördröjning/översilningsytor utan att 
människor, byggnader eller annan infrastruktur skadas. Höjdsättning bör, i varje 
fördröjningsområde, göras så att vägar och andra hårdgjorda ytor har avledning mot lågpunkt.  

Då avrinning från planerad exploatering är kapacitetsmässigt begränsad vid trumman under väg 
592 bör det utredas hur regn, med större återkomsttid än 10 år ska hanteras. Området måste 
översvämningssäkras för extrema regn genom att se över kapacitet i vattenvägar hela vägen ut 
i recipienten kombinerat med att hitta möjliga översvämningsytor i, eller i närhet, till 
planområdet. Ökad avledning bygger dock på att nedströms liggande vattendrag och recipient 
(Möckeln) kan ta emot större flöden och att det ej blir dämning uppströms mot avledningsvägar. 

Genom att leda ytvatten och avsätta mark för kontrollerad översvämning inom varje 
fördröjningsområde minskas risken för okontrollerade översvämningar som kan ställa till med 
skada även om det blir stopp/dämning i avledande system. Ytor som avsätts till översvämning 
vid stora nederbördstillfällen behöver inte bara fungera som ”dagvattenytor” utan kan i 
vardagssammanhang fungera som rekreationsområde, idrottsanläggningar, lekplatser eller 
annan mark som inte används vid skyfall. 

 

 


