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1. Inledning

Landskapsgruppen Öresund AB har på uppdrag av STADSTUDIO, producerat detta dagvatten PM inför
tillskapandet av en ny detaljplan för fastigheten Mellby 3:121 och del av Mellby 27:52, Kivik i
Simrishamns kommun.
PM:ets syfte är att undersöka tillkommande dagvattenflöden på fastigheten efter detaljplanens
genomförande.
En ny detaljplan Mellby 3:121 och del av Mellby 27:52 i Kivik kommer att möjliggöra nya egna tomter
för småhus.
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2. Förutsättningar

Exploateringsområdets areal uppgår till ca 1,5 Ha, varav ca 0,78 Ha är planerad för egna tomter.
Befintligt (2020) markutnyttjande är i huvudsak odlingsmark. I norr löper Väg 9 och vidare norrut
ligger Kiviks samhälle. I övriga väderstreck återfinns odlingslandskap med enstaka småhusbebyggelse.
Hela exploateringsområdet sluttar mot nordost och ligger på marknivåer mellan+27,00 - +36,00
m.ö.h. RH2000. Genomsnittlig marklutning genom exploateringsområdet uppgår till ca 4,5%.
Simrishamns kommun ställer följande krav rörande omhändertagandet av dagvatten:
•
•

Dagvatten från trafikerade ytor får inte infiltrera till grundvattnet.
Dimensionerande regn är ett 20N
årsregn.

Exploateringsområdet ligger inom en
vattentäkt vilket utgör den
bakomvarande orsaken till
kommunens krav gällande infiltration
av dagvatten från trafikerade ytor.
Utmed väg 9 finns en kommunal
dagvattenledning.

2.1 Genomförda utredningar

Det har inför detta PM:s upprättande
genomförts en översiktlig geoteknisk
undersökning, daterad oktober 2010
samt en kompletterande geoteknisk
undersökning, daterat juli 2012.

Figur 1. Översiktskarta, exploateringsområdet är rödmarkart

Rapporterna gör gällande att
matjordsmäktigheten är mellan 0,2–
0,4 m.
Vidare ner till 2,4–3,1 m består
marken av mer eller mindre grusig,
siltig sand som lokalt antar
moränkaraktär. I enstaka
borrpunkter påträffades ett 1 m
djupt lerskikt. Marken är mycket
stenig och blockrik.
Figur 2. Illustration över planerad bebyggelse. 37 enskilda tomter

VÄG 9

Vidare bedöms marken ha måttliga
genomsläppliga egenskaper. Detta
på grund av flacka skiktkurvor.
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Grundvatten påträffades i ett av borrhålen i oktober 2010 på 1,2 m:s djup. Övriga borrhål var torra.
Utdrag från Sveriges jordartskarta via Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) visar att
exploateringsområdet består av Isälvssediment, sand (Fig.3 grön färg) med ett område med Glacial
lera (Fig. 3 gul färg).
Ett PM rörande
vattenförhållandena har
upprättats av WSP, daterat
2011. PM:et gör gällande att
grundvatten bedöms kunna
påträffas på ett djup mellan
0,5 – 1,5 m. Vidare bedöms
genomsläppligheten i
jordlagren under matjorden
som mindre genomsläppliga i
sydväst för att övergå till hög
genomsläpplighet i nordöst.
Det sistnämnda bestrids dock i
den kompletterande
geoteknisk undersökning,
daterat juli 2012, som efter
kompletterande borrprov
menar att genomsläppligheten
är mer lik den i sydväst.

Figur 3. Utdrag från Sveriges jordartskarta. (SGU)

Vidare bedömer PM:et att schaktningsarbeten djupare än 0,5 m bör undvikas och är
tillståndspliktiga.
Ett kompletterande PM rörande grundvattenförhållanden har upprätts av SWECO, daterat 2011-0131. PM:t konstaterar att de höga grundvattennivåerna vanligtvis förekommer under tidig vår. De
lägsta förekommer under senhösten. Vidare bedöms en höjning av grundvattennivån med 0,2-0,3 m
om de befintliga fruktträden avverkas.
Det tidvis höga grundvattnet medför en förhöjd risk för föroreningar från till exempel trafik att
komma ner till grundvattnet.
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2.2 Sammanfattning

Genomförda utredningar gör gällande att det periodvis råder begränsad infiltrationsförmåga inom
exploateringsområdet.
De stundvis höga grundvattenflödena ökar också risken för föroreningar att ta sig in till grundvattnet.
Det medför att eventuella dagvattenanläggningar behöver utformas som täta konstruktioner.
Topografin medför att den lämpligaste placeringen av en dagvattenanläggning är utmed väg 9.
Intilliggande hus behöver projekteras så att det inte föreligger någon översvämningsrisk från
dagvattenanläggningen.
Då schaktarbeten större än 0,5 m bör undvikas kommer bör dagvattenanläggningar utformas som
öppna fördröjningsdammar genom invallning.

3. Beräkning av dagvattenflöden

Simrishamns kommun ställer följande krav rörande omhändertagandet av dagvatten:
•

Dagvatten från parkering och trafikerade ytor får inte infiltrera till grundvattnet.

•

Dimensionerande regn är ett 20-års regn i 10-minuter med ett påslag (klimatfaktor) på 1,25 för
att ta höjd för framtida klimatförändringar (källa; svenskt vattens publikation P110).

Beräkningsområdet, se
figur. 4

N

I kommande uträkning
har disposition av ytskikt
utgått från
tillhandahållet underlag
daterat 2020-04-17
Stadstudio. Se figur 2.
för en förenklad
illustration.
Förklaring av figur 2:
Grön skraffering
motsvarar grönområden.
Ljusgrå skraffering
Figur 4. Markering visar beräkningsområde
motsvarar gat- och
betongstensytor.
Mörkgrå skraffering motsvarar asfalt. Brun Skraffering motsvarar tak. Lila skraffering motsvarar
träbeläggning.
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Flödet beräknas enligt rationella metoden:
𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐴𝐴 ∗ φ ∗ i(𝑡𝑡𝑟𝑟 ) ∗ 𝑘𝑘𝑘𝑘
där

Qdim = dimensionerade flöde [l/s]
A= avrinningsområdes area [ha]
ϕ= avrinningskoefficient (VAV P110)
i(tr) = regnets varaktighet [min]
kf = klimatfaktor

3.1 Befintliga flödesförhållanden
YTA (M2)

ODLAD MARK

SUMMA
TOTAL

15 330

ϕ

0,1

R
(HA)

Q2
(L/S HA)

QS
(L/S)

QT
(M3)

0,153

358

54,9

33

54,9 l/s

33 m3

15 330 m2

ANM

Under befintliga förhållanden uppstår ett flöde på ca 55 l/s, eller 33 m3 från en yta på 15 330 m2.
Då marken idag saknar känd dagvattenhantering bedöms avrinningen till stor del stanna inom
exploateringsområdet där det infiltreras i lokala lågpunkter.

3.2 Tillkommande flödesförhållanden
YTA
(M2)

ϕ

R
(HA)

ASFALT

2240

0,8

0,179

BETONG
OCH STEN

2260

0,7

PARKMARK

2600

0,1

ALLMÄN
MARK

SUMMA

Q2
(L/S HA)

QS
(L/S)

QT
(M3)

358

64,2

38,5

0,158

358

56,7

34,0

0,026

358

9,3

5,6

130,2 l/s

78,1 m3

7 100 m2
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TOMTMARK
TOTAL
TAK

1970

0,9

0,117

358

63,5

47,0

1210

0,5

0,061

358

21,7

8,1

BETONG
OCH STEN

1300

0,7

0,091

358

32,6

19,6

ALTAN

1450

0,2

0,029

358

8,2

6,2

TRÄDGÅRD

2300

0,1

0,023

358

8,2

4,9

8230 m2

136,5 l/s

81,9 m3

15 330 m2

266,7 l/s

160,02 m3

GRÖNT TAK

SUMMA
SUMMA
TOTAL

Förklaring:

ϕ= avrinningskoefficient (VAV P110)
R=reducerad area i hektar (VAV P110)
Q2= ett 20-års regn med 20 minuters varaktighet inkl. klimatfaktor ger 358 l/s ha, källa VAV P110, Blockregnsintensitet
Qs=antal l/s aktuell yta skulle ge
Qt=total mängd vatten enligt Q

3.3 Sammanfattning av flödesberäkning

Principen för dagvattenfördröjningen utgår från att inte orsaka en försämrad dagvattenhantering
nedströms. Utsläppsflödet från dagvattenfördröjningen dimensioneras i detta fall efter en
dagvattenledning med diameter 110 mm. Det motsvarar ett flöde på 7 l/s.
Det är viktigt att fördröjningsanläggning töms inom 48 timmar efter nederbörd för att försäkra
anläggningens funktion.
Vid ett 20-årsregn kommer 127 m3 vatten att behöva fördröjas. Det motsvarar den teoretiskt ökade
mängden avrinning som uppstår vid en exploatering enligt figur 2 i förhållande till befintlig
markanvändning.
Sammanfattning fördröjningsvolym och utsläppsflöde:
•
•

Fördröjningsvolym 127,1 m3. Se vidare i kapitel 3.4 Dimensionering av fördröjningsmagasin.
Tillåtet utsläppsflöde från magasin 7 l/s.
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3.4 Dimensionering av fördröjningsmagasin

I föregående kapitel konstateras fördröjningsvolymen 127,7 m3 och ett utsläppsflöde på 7l/s. Då
utflödet är begränsat i förhållande till tillflödet påverkar det utformningen av fördröjningsmagasinet.
Till hjälp för att dimensionera fördröjningsmagasinet används Bilaga 10 6A i VAV P110.
Dimensionerande världen som förs in i dimensioneringsverktyget är följande:
Avtappning/utsläppstömning – 7l/s
Rinntid – 10 minuter (hur länge tillförsel av vatten sker)
Klimatfaktor – 1,2
Återkomsttid - 240 månader (20 år)
Reducerad area – 0,76 (genomsnittligt värde av R(HA) i flödesuträkning)

Dimensionerande magasinsvolym

10 min
Figur 5. Diagram över specifik magasinsvolym.

Total fördröjningsmagasinsvolym uppgår till 198 m3.
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I figur 5 utläses erforderlig magasinsvolym vid ett 20-årsregn med en varaktighet på 10 minuter till
198 m3. Anledningen till att magasinsvolymen behöver dimensioneras 55% större än ovan
konstaterad fördröjningsvolym enligt flödesberäkningen i föregående kapitel beror på det strypa
utflödet. Dvs. att det tillförs mer vatten än det rinner ut från magasinet.
Värt att notera är att förändring i det tillåtna utsläppsflödet kommer att påverka magasinets
storleksbehov. Ett strypt flöde kommer att öka magasinets storlek. Ett ökat flöde kommer att minska
magasinets storlek.

4. Extrema regn

Extrema regn, eller skyfall definieras av SMHI som ”ett regn på minst 50 mm nederbörd under en
timme, eller minst 1 mm nederbörd på en minut”. Att planera för skyfall betyder att planera för
dagvattenhantering när existerande dagvattenanläggningar redan har uppnått maximal
kapacitetsnyttjande och där marken är vattenmättad. Sålunda är det att rekommendera att planera
och tillskapa ytor som tillåts svämma över, s.k. kontrollerad översvämning.
I detta PM används en s.k. skyfallsbalans i syfte att räkna ut vattenvolymen vid ett 100-årsregn. Den
skiljer sig från tidigare uträkning genom att avrinningskoefficienten (ϕ) justerats upp för att simulera
vattenmättnaden i marken. Intensiteten är satt till 6 h istället för 10 min. Tillsammans symboliserar
detta en lågmäld nederbörd som sakta fyller på magasin, diken och vattenmättad mark. Resultatet
blir en teoretisk vattenmängd som behöver hanteras ovan jord genom översvämning.

4.1 Befintliga förhållanden

ODLAD MARK

SUMMA TOTAL

YTA (M2)
15 330

ϕ

R
(HA)

Q2
(L/S HA)

QT
(M3)

0,5

0,77

39,1

645

15 330 m2

645 m3

Under befintliga förhållanden tillskapas 645 m3 från en yta på 15 330 m2 av ett 100-årsregn.
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4.2 Tillkommande förhållanden
YTA
(M2)

ϕ

R
(HA)

Q2
(L/S HA)

QT
(M3)

1970

0,9

0,18

39,1

150

1210

0,85

0,1

39,1

87

ASFALT, BETONG
OCH STEN

5800

0,9

0,5

39,1

440

ALTAN

1450

0,5

0,11

39,1

61,5

TRÄDGÅRD /
PARKMARK

4900

0,5

0,2

39,1

206,5

ANM

MARK
TOTAL
TAK
GRÖNT TAK

SUMMA

15 330 m2

945 m3

Ansvaret för skyfallshantering ligger på kommunen. För att lösa skyfallshanteringen krävs en
samverkan mellan kommunens olika ansvarsområden. Inom ramen för planerad exploatering
behöver det i förprojekteringsstadiet säkerställas att lämpliga rinnvägar för skyfallsvattnet och att
gatumark inte hamnar högre än den planerade bebyggelsen.
Eventuell uppsamling och fördröjning av skyfallsvattnet placeras utanför exploateringsområdet.

4.3 Lågpunktskartering – var tar vattnet vägen?

Exploateringsområdets topografi medför låg risk för stående vatten inom exploateringsområdet.
Däremot föreligger det en risk att den ökade exploateringen medför oönskade vattenflöden
nedströms vid ett 100-årsregn.
Figur 5 visar identifierade lågpunkter. Karteringen är framtagen av Länsstyrelsen i Skåne. Däri går det
att utläsa att de centrala delarna av Kivik utgör uppsamlingsområden för dagvattenavrinning.
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Figur 6. Lågpunktskartering Länsstyrelsen i Skåne.

Karteringen gör gällande att lågpunkterna primärt utgörs av 10–50 cm djupa lågpunkter.
I händelse av skyfall bedöms överskottsvatten från exploateringsområdet att primärt att flöja
topografin ner mot Kiviks hamn genom intilliggande villabebyggelse och sedermera via
Eliselundsvägen.
Topografin gör det svårt att planera för en översämningsdamm i nära anslutning till
exploateringsområdet. En sådan anläggning ter sig mer lämplig nedströms. Detta syns även i
lågpunktskarteringen i figur 6.
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5. Slutsats

Risken att föroreningar infiltrerar ner till det tidvis ytligt förekommande grundvattnet ställer krav på
att eventuella dagvattenmagasin, diken, översvämningsytor mm utförs med en tät konstruktion. En
tät konstruktion förhindrar i sin tur grundvatten från att komma in i anläggningen.
De geotekniska markförhållandena medger inte en konstant markinfiltration under hela året då
marken periodvis kan vara vattenmättad.
Exploateringsområdets topografi gör att allt dagvatten rör sig mot väg 9 i nordöst. Dessförinnan finns
ingen naturlig uppdämningsplats.
Då exploateringsområdet till stor del (2020) är trädbevuxet hjälper träden till att sänka grundvattnet.
Denna ekosystemtjänst kommer dock att minska för varje avverkat träd. Att bevara och tillföra en rik
vegetation är således att rekommendera.
Då schaktarbeten djupare än 0,5 m avråds talar detta för en ovanjordisk anläggning. Dock kommer
det att medföra viss markmodellering genom fyllning.
Total mängd vatten att omhänderta inom exploateringsområdet vid ett 20-årsregn och utloppsflöde
7 l/s är 198m3 enligt uträkning med Bilaga 10 6A i VAV P110. Genom att ändra tillåtet utsläppsflöde
kan magasinets ytbehov öka och minska.
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5.1 Rekommendationer

Följande punkter bör beaktas vid kommande projektering:
•

Tillskapa översvämningsmöjligheter utmed väg 9 och på grönområdet för att inte förvärra
översvämningsproblematiken i Kiviks samhälle.

•

Konstruera en tät dagvattenanläggning för att dels förhindra grundvatteninträngning och
förhindra infiltration av förorenat dagvatten.

•

Följ den naturliga topografin vid anläggandet av dagvattenmagasin, diken översvämningsytor
mm.

•

Bevara befintliga träd i så stor utsträckning som möjligt och ersätt avverkade träd med nya
träd i syfte att hålla grundvattnet lägre.

•

Säkerställ topografiska långlinjer genom grönområden/vägområde för avledning av ytvatten
vid skyfall.

•

Säkerställ husens placering över gatunivå för att skydda ny bebyggelse från översvämning.

Lund 2021-01-18
Landskapsgruppen Öresund AB.

Edd Petersson
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Källförteckning

Svenskt vattens publikation P 105 och P110.
Utlåtande över de geotekniska förhållandena å Mellby 27:52 och 3:121 i Kivik, Simrishamns kommun.
Torsten Brodin, Geosyd AB, 2010-11-17.
Kompletterande geotekniska förhållandena å Mellby 27:52 och 3:121 i Kivik, Simrishamns kommun.
Torsten Brodin, Geosyd AB, 2012-09-17.
PM Bedömning av påverkan på vattenförhållanden från ny detaljplan för del av Mellby 27:52 och del
av Mellby 3:121, Kivik, Simrishamns kommun. Hans Jeppson, WSP 2011-03-03.
PM Kivik grundvattenförhållanden inom planområde omfattande del av Mellby 3:121 och del av
Mellby 27:52. Johan Landberg SWECO, 2011-01-31.

14

