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1

BAKGRUND

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad har fått i uppdrag att studera lämpligheten att
bebygga ett område inom del av Gamla Staden 7:1 på Slottshöjden i Helsingborg. Tyréns har fått
i uppdrag att studera dagvattenfrågorna inför den nya detaljplanen som ska tas fram.

2

SYFTE

Utredningens syfte är att utreda förtätningens konsekvenser för dagvattnet samt att lämna förslag på åtgärder för att skapa en god dagvattensituation på platsen. Utredningen ska utgöra underlag till detaljplan.

3

OMFATTNING

Uppdraget omfattar del av Gamla Staden 7:1 på Slottshöjden i Helsingborg. Två nya punkthus
planeras på tomten. Planområdet totalt omfattar ca 4500 m2 och är beläget i Helsingborgs centrala delar, ca 1km nordöst om Knutpunkten. Idag är området park med lekpark och liten gräsplan. Den yta som ingår vad det gäller dagvattenutredningen är 2000 m2. De övriga 2500 m2 är
parkyta som kommer att vara kvar och tillhöra höra staden även efter eventuell byggnation.
Nedanstående ska ingå i uppdraget:
Beskrivning av förtätningens konsekvenser för dagvattensituationen.
Beräkning av erforderlig magasinsvolym för fördröjning av dagvatten.
Förslag på åtgärder för att skydda nedströms liggande fastigheter.
Förslag på åtgärder för att skydda ny bebyggelse från ytavrinning från högre liggande
mark.
Förslag på placering och utformning av fördröjningsmagasin.
Översiktligt förslag till höjdsättning av marken.
Översiktlig beskrivning av sekundära avrinningsvägar för större regn än det dimensionerande.

4

FÖRUTSÄTTNINGAR

Nedanstående underlag har legat till grund för utredningen och tillhandahållits av beställaren:
Skiss situationsplan 2017-04-06
Karta över husplacering och fördelning av mark.
NSVA:s PM Detaljplan Gamla staden 7:1.
Stadsbyggnadsförvaltningens, Underlag för planuppdrag, Gamla staden 7:1.
Dimensionering görs enligt Svenskt Vatten P110 och NSVA:s riktlinjer vad det gäller fördröjningsvolym. Besök på plats har gjorts men inga fältmätningar har ingått i arbetet.
NSVA:s krav på fördröjning av dagvatten är enligt följande: ”NSVA kräver fördröjning av dagvatten med minst 200 m3 effektiv magasinsvolym per ha reducerad yta.” Dessutom får det inte släppas ut mer än 1,5 l/s x ha från aktuellt område.
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5

ORGANISATION

Torbjörn Melin har varit uppdragsansvarig (UA) och handläggare, Elin Florén har varit handläggare och kvalitetsgranskare. Beställarens ansvarige har varit Johanna Bengtsson från Mark- och
exploateringsenheten. Charlotte Svensson har varit Stadsbyggnadsförvaltningens representant
och Graciela Nilsson har medverkat för NSVA:s räkning i projektet. Tre möten har hållits under
projektets gång.

6

MARK- OCH GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN

De undersökningar som gjorts av Tyréns geotekniska avdelning, separat utredning under maj
2017, visar att marken under matjordsskiktet till stor del består av lermorän. Detta innebär att
det inte sker någon nämnvärd infiltration nere i marken.
Grundvattennivån låg på +32,59 möh och 4,39 m under markytan den 17-05-05 i en punkt i
områdets nordvästra del ca 15 m från Mäster Jacobs gata ungefär där magasinet är föreslaget.
Grundvattenmätningen inom fastigheten har gjorts i fem punkter och redovisas i sin helhet i den
geotekniska rapporten.

7

FÖRTÄTNINGENS KONSEKVENSER

7.1

AVRINNING

Förtätningen kommer att innebära att mindre mängd vatten kan perkolera ned i marken då andelen hårdgjord yta ökar jämfört med tidigare. Detta medför dels minskad infiltration och grundvattenbildning då mer vatten kommer att föras från området, dels ökad avrinning som måste tas
om hand i magasin och/eller ledningar. Risken för ökad ytavrinning ökar också då andelen hårdgjord markyta ökar.

7.2

SEPARERING

Förtätningen innebär att separering kommer att ske av en del av ett kombinerat ledningssystem.
Detta är ett mål för staden i samband med ny/ombyggnad.

8

MAGASIN

8.1

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR-DIMENSIONERING

NSVA:s krav medför att storleken på magasinsvolymen styrs dels av storleken på den reducerade
ytan, dels på tillåtet utsläpp till dagvattennätet.
Vi klassificerar området som ”Tät bostadsbebyggelse” och då är enligt Svenskt Vattens P110, tabell 2.1, VA-huvudmannens ansvar 5 år för regn vid fylld ledning och 20 år för trycklinje i marknivå. Kommunens ansvar för att marköversvämning inte skadar byggnader är obegränsad vad
det gäller återkomsttid på regn.
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8.2

REDUCERAD YTA

I tabell 1 nedan redovisas de olika ytorna med respektive avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienterna är tagna från tabell 4.8 i Svenskt Vattens P110.
Ytorna är bedömda efter de förslag som fanns för området i april 2017.
Om mer genomsläppliga material väljs kommer behovet av magasinsvolym att minska.
Yttyp

Avrinningskoeff.

Yta, m2

Tak utan ytmagasin

0,9

700

630

Betong eller asfalt

0,8

800

640

Stensatt yta

0,7

300

210

Gräs/plantering

0,1

200

20

Totala ytor

2000

Reducerad yta, m2

1500

Tabell 1. Ytor med avrinningskoefficienter.
Den erforderliga volymen blir då enligt NSVA:s krav på 200 m3 per ha reducerad yta; 200 x
1500/10.000 = 30 m3.

8.3

TILLÅTET UTSLÄPP TILL DAGVATTENNÄTET

Det andra kravet som NSVA har är angående maximal mängd som får släppas till dagvattennätet,
1,5 l/s x ha. Detta ger ett tillåtet flöde på1,5 x 0,2 = 0,3 l/s.
Ett 5-årsregn på 10 minuter ger enligt Svenskt Vattens P110 en regnintensitet på 227 l/s x ha,
inkl. klimatfaktor på 1,25. Klimatfaktorn rekommenderas på alla varaktigheter kortare än en timme. Detta ger för området ett flöde på 227 x 0,1500 = 34 l/s. Ett 10-årsregn ger 285 l/s x ha,
vilket ger 285 x 0,1500 = 43 l/s.
Beräknad magasinsvolym för ett 10-minuters 5-årsregn är 20 m3 och för ett 10-minuters 10-årsregn 25 m3. Detta innebär att NSVA:s förstnämnda krav ovan som ger ett magasin på 30 m3 gäller.

8.4

MAGASIN

Vi föreslår att ett magasin på 30 m3 förläggs under en parkeringsyta utmed Mäster Jacobs gata.
Se bild 1 nedan, ytan som behövs är 3 st standard bilparkeringsplatser (5 x 2,5) m.
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Bild 1. Från situationsplanen, daterad april 2017. Magasinets placering enligt blått markerat
område.
Det utformas som ett täckt kassettmagasin vilket innebär att det inte syns som en öppen vattenyta, se bild 2.
Då grundvattenytan ligger djupt föreslås magasinet utföras som otätt. Marken runt magasinet
består av lermorän. Därför måste det kläs in med geotextil för att inte finkornigt material ska ta
sig in i magasinet. Infiltrationen från magasinet kommer att vara liten p.g.a. det täta materialet i
marken.
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Bild 2. Kassettmagasin, exempel.

8.5

SEKTION MAGASIN

Magasinet ansluts till förbindelsepunkten ute i Mäster Jacobs gata, ungefärlig höjd vg är + 34,0
möh. Magasinet är ca 7,5 m långt, 5 m brett och 0,8 m djupt, se bild 3 nedan.
Flödet ut ur magasinet regleras genom en strypning som reglerar flödet till max 0,3 l/s. Ett överfall måste också finnas vid utloppet för att undvika dämning uppströms vid regn större än det
dimensionerande.

Bild 3. Sektion magasin-förbindelsepunkt

9

PÅVERKAN PÅ NEDSTRÖMS LIGGANDE FASTIGHETER

För att inte avrinningen från aktuell fastighet ska påverka nedströms liggande fastigheter måste
höjdsättningen inom fastigheten ta hänsyn till detta. Fastigheterna väster om skulle kunna drabbas, se bild 4. De ligger betydligt lägre, ca + 34 möh jämfört med + 37-38 möh för aktuell fastighet. Höjdsättning och åtgärder ska göras så att vatten leds ut mot Mäster Jacobs gata.
Den förändring som sker vid en byggnation innebär att takvattnet leds ut i fastighetens dagvattenledning och sedan till ett magasin. Hårdgjorda ytor leds till rännstensbrunnar och sedan lika
ovan, eller möjligen infiltreras i mjuka ytor där så är möjligt.
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Bild 4. Översiktskarta från Google Earth 20170502. Fastigheterna väster om är markerade med
rött.
Vid riktigt stora regn kan avrinning ske på ytan. De nya hårdgjorda ytor som anläggs måste
höjdsättas så att vattnet vid stora nederbördsmängder leds ut mot Jacob Mästers gata, mellan
husen samt väster om. Förslagsvis anläggs en anvisning/lägre mur mot fastigheterna i väster för
att helt försäkra sig att vatten inte kan rinna in mot dessa. Denna leder markavrinningen ut mot
Mäster Jacobs gata, se vidare nedan.

10 YTAVRINNING FRÅN HÖGRE LIGGANDE MARK
Området uppströms, öster om, den nya byggnationen består, förutom av hus, av gräsytor och
smärre grusytor i form av smala gångstråk. Avrinningen från denna typ av ytor är mycket måttlig
vid mindre regn. Vid riktigt stora regn kommer dock en viss avrinning ske ned mot det aktuella
ombyggnadsområdet. I storleksordningen 2000 m2 gräsyta och ca 150 m2 grusyta kommer att
avvattnas ned mot det aktuella området. Med en genomsnittlig avrinningskoefficient på 0,15 ger
ett 10-minuters 50-årsregn (485,5 l/sxha, inkl klimatfaktor på 1,25) ett flöde på ca 15 l/s.
Husens takvatten går ut i dagvattenledning i Rektorsgatan, öster om husen och påverkar därmed
inte de planerade byggnaderna inom fastigheten Munken 2.
Det rör sig således inte om några stora mängder som kan tänkas komma från uppströms liggande fastigheter. Vårt förslag på åtgärder för att skydda ny bebyggelse från ytavrinning från högre
liggande fastigheter blir att rekommendera en höjdsättning för de nya byggnaderna så pass högt
att marken runt husen kan ha en utåtriktad marklutning på ca 5 % 5m ut från husliv. Särskilt
viktigt är att höjdsätta byggnadernas entréer med samma målsättning. Höjdsättningen måste
alltså se till att flödet från dessa uppströms liggande ytor inte leds mot de nya husen.
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11 HÖJDSÄTTNING OCH BESKRIVNING AV YTAVRINNINGSVÄGAR
11.1

ANSLUTNINGSPUNKT DAGVATTEN

I samband med en exploatering kommer en ny dagvattenledning att byggas i Mäster Jacobs gata
från Kopparmöllegatan. Vattengången på ledningen i korsningen Kopparmöllegatan-Mäster Jacobs gata är +29.88 möh. Mäster Jacobs gata sluttar sedan relativt brant upp mot förbindelsepunkten.
Förbindelsepunkten för dagvattnet från Gamla staden 7:1 kommer att ligga i Mäster Jacobs gata
alldeles nedströms tomten. Ungefärlig nivå på vattengången blir som högst ca +34.0 möh. Det
är denna nivå som magasinet och servisledningen avvattnas till. Gatunivån är här ca +35.50 möh
och den antagna nivån på vattengång grundar sig på att dagvattenledningen ska ligga på
frostfritt djup men i övrigt så grunt som möjligt.

11.2

NIVÅER

Husens nivå på färdigt golv måste sättas tillräckligt högt så att dagvatten inte kan rinna in i eller
mot de nya byggnaderna. Från husen föreslås att en lutning på 5 % och 5 m åstadkommes för att
säkra dem från ytavrinnande vatten vid stora nederbörder, se bild 5 nedan.
Likaså måste höjdsättningen skydda nedströms liggande fastigheter och styra vattnet ut mot
Mäster Jacobs gata. Vid riktigt stora regn kommer vatten att rinna på markytan och då måste
vattnet ledas ut mot Mäster Jacobs gata och vidare ned mot Kopparmöllegatan.
Vid föreslår att en rinnväg med kantanvisning läggs mot fastigheterna i väster. Det kan vara i
form av ett svackdike eller makadamfyllt dike med en kantsten i gränsen mot gränsande fastighet.

11.3

KANTANVISNING/RINNVÄGAR

Vi föreslår att en rinnväg med kantanvisning läggs mot fastigheterna i väster. Det kan vara i
form av ett svackdike eller makadamfyllt dike med en kantsten i gränsen mot gränsande fastighet.
Denna ska skydda nedströms liggande fastigheter och leda ytavrinnande vatten ut mot Mäster
Jacobs gata, se bild 5 nedan.
En rinnväg mellan husen måste åstadkommas så att ytavrinninande vatten kan ta sig från baksidan av husen ut mot Mäster Jacobs gata. Den föreslagna lutningen från husen kommer att skapa en sänka där vatten kan rinna ned och ut mot gatan, se bild 5 nedan.
Notera också att infarten till garaget måste läggas på en nivå så att ytavrinnande vatten inte kan
ta sig ned i garaget.
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Bild 5. Förslag på rinnvägar och höjdsättning.
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