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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Hallsbergs kommun avser detaljplanelägga del av fastighet Hallsbergs-Falla 1:9, se
Figur 1 nedan. Detaljplanen ska möjliggöra konstruktionen av förskoleverksamhet på
fastigheten. En begränsad dagvattenutredning ska tas fram som underlag till
detaljplanen, vars syfte är att översiktligt undersöka dagvattenflöden vid skyfall (för
100- och 200-årsregn) och möjligheten att avleda dagvattnet till en våtmark norr om
planområdet. Utredningen innefattar en översiktlig analys av rinnvägar, ett principiellt
förslag på dagvattenhantering samt en grov höjdsättning av planområdet för att öka
säkerheten vid skyfall och minska översvämningsrisken vid extrema väderhändelser.
Det finns dessutom översvämningsrisk från Täljeåns avrinningsområde, som befinner
sig norr om fastigheten. Denna översvämningsproblematik undersöks också i detta
PM, och tas hänsyn till vid den föreslagna höjdsättningen av planområdet.

Figur 1. Planområdets lokalisation i Hallsberg. Planområdesgränsen markerad i svart.
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2 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV OMRÅDET

Hela fastighet Hallsbergs-Falla 1:9 består i dagsläget av åkermark, se Figur 2 nedan.
Planområdet befinner sig vid korsningen mellan Tisarvägen (väst) och Samsalagatan
(syd). Strax öst om planområdet befinner sig en gård på fastighet 1:12, som inte ingår
i planområdet och kommer därför att ignoreras för flödesberäkningarna. Söder om
planområdet finns ett mindre bostadsområdet med 26 fastigheter som också är
kopplat till det kommunala dagvattennätet. I övrigt är Hallsbergs kommun
fastighetsägare till Hallsbergs-Falla 1:9.

Figur 2. Flygbild över planområdet.

2.1 BEFINTLIGA DIKEN OCH VÅTMARK

På fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 finns ett dike i ostlig riktning, se Figur 2. Detta dike
leder till den nya våtmarken (permanent våtmark och dike samt vall för magasinering
av stora flöden) norr om planområdet, vilket kan ses till exempel i rinnvägsanalysen, se
Figur 4 nedan. Det befintliga dikessystemet kommer att så långt som möjligt tillämpas
för att på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt avvattna planområdet mot våtmarken.
Ett vägdike finns också inom planområdet längs med Samsalagatan.

2.2 TOPOGRAFI OCH BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Planområdet lutar idag huvudsakligen mot norr (~ 0,8 %). Den sydvästra delen av
området lutar lätt mot väst (~ 0,8 %). Idag används marken som åkermark.
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2.3 ÖVERSVÄMNINGSRISK FRÅN TÄLJEÅNS AVRINNINGSOMRÅDE

Vid ett beräknat högsta flöde hos Täljeån (BHF-nivå = +50,9m i detta fall) översväms
den nordvästra delen av planområdet. BHF bedoms motsvara ett flöde med minst
10 000 års återkomsttid. Trots en låg sannolikhet att detta kommer att påverka
planområdet kommer höjdsättning som föreslås i Sektion 4 att ta hänsyn till BHF-nivån,
inklusive en säkerhetsmarginal, enligt kommunens önskemål.

2.4 JORDARTER

Planområdet, och fastighet Hallsbergs-Falla 1:9 i sin helhet, består till största del av
lera, se jordartskartan i Figur 3 nedan. Det är viktigt att jordarten tas hänsyn till vid
planering av dagvattenlösningar, vid bestämning av släntlutningar eller dylikt, för att
minska risker för bland annat erosion.
Lera som material har en låg genomsläpplighet vilket kan begränsa infiltrationen.

Figur 3. Jordartskarta över området (SGU, u.å.).

2.4.1 GEOLOGISK ÖVERSLAGSBERÄKNING

En överslagsberäkning har utförts av geotekniker på Tyréns under grova antaganden:
enligt dessa är förslaget på avvattning som presenteras i Sektion 4 nedan
genomförbart. Utifrån ett geotekniskt perspektiv förväntas en släntlutning om 1:1,5
vid dikena att vara stabil.
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2.5 SKYFALLSKARTERING FÖR DET BEFINTLIGTA OMRÅDET

En översiktlig skyfallsanalys för planområdet under de befintliga förhållanden har
utförts i Scalgo Live. Scalgo Live beräknar ytliga flödesvägar utifrån höjddata, vilket
simulerar ytvattnets beteende vid skyfall, då marken är mättad. Lågpunkter, och
därmed instängda områden, visas också i modellen. Modellen tar dock inte hänsyn till
alla trummor/genomledningar.  I detta fall har ett 200-årsregn använts, vilket medför
ca 46 mm vatten på 10 minuter. För att kompensera för allt värre extrema
väderhändelser i framtiden har en klimatfaktor på 1,25 använts vid
skyfallsberäkningarna.

Skyfallskarteringen presenteras i Figur 4 nedan. I detta fall har den planerade
våtmarken också modellerats: här visas den exakta utformningen av dike, vall och
damm som har byggts på fastigheten för att anlägga våtmarken.

Figur 4 visar två tydliga instängda områden vid skyfall. Det är möjligt att en befintlig
trumma avvattnar vägdiket längs med Samsalagatan i den södra gränsen av
planområdet, och avleder vattnet vidare mot ett nordligt rinnande dike mellan
Tisarvägen och tågspåren. Denna trumma är inte med i Scalgo-modellen och kan
påverka avstängda områden vid extrema regn.
Rinnvägarnas riktning redovisas med de blåa pilarna. De befintliga rinnvägarna kan
med fördel användas och utökas för att avleda dagvatten från området till våtmarken.

Figur 4. Rinnvägar och instängda områden, modellerade i Scalgo Live.
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3 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET

Den befintliga marken används idag endast som åkermark: den planerade förskolan
kommer därför att ändra markförutsättningarna med ökade hårdgjorda ytor. En
schematisk uppdelning av planområdet efter exploatering visas i Figur 5 där fyra olika
typer av ytor presenteras: byggnad, skolgård, hårdgjorda ytor och grönytor. Notera att
denna uppdelning är hypotetisk och kan komma att förändras i byggskedet.

Figur 5. Ungefärlig uppdelning av ytor inom planområdet. Färgerna representerar de olika ytorna: tak, (gul
färg), grönytor (grön färg), hårdgjorda ytor (grå färg) samt skolgård (rosa färg).

Uppskattade areor vid förskoleverksamhet presenteras i Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Preliminär markanvändning (planerad) och avrinningskoefficienter.

Typ av
yta

Area
[m²]

Area
[ha]

Avrinnings
koefficient

Reducerad
Area [ha]

Tak 1800 0,18 0,90 0,16
Hårdgjort 1292 0,13 0,80 0,10
Skolgård 8250 0,83 0,20 0,17
Gräsyta 2069 0,21 0,10 0,02
Totalt 13411 1,34 0,34 0,45

8250
m²

1800
m²

860 m²

1214 m²

1292
m²
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3.1 FLÖDESBERÄKNINGAR

Dagvattenflöden efter planerad exploatering har beräknats för planområdet med
rationella metoden tillsammans med Dahlströms ekvation enligt Svenskt Vattens
publikation P110, se Ekvation 1 nedan.

Q = A ∗ ϕ ∗ i ∗ K (1)

där  Q = flödet [l/s]
 A = area [ha]
ϕ = avrinningskoefficient
 i = regnintensitet [l/s]
K  = klimatfaktor

Avrinningskoefficienterna ϕ som använts (se Tabell 1) är hämtade från Svenskt Vattens
publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Notera att förskolegårdens utformning ännu
inte är bestämd: för att ta hänsyn till olika typer av ytor (sand, studsytor, grönytor,
mm.) som vanligtvis hittas på en förskolegård har en avrinningskoefficient på 0,2
använts.

En klimatfaktor på 1,25 har använts för att justera för förväntad ökad nederbörd i
framtiden, enligt Svenskt Vatten P110 (2016).

Beräkningarna har utförts med en regnvaraktighet på 10 minuter, på grund av
planområdets begränsade area.

I Tabell 2 nedan presenteras de beräknade flöden med framtida markanvändning vid
regn med återkomsttid på 10 år (Q10) samt vid extrema regn med återkomsttid på 100-
och 200 år (Q100 resp. Q200).

Tabell 2. Flöden (Q) för planområdet med framtida markanvändning vid 10-, 100- och 200-årsregn.

Planområdet
Red.
Area
(ha)

Varaktighet
(min)

Q10

(l/s)
Q100

(l/s)
Q200

(l/s)

0,45 10 129 276 347

3.1.1 GROV DIMENSIONERING AV DAGVATTENNÄT

För hanteringen av dagvatten vid mindre regn föreslås ett dagvattennät, se Sektion
4.1.2 nedan. Dimensioner för den sista ledningen i systemet har beräknats för ett 10-
årsregn med hjälp av Colebrook-White-formeln. En dagvattenledning med en minsta
invändig diameter om 330 mm skulle behövas för att avvattna hela området mot diket.
Då 330 mm inte är en standarddimension skulle en större dimension på ledning
användas i verkligheten: den närmaste standarddimensionen uppåt är 400 mm.
I dessa beräkningar har följande faktorer använts:

- Lutning på 5‰,
- Ledning i PE eller PP med en grovhet på 0,01,
- Vattentemperatur på 10 °C.
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4 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING
Dagvattenproblematiken består av två olika källor: instängda områden och därmed
vattensamlingar i följd av extrema väderhändelser (100- och 200-årsregn) samt
översvämningar på den nordvästra delen av planområdet vid höga flöden hos Täljeåns
avrinningsområde. Båda problem måste därför redas ut för planområdet. Allt dagvatten
från planområdet planeras avledas via diken till våtmarken norr om området.

4.1 GENERELLA ÅTGÄRDSFÖRSLAG

4.1.1 HÖJDSÄTTNING AV MARK OCH BYGGNAD

En smart höjdsättning av planområdet – och av förskolebyggnaden – är viktig för att
undvika skador och öka säkerheten vid kraftiga väderhändelser. Ett grovt förslag på
höjdsättning av området redovisas i Figur 6. Logiken bakom höjdsättningen grundas i
att skapa en ytavrinning från byggnaden för att undvika vattensamlingar vid förskolan,
utan att skapa alltför branta lutningar inom planområdet. I detta fall presenteras en
höjdsättning av marken som tar hänsyn till det föreslagna dikets bottennivå samt ett
dagvattennät med täckning ~ 0,6 m och lutning 5‰.

4.1.2 DAGVATTENNÄT FÖR 10-ÅRSREGN

Ett dagvattennät dimensionerat för att kunna hantera minst ett tvåårsregn
rekommenderas i första hand: genom att skapa kapacitet för tvåårsregn kan
majoriteten av de regn som vanligtvis uppstår under ett år hanteras utan bekymmer.
I Tabell 3 visas olika sannolikheter för olika återkomsttider: här visas till exempel att
sannolikheten att ett 10-årsregn uppstår under en 10 årsperiod är 65%.

Tabell 3. Sannolikheter att regn med olika återkomsttider inträffar under 2, 10, 50 och 100 år (SMHI, u.å).

Dagvattenbrunnar placeras i områden med lågpunkter och kopplas tillsammans med
stuprör till dagvattenledningar som leder dagvattnet till det föreslagna dikets inlopp
för fortsatt avledning mot våtmarken norr om planområdet. Dagvattenbrunnar,
kupolbrunnar och avluftningsbrunna bör utrustas med sandfång som töms med jämna
intervall för att förhindra sediment i dagvattenledningar. En avstängningsventil kan
enkelt installeras vid dagvattenledningens utlopp (vid dikets inlopp) för att kunna
begränsa föroreningar vid till exempel brand eller annan olycka.
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4.2 NORDVÄSTRA ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDET

Den nordvästra delen av planområdet befinner sig i ett riskområde för översvämningar
vid BHF hos Täljeåns avrinningsområde. Enligt Länsstyrelsen i Örebro har
avrinningsområdets BHF-nivå beräknats till +50,90 m. Planområdets höjdsättning
bedöms vara en tillräckligt effektiv åtgärd för att skydda förskolebyggnaden och
planområdet. För att kunna anlägga ett dagvattennät dimensionerat för ett 10-årsregn i
anslutning till det föreslagna ostliga diket krävs en färdig golvnivå på +52,80 m. Med
denna FG-nivå, och rimliga lutningar runt och från förskolebyggnaden (mellan 1-2%)
kommer planområdets norra gräns att höjdsättas till +52,00 m, vilket motsvarar BHF-
nivån och säkerhetsmarginalen enligt Hallsbergs översiktsplan. En dagvattenbrunn
med kupolsil kan också anläggas i en eventuell lågpunkt i planområdets nordvästra
hörn om en sådan finns efter utjämning av marken.

4.3 ÖVERSVÄMNINGAR VID KRAFTIGA REGN

För att hantera dagvatten vid extrema väderhändelser rekommenderas en kombination
av ett robust dagvattennät, dimensionerat för regn med återkomsttid på tio år,
tillsammans med en smart höjdsättning av marken som ska i samband med diken
avleda dagvattnet ytligt mot våtmarken norr om planområdet.

4.3.1 HÖJDSÄTTNING AV PLANOMRÅDET

Planområdets östra halva (halvan omfattar den planerade skolgården, från
skolbyggnadens östra fasad till diket) ska jämnas ut och höjdsättas för att skapa en
lätt lutning (~ 0,3 – 1,5%) mot det östra diket.

Den västra sidan av planområdet måste luta norrut och söderut, med en höjdpunkt vid
förskolans mitt för att avleda dagvattnet mot den norra släntfoten respektive det
befintliga diket söder om planområdet.

Den södra delen av planområdet bör också luta åt öst för att ytligt leda dagvattnet mot
det ostliga diket.
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Figur 6. Principlösning för avledning av dagvatten vid extrema regn med 100- och 200års återkomsttid.
Släntmarkeringarna representerar förslag på nya diken (röd färg). Riktningen på dagvattnets ytavrinning
representeras med blåa pilar. I detta fall har Alternativ 1 ritats upp (se Sektion 4.3.2).

4.3.2 VÄGDIKE I SÖDRA DELEN AV PLANOMRÅDET

Som nämnt ovan, finns ett vägdike längs med Samsalagatan i den södra den av
planområdet. Idag flödar dike västerut mot Tisarvägen. Det är osäkert om vattnet
stannar vid ”bågen” som kan tydligt avläsas i Figur 1 ovan, vid planområdets sydvästra
kant, eller om en befintlig trumma leder vattnet under Tisarvägen, vidare norrut längs
med tågspåret och mot vattenförekomsten Ralaån. Det är oavsett av intresse för
kommunen att vända på dikets flödesriktning för att kunna fånga upp dagvattnet och
avleda det mot den nya dammen norr om planområdet. Två alternativ presenteras
nedan för att avvattna vägdiket mot det nya ostliga diket.

Alternativ 1: Dike mellan fastigheterna Hallsbergs-Falla 1:9 och 1:12.
Ett enkelt alternativ för att samla vägdikets dagvattenflöde och transportera det mot
det ostliga diket är anläggning av ett mindre dike i fastighetsgränsen mellan
fastigheterna Hallsbergs-Falla 1:9 och 1:12. Ett dike skulle innebära en liten ekonomisk
insats, men kräver underhåll: ett ca 4m brett område längs med diket samt staket
skulle behövas för att möjliggöra underhållsfordons framkomlighet och öka barnen
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säkerhet, se den skrafferade ytan i Figur 6 ovan. Två negativa aspekter av detta
alternativ är:

- Skolgården får något mindre i yta – en minsta area på 6400 m² är möjlig med
detta alternativ.

- Ett dike mellan fastigheterna skulle medföra ett intrång på fastighet Hallsbergs-
Falla 1:12.

Alternativ 2: Makadambädd längs med fastighetshetsgränsen.
Ett annat alternativ är anläggningen av en makadambädd inom planområdet, längs
med fastighetsgränsen mellan fastigheterna Hallsbergs-Falla 1:9 och 1:12. En
dräneringsledning anläggs i ett mindre dike och täcks av makadam. Konstruktionen
täcks sedan av en gräsbädd. Detta alternativ skulle också avleda vägdikets dagvatten
effektivt, utan något intrång på skolgårdens yta.

4.3.3 AVVATTNING AV HELA PLANOMRÅDET

Samtliga lösningar (höjdrygg, dike eller makadambädd mellan fastigheter och
höjdsättning av planområdet) ska leda till ett öppet dike för avvattning av hela
planområdets dagvatten. Detta ostliga dike presenteras i Figurer Figur 6 och Figur 7.
Diket samlar planområdets vatten och avleder det längs med fastighet Hallsbergs-Falla
1:12:s norra gräns mot ett befintligt dike på Hallsbergs-Falla 1:9:s sydöstra kant, se
Figur 7. För att inte begränsa framkomligheten från åkermarken norr om diket till
åkermarken söder om det föreslås en trumma mellan det planerade diket och det
befintliga diket. Detta skulle medföra en remsa med bredd ~ 12 m, tillräckligt med
plats för de flesta jordbruksredskapen.

Ett mindre befintligt dike kan eventuellt befinnas i en nordostlig sträcka mellan
fastighet Hallsbergs-Falla 1:12 och det befintliga ostliga diket. Om detta dike finns kan
det användas för att underlätta schaktningsarbetet och anläggandet av trumman: se
Figur 7 för en schematisk bild över dike och trumma.

Enligt resultaten från en förenklad geologisk överslagsräkning bör det föreslagna
ostliga diket vara stabilt med släntlutningar på 1:1,5, utan något erosionsskydd.
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Figur 7. Principlösning för avledning av dagvatten vid extrema regn med 100- och 200års återkomststid.
Släntmarkeringarna representerar förslag på nya diken och höjdrygg. Dagvattnets rinnriktning
representeras med pilar
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