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Sammanfattning 

Syftet med detta PM är att visa på förutsättningarna för att leda dagvatten från större 

delen av planområdet till en dagvattendamm i planområdets västra del. Två olika 

placeringar av dammen har utretts, det första alternativet som utreddes var placering av 

dammen i mitten av den västra delen av område (se avsnitt 3.1). Det andra alternativet 

som har utretts är placering av dammen i den sydvästra delen nära Skottvägen (se avsnitt 

3.2).   

Höjdryggen i mitten av området innebär att dagvatten från den östra delen inte naturligt 

avrinner till den västra delen. Utmaningen är att få det vatten som i dagsläget avrinner till 

det östra diket att nå den planerade dammen på västra sidan utan att dammen hamnar för 

lågt i terrängen. Samtidigt som ledningarnas lutning inte underskrider 2 ‰. De gator som 

passerar höjdgryggen antas medföra en sänkning av marknivån vilket påverkar djupet 

ledningarna hamnar på. Marknivån i de ostligaste tomterna antas i denna utredning 

komma att höjas för att dagvatten ska kunna avledas mot dammen väster. 

Det första alternativet innebär att dagvatten från en stor del av planområdet kan avledas 

till, utjämnas och renas i den föreslagna dammen vid mitten av den västra delen av 

planområdet. Alternativet innebär att trumman i Skottvägen behöver sänkas. 

Ledningsdragningen föreslås gå i gatan och vid passering av höjdryggen mitt i 

planområdet kommer det innebära att ledningarna hamnar relativt djup, djupare än 2 

meter under marknivå. Vi rekommenderar att dagvatten från den nordöstra delen av 

planområdet samlas upp och avleds i diken för att ledningarna längre ner i systemet inte 

ska hamna för djupt. Dammen behöver en vattenyta på ca 1000 m2. Vattenytan beräknas 

hamn ca 1,7 meter under befintlig marknivå. Med ett medeldjup på ca 0,7 m behöver det 

grävas ut ca 2,4 m vilket skapa schaktmassor på ca 3000 m3.  

I det andra alternativet föreslås att dammen placeras i södra delen av planområdet vid 

vägtrumman i Skottvägen. I detta alternativ föreslår vi att den befintliga nivån på 

vägtrumman bibehålls. Genom att placera dammen längre nedströms i planområdet kan 

dagvatten från ca 95% av planområdet och även dagvatten från omgivande mark kan 

ledas till föreslagen dagvattendamm för utjämning och rening. Alternativet innebär att det 

till stor del blir öppna/makadamfyllda diken i dagvattensystemet. Med denna placering av 

dammen kan ledningsdragning genom höjdryggen i området undvikas vilket minskar 

arbete och kostnader för djupa schaktarbeten. Dagvattnet leds istället från den östra delen 

av planområdet via grönområdet i förslagsvis öppna diken (sträcka A2 b). Placeringen 

längre nedströms i systemet medför att dammen får ett större avrinningsområde och 

därmed behöver dammens vattenyta vara större än i alternativ 1, ca 1400 m2 men kan 

alltså rena och utjämna mer dagvatten. Med alternativet att behålla nivån på trumman i 

Skottvägen beräknas dammens vattenyta hamna ca 1,7 meter under befintlig marknivå 

och ca 3500 m3 schaktmassor behöver grävas ur.  
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1 Inledning 

För att kunna exploatera marken söder om Bettorp håller Örebro kommun på att ta fram 

en ny detaljplan. Inom ramen för detaljplanearbetet har en dagvattenutredning genomförts 

av Sweco. Kommunen har bett WRS att undersöka om allt dagvatten kan ledas västerut 

för att omhändertas i av Sweco föreslagen damm. Idag rinner två relativt flacka diken 

genom planområdet i den västra respektive östra delen, med nord-sydlig riktning (Figur 

3). Mellan de två dikena ligger en höjdrygg på några meter (Figur 2). 

Syftet med detta PM är att visa på förutsättningarna för att leda dagvatten från större 

delen av planområdet till en dagvattendamm i planområdets västra del. Två olika 

placeringar av dammen har utretts, det första alternativet som utreddes var placering av 

dammen i mitten av den västra delen av område (se avsnitt 3.1). Det andra alternativet 

som har utretts är placering av dammen i den sydvästra delen nära Skottvägen (se avsnitt 

3.2). 

2 Förutsättningar 

2.1 Direktiv från kommunen 

Örebro kommun vill att dagvatten från planområdet ska kunna avrinna till och renas i en 

dagvattendamm som placeras i planens västra del. Dagvattendammen ska kunna ta emot 

vatten från så stor yta som möjligt. För de fastigheter som ligger i anslutning till 

Skottvägen kan dagvattnet tillåtas anslutas till befintliga dagvattenledningar i Skottvägen 

om det inte går att få det dagvattnet till den planerade dammen.  

I förfrågningsunderlaget angav VA-enheten på kommunen att de kan acceptera att 

ledningssystemet har en minsta lutning på 3‰ (möjligen ner till 2‰ för dagvatten) samt 

en täckning på 1,5 meter ovan dagvattenledningar. Detta är något som vi har strävat efter 

i våra alternativ på avledningssystem. Kommunen önskar också att så stor del som 

möjligt av systemet anläggs i form av ledningar och att öppna diken undviks så långt det 

är möjligt.  

Förutom dagvatten från det nya planområdet kommer dagvattendammen även belastas 

med dagvatten från Bettorps befintliga bebyggelse som avleds till det västra diket.  

2.2 Dimensionering av dagvattennät 

Dagvattensystem för mindre områden dimensioneras med den så kallade rationella 

metoden. Detta görs genom att multiplicera områdets yta med avrinningskoefficienter och 

ett dimensionerande regn. För detta område har Sweco utfört en dagvattenutredning där 

man tagit fram dimensionerande flöden (Sweco, 2017).   

Ledningarnas lutning bör så långt det är möjligt utgå från markens lutning för att undvika 

extra schaktningar (Svenskt Vatten, 2016). Vattenföringen i ledningen är dock beroende 

av lutningen och små lutningar gör att ledningarna måsta ha en större dimension. Till 

exempel så krävs det för att en Ø 300 mm ledning ska vara självrengörande att lutningen 

är som minst 3 ‰. I denna utredningen har dock ledningslutningen satts till 2 ‰ men 

dessa lutningar kan justeras. 
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2.3 Befintligt avrinningsområde till västra diket 

Förutom vatten från aktuellt planområde avleds dagvatten från det befintliga området norr 

om planområdet också till det västra diket (Figur 1). Totalt omfattar avrinningsområdet 

idag ca 29 hektar. 

 

Figur 1. Avrinningsområdet för det västra diket från Skottvägen i planområdet utifrån 

dagens höjdsättning. Ortofoto Google satellite. 

Mellan det västra och det östra diket ligger flera höjder i en höjdrygg. Dessa höjder utgör 

den naturliga vattendelaren i området (Figur 2). För att kunna leda vattnet från den östra 

sidan till den västra måste ledningarna schaktas genom denna rygg eller ledas runt 
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Figur 2. Mellan det västra och det östra diket ligger flera höjder som utgör en höjdrygg 

och vattendelare mellan dikena. Höjdmodell: Lantmäteriet 2x2 

2.4 Plankarta 

Ledningsdragningen förutsätter att dagvattenledningarna placeras i gatan med 

servisledningar till fastigheterna. Den föreslagna plankartan visar var vägarna planeras gå 

inom den nya planen. En önskan från beställaren har varit att ledningar ska förläggas i 

dessa planerade vägar men att utformningen på området kan ändras om det skulle 

förbättra dagvattenavlednigen. Planområdets gränser redovisas i ett urklipp från 

plankartan i Figur 3. 
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Figur 3. Urklipp ur kommunens arbetsmaterial till ny plankarta. Röd markering är 

skollokaler, grönt är naturmark och gult är bostadsmark. De blå linjerna markerar det 

västra respektive östra befintliga dikena. Källa: Örebro kommun. 

3 Avledning av dagvatten 

Höjdsättningen i de två olika alternativen bygger på lantmäteriets höjddata 2x2 m. Denna 

höjdmodell har varit vägledande men det har även tagits i beaktande att höjdsättningen i 

det färdiga planområdet kommer att ändras.  

Höjdryggen i mitten av området innebär att dagvatten från den östra delen inte naturligt 

avrinner till den västra delen. Utmaningen är att få det vatten som i dagsläget avrinner till 

det östra diket att nå den planerade dammen på västra sidan utan att dammen hamnar för 

lågt i terrängen. Samtidigt som ledningarnas lutning inte underskrider 2 ‰. De gator som 

passerar höjdgryggen antas medföra en sänkning av marknivån vilket påverkar djupet 

ledningarna hamnar på. Marknivån i de ostligaste tomterna antas i denna utredning 

komma att höjas för att dagvatten ska kunna avledas mot dammen väster. 

De två alternativen av placering av damm innebär olika höjdsättningar på systemet för 

hur dagvattnet kan ledas till den västra sidan. Efter avstämning med kommunen 

beslutades det att fokusera på Alternativ 2 (avsnitt 3.2) med placering av dammen i söder 

nära Skottvägen. I de två nästkommande avsnitten beskrivs dock båda 

alternativen/placeringarna av dammen.  
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3.1 Alternativ 1 (A1) 

Alternativ 1 utgår från att dammen placeras i det låglänta området i västra delarna av 

planområdet (Figur 4). Från tidigare utredning föreslås en ny dikesfåra i västra delarna av 

planområdet för att möjliggöra exploatering av de föreslagna fastigheterna. Dagvattnet 

från planområdet leds till dammen via ledningar och öppna diken utifrån föreslagen 

ledningssträckning i Figur 4.  

För detta alternativ krävs att trumman i Skottvägen sänks för att dagvatten från så stor del 

som möjligt av området ska kunna ledas till dammen.  

 

 

Figur 4. Förslag på ledningsdragning inom detaljplanen för att dagvattnet ska kunna 

ledas in till det västra diket och renas i dagvattendammen. Avrinningsområdet ARO 

visar från vilka ytor som dagvatten avrinner till dammen för alternativ 1. 

Bakgrundskarta OpenStreatMap. Höjdmodell Lantmäteriet.  

I Tabell 1 har höjdnivåer på ledningarna beräknats vilka sedan har använts för att ta fram 

profilerna. De olika delsträckorna har interpolerats utifrån en antagen lutning på 2 

promille mellan trummans läge idag och från dikets början vid stäcka A1 g. 
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Tabell 1. Delsträckor för dagvattnets avledning med den beräknade 

höjdsättningen om så stor del av ledningen som möjligt ska täckas med 1,5 m 

eller om trumman i Skottvägen ska vara kvar. Beräkningarna har gjorts med 

utgångspunkt i A1 g. därefter har övriga höjder beräknats utifrån en lutning 

av 2 ‰. 

   Sänka trumman i skottvägen Medel djup 
vattengång 

under befintlig 

marknivå (m) 
Sträcka Befintlig. vattengång Längd (m) Övre nivå* Undre nivå* 

A1 a  348 +33,1 +32,4 2,4 

A1 g,h  304 +33,0 +32,4 0,5, 2,1 

A1 b,c  186 +32,4 +32,0 1,7, 1,8 

A1 d  80 +32,0 +32,0 1,8 

A1 e  224 +32,0 +31,6 2,0 

Trumma 
Skottvägen 

+31,87 30 +31,6 +31,5 - 

A1 f  364 +31,5 Bef - 

Trumma +30,15 Bef Bef Bef - 

*) Höjdsättningen har beräknats utifrån en möjlig nivå på trumman och med en möjlig lösning i 
A1 g. 
 

För att kunna leda dagvatten från de de östra delarna (A1 g) måste tumman sänkas eller 

höja marknivån för de östra fastigheterna. Utifrån diskussion med kommunen är det mer 

realistiskt att trumman sänks varför vi har utgått från det scenariot i detta alternativ. 

Marginalerna är små även vid en sänkning av trumman och scanariot förutsätter att 

vattnet avleds i öppna diken i sträckan A1 g.  

3.1.1 Ledningsprofiler och ledningsdjup  

Detta alternativ kräver att trumman i Skottvägen sänks med cirka 0,4 m för att 

avledningssystemt ska uppnå en lutning på 2 promille. Ledningens nivåer på sträckorna 

A1 a till A1 e reovisas i Figur 5. 

Trots sänkning av trumman kommer ledningen på delar av sträckan ligga grundare än 1,5 

meter, närmare 1 meter och i vissa punkter betydligt djupare men beror på vilken nivå 

gatan anläggs på då ledningsdragningen i detta alternativ kommer främst att ske i 

anslutning till gatorna. Markhöjden i gatorna är inte planerad än men de stora topparna 

som ses i Figur 5 kommer att vara betydligt lägre och ledningen bedöms på dessa platser 

hamna på runt 2 meter under markytan.    

 

Figur 5. Profil för vattengångar mellan A1 a och A1 e. 
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En profil av delsträckan A1 g-h redovisas i Figur 6. Den utgår från att A1 g anläggs som 

ett öppet dike och att ledningsdragningen börjar vid A1 h, vilket är en punkt i nära 

anslutning till höjdryggen. Även här antas att topparna i markhöjderna kommer sänkas 

och jämnas ut i samband med gatans anläggande.  

 

Figur 6. Profil för vattengångar A1 g och A1 h. Sträckningen ansluter till A1 b vid 32,3 

(Figur 5). V.g* motsvarar vattengången om trumman inte sänks. 

3.1.2 Dammen 

Dammen föreslås dimensioneras för att ha goda egenskaper för avskiljning av 

dagvattenföroreningar. Denna dimensionering bygger på Pettersons princip som säger att 

dammens yta ska motsvara minst 1,5 % av avrinningsområdets hårdgjorda yta 

(Pettersson, 1999). För att fungera på ett bra sätt dimensioneras dammen för hela 

avrinningsområdet 

Avrinningsområdet till dammen (placering enligt alternativ A1) är cirka 28 hektar när det 

vatten som kan ledas till dammen från planområdet leds dit (Figur 4). Med en uppskattad 

genomsnittlig avrinningskoefficient för avrinningsområdet till 0,25. Dammens yta 

behöver således vara strax över 1000 m2.  

Enligt föreslagen höjdsättning där vägtrumman genom Skottvägen sänks beräknas 

dammens vattenyta hamna på +32,0 m (RH2000) vilket är cirka 1,7 m under nuvarande 

marknivå på +33,7 m. Dammens medeldjup bör vara cirka 0,7 m beroende på utformning 

vilket gör att en yta på över 1000 m2 måste grävas ur med 2,4 m. Detta motsvarar cirka 

3000 m3 som skulle kunna användas för att höja markytan vid fastigheterna längs A1 g. 

3.1.3 Sammanfattning alternativ 1 

Alternativet innebär: 

- Att vägtrumman i Skottvägen behöver sänkas ca 0,4 meter. I och med sänkningen 

kan dagvatten från ca 80% av planområdet ledas till föreslagen dagvattendamm.  

- Att dagvatten från området med den planerade skolan (sträcka A1 g) behöver 

avledas i ett öppet/makadamfyllt dike för att kunna ansluta till dammen. 

- Att delar av ledningsdragningen behöver passera befintlig höjdrygg vilket 

innebär mycket schaktarbete och djupt liggande ledningar. Dock krävs det även 

mycket schaktarbete i samband med anläggande av planerad gata.  
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- Dammens vattenyta beräknas hamna ca 1,7 meter under befintlig marknivå. 

Dammens medeldjup bör vara cirka 0,7 m beroende på utformning, vilket gör att 

en yta på över 1000 m2 måste grävas ur med ca 2,4 m. 

3.2 Alternativ 2 (A2) 

I detta alternativ placeras dammen i södra delen av planområdet i anslutning till 

Skottvägen och trumman som går under vägen. Med den placeringen kan det mesta av 

dagvattnet från planområdet avledas till dammen (Figur 7). Dagvatten från planområdet 

ansluts till befintligt dike i tre olika punkter se Figur 7, som sedan avleder vattnet till 

föreslagen damm. Även i detta förslag leds vattnet i en ny dikesfåra i västra delarna av 

planområdet för att möjliggöra exploatering av de föreslagna fastigheterna. Den mest 

fördelaktiga sträckningen av avledningssystemet från planområdets östra del går genom 

en del som är märkt som naturområde (sträcka A2 b i Figur 7). Huvudförslaget i detta 

alternativ utgår från att trumman i Skottvägen är kvar på befintlig nivå vilket innebär att 

systemet till stor del utgörs av öppna eller makadamfyllda diken inom planområdet 

(sträcka A2 a, b och delar av d). Om trumman sänks finns det möjlighet att anlägga 

sträckan A2b (se Figur 7) som ledning istället för dike. Vi ser dock att det är lämpligare 

med ett öppet dike för att det är svårt att få tillräckligt med lutning och djup på 

ledningsdragningen samt att vatten riskerar att tränga upp i systemet här.  

  

Figur 7. Alternativ 2, förslag på ledningsdragning inom detaljplanen för att dagvattnet 

ska kunna ledas in till det västra diket och renas i dagvattendammen. Dammens 

avrinningsområde (ARO) påverkas inte av om trumman sänks eller inte. Höjdmodell: 

Lantmäteriet 
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Ledningarnas nivåer har beräknats utifrån två alternativ dels trummans befintliga läge 

(+31,9 m) och dels den lägsta möjliga nivå för att bibehålla 2 ‰ lutning i diket efter 

trumman (f) (+31,5 m). 

Nivåerna för A2 a-c har beräknats med en genomsnittlig lutning på 2 ‰ från 

anslutningsplatsen i det västra diket till norra delen av sträcka A2 a. Dikessträckorna A2 

d-e har höjdsatts utifrån en genomsnittlig lutning på 2 ‰ och efter uppskattade nivåer i 

diket vid anslutningspunkten. Beräknade nivåer sammanfattas i Tabell 2.  

Nivåerna för A2 a-c har beräknats med en 2 ‰ lutning utifrån trummans läge. 

Dikessträckorna A2 d-e har höjdsatts efter uppskattade nivåer i diket samt med en 

sänkning av diket. Beräknade nivåer sammanfattas i Tabell 2 

Tabell 2. Delsträckor för dagvattents avledning med den beräknade 

höjdsättningen om så stor del av ledningen som möjligt ska täckas med 1,5 m 

eller om trumman i skottvägen ska vara kvar. Beräkningarn har gjort med 

utgångspunkt i trummans nivå och med en maximal sänkning av trumman. 

   Sänka trumma Behålla trumma 

Sträcka 
Befintlig 

vattengång 
Längd 
(m) 

Övre 
nivå 

Undre 
nivå 

Medel djup 
vattengång 

under befintlig 
marknivå (m) 

Övre 
nivå 

Undre 
nivå 

Medel djup 
vattengång 

under befintlig 
marknivå (m) 

A2 a  288 32,7 32,1 0,7 33,1 32,5 0,3 

A2 b 

 

289 +32,1 +31,5 1,8 +32,5 +31,9 1,4 

A2 c (damm) . 31 +31,5 +31,5 2,8* +31,9 +31,9 2,4* 

Trumma Skottvägen +31,9 30 +31,5 +31,4 Cirka 2 +31,9 Bef Som idag 

A2 f 

 

364 +31,4 +30,7 - Bef Bef Som idag 

Trumma +30,2 Bef +30,7 Bef Som idag Bef Bef Som idag 

A2 d Osäker 356 ** ** ** +33,9 +33,3 1,4 

A2 e Osäker 32 ** ** ** +33,1 +33,0 - 

*) Avsers dammens medeldjup på cirka 0,7 m. **) Beror i större grad på dikets höjd idag och om 
man väljer att gräva ur detta än om trumman sänks eller ej. ***) sträcka f är mellan trummorna 
söder om Skottvägen. 

3.2.1 Ledningsprofiler och ledningsdjup 

Avvattningen av planområdets östra del föreslås gå i öppna vägdiken eller fyllda 

makadamdiken (A2 a i Figur 7) fram till naturområdet. Vattnet föreslås sedan ledas 

genom naturmarken (A2 b) i ett öppet dike, om trumman i Skottvägen sänks finns 

möjlighet att lägga en ledning denna sträcka. Om nivån på trumman i Skottvägen behålls 

hamnar vattenytan i dammen på ca +31,9 m (RH2000) motsvarande nivån på 

vattengången i trumman. I Figur 8 visas vattengångens läge i profil för sträckningen A2 a 

och A2 b. Vid höga flöden finns det en risk att vatten trycks upp något i A2 b varför det 

är att föredra att sträckan anläggs med ett öppet dike. 
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Figur 8. Profil för dikessträckning A2 a och A2 b beräknad utifrån att trummas läge 

ligger kvar som idag. Anslutande dike anläggs med en permanent vattenyta för 

minimal lutning. 

Om trumman istället sänks i Skottvägen kan dammens yta och dikets vattengång läggas 

på +31,5 m. I detta fall skulle ledningen hamna på ett djup för sträcka A2 a – b som 

möjliggör att en ledning dras i alla fall i A2 b (Figur 9). Denna lösning skulle dock kräva 

mycket schakt när dammen grävs fram med branta slänter som går in i de naturliga 

slänterna omkring dammen. 

 

Figur 9. Profil för dikessträckning A2 a och A2 b beräknad utifrån en maximal sänkning 

av trumman med 0,9 m 

Dagvatten från fastigheterna i den norra delen av planområdet föreslås ledas ut mot det 

befintliga västra diket genom först ett dike i vägkanten och därefter en ledning (se sträcka 

A2 d i Figur 7). Ledningens nivå bör anpassas efter bottennivån på det västra diket vid 

utloppet där ledningen ansluter. Täckningen på ledningen blir då ungefär 1,5 m, med 

undantag för platsen för skiftet mellan dike och ledning på sträcka A2 d. Då 

dikesbottnens nivå inte är känd kan ledningens nivå i Figur 10 behöva justeras.  
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Figur 10 Profil för dikessträckningen A2 d. Närmast det anslutande diket finns 

möjlighet att få en 1,5 m täckning på ledningarna. 

3.2.2 Dammen 

Dammen föreslås dimensioneras för att ha goda egenskaper för avskiljning av 

dagvattenföroreningar. Denna dimensionering bygger på Pettersons princip som säger att 

dammens yta ska motsvara minst 1,5 % av avrinningsområdets hårdgjorda yta 

(Pettersson, 1999). För att fungera på ett bra sätt dimensioneras dammen för hela 

avrinningsområdet Avrinningsområdet till dammen har beräknats till 38 hektar med det 

nya dagvattennätet och ha en uppskattad genomsnittlig avrinningskoefficient på 0,25. 

Dammens yta behöver således vara strax över 1400 m2.  

Markytan vid den föreslagna platsen ligger på ungefär +33,6 m. Om dammen anläggs 

med vattenytan på samma nivå som trummans vattengång på +31,9 med ett medeldjup på 

0,7 m, så hamnar dammbotten ca 2,4 m under befintlig marknivå och det krävs en 

utgrävning på ungefär 3500 m3 massor. 

Om man istället vill sänka trumman och dammens vattenyta till +31,5 med ett medeldjup 

på 0,7 m behöver mer än 4000 m3 schaktas ut. Med detta alternativ blir det svårt att få 

plats med dammen mellan vägen och höjderna norr om dammens föreslagna placering då 

slänterna kräver större ytor.  

3.2.3 Sammanfattning alternativ 2 

Alternativ 2 har utformats för att leda dagvatten till en dagvattendamm norr om 

Skottvägen. Förslaget går ut på att vattnet från exploateringsområdets östra delar led i ett 

dike som mynnar strax norr om dagvattendammen medan det övriga 

exploateringsområdet leds via det västra diket. För att få plats med dammen och inte 

behöva gräva ner den för djupt samt att inte behöva gräva upp Skottvägens trumma bör 

vattenvägarna tillåtas gå i öppna relativt grunda diken i den östra delen. 

Alternativet innebär: 

- Att nivån på vägtrumman i Skottvägen inte behöver ändras.  

- Dagvatten från ca 95% av det exploaterade området där 100 % av alla vägar och 

parkeringar leds till dammen. Även dagvatten från omgivande mark kan ledas till 

föreslagen dagvattendamm.  

33

33.5

34

34.5

35

35.5

36

36.5

0 100 200 300

R
H

 2
0

0
0

 (
m

)

Avstånd (m)

Nuvarande markyta DVL hjässa DVL v.g. 1,5 m täckning



 

 

Höjdsättning av dagvattensystem för detaljplan Olaus Petri 3:84, Bettorp, WRS AB, 2020-08-14 

16(18) 

- Att dagvatten från området med den planerade skolan (sträcka A2 a) behöver 

avledas i ett öppet/makadamfyllt dike för att undvika för djupa ledningar i slutet 

av systemet. 

- Att ledningsdragningen till stor del kan undvikas genom den befintliga höjdrygg 

innebär mindre schaktarbete och att dagvattnet istället leds genom grönområdet i 

företrädesvis öppna diken (sträcka A2 b).  

- Utifrån alternativet 2 som har en större avrinningsområde behöver dammens 

vattenyta vara ca 1400 m2. Med alternativet att behålla nivån på trumman i 

Skottvägen beräknas dammens vattenyta hamna ca 1,7 meter under befintlig 

marknivå och ca 3500 m3 schaktmassor behöver grävas ur.  

 

4 Slutsatser 

Alternativ 1 innebär att dagvatten från en stor del av planområdet kan avledas till, 

utjämnas och renas i den föreslagna dammen vid mitten av den västra delen av 

planområdet. Alternativet innebär att trumman i Skottvägen behöver sänkas. 

Ledningsdragningen föreslås gå i gatan och vid passering av höjdryggen mitt i 

planområdet kommer det innebära att ledningarna hamnar relativt djup, djupare än 2 

meter under marknivå. Vi rekommenderar att dagvatten från den nordöstra delen av 

planområdet samlas upp och avleds i diken för att ledningarna längre ner i systemet inte 

ska hamna för djupt. Dammen behöver en vattenyta på ca 1000 m2. Vattenytan beräknas 

hamn ca 1,7 meter under befintlig marknivå. Med ett medeldjup på ca 0,7 m behöver det 

grävas ut ca 2,4 m vilket skapa schaktmassor på ca 3000 m3.  

I alternativ 2 föreslås att dammen placeras i södra delen av planområdet vid vägtrumman 

i Skottvägen. I detta alternativ föreslår vi att den befintliga nivån på vägtrumman 

bibehålls. Genom att placera dammen längre nedströms i planområdet kan dagvatten från 

ca 95% av det exploaterade området och även dagvatten från omgivande mark kan ledas 

till föreslagen dagvattendamm för utjämning och rening. Alternativet innebär att det till 

stor del blir öppna/makadamfyllda diken i dagvattensystemet. Med denna placering av 

dammen kan ledningsdragning genom höjdryggen i området undvikas vilket minskar 

arbete och kostnader för djupa schaktarbeten. Dagvattnet leds istället från den östra delen 

av planområdet via grönområdet i förslagsvis öppna diken (sträcka A2 b). Placeringen 

längre nedströms i systemet medför att dammen får ett större avrinningsområde och 

därmed behöver dammens vattenyta vara större än i alternativ 1, ca 1400 m2 men kan 

rena och utjämna mer dagvatten. Med alternativet att behålla nivån på trumman i 

Skottvägen beräknas dammens vattenyta hamna ca 1,7 meter under befintlig marknivå 

och ca 3500 m3 schaktmassor behöver grävas ur.  

Båda alternativen innebär att dammen hamnar relativt lågt jämfört med befintlig 

marknivå på respektive plats. I alternativ 1 kommer det krävas djupa ledningsschakter 

medan det i alternativ 2 kommer innebära mer diken i systemet. Vi bedömer att alternativ 

2 är mer robust och i Figur 11 ges en översiktlig beskrivning av det alternativet med 

några viktiga punkter att beakta.  
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Figur 11. Sammanfattade förslag för avledningen. Höjdmodell: Lantmäteriet. 
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