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SAMMANFATTNING 

 

Ljungby kommun avser att planlägga och exploatera ett cirka 76 ha stort område i Ljungbys 

norra del längs med E4:an. Området är beläget cirka 3 km norr om Ljungby centrum. Det ligger 

direkt utmed E4:ans västra sida och alldeles i närheten av anslutningen till väg 25. Området 

planeras i första hand för industriändamål. 

Syftet med utredningen är att utreda hur dagvattenhantering och höjdsättning/massbalansering 

inom området grovt kan göras. I utredningen har också ingått att klargöra vad som händer vid 

ett 100-årsregn. 

Området ska planeras som ett ”grönt” industriområde med stor anpassning till de naturliga 

förutsättningarna. Ambitionen är att man ska inspireras till att ta en lunchpromenad i området! 

All dagvattenhantering ska ske i kommunal regi. Dagvattenutsläppet från området kommer att 

begränsas till 1,5 l/s x ha vid 10-årsregn. Solceller ska placeras ut inom området. Likaså ska en 

gasmack finnas inom området. 

 

Marken består av äldre skogsmark, ungskog, kalhyggen, sankmark och mindre skogsområden. 

Den sydöstra delen består främst av öppna gräs/odlingsytor. I denna del finns också en vacker 

ekbacke med stora gamla ekar och gärdsgårdar. Inom hela området finns ett flertal diken, 

bäckar och gärdsgårdar. 

Området består till största delen av morän med några mindre områden med berg i dagen. 

Marken består generellt sett av ett övre lager av mullhaltig jord, cirka 0,2 m. Under detta ligger 

morän eller grusig sand. På några ställen har siltig sand eller lerig silt påträffats mellan moränen 

och den mullhaltiga jorden. Det finns många ytliga block och stenar. 

 

Huvudtankarna vid utformningen av området har varit att följa den befintliga terrängen så 

mycket som möjligt både vad det gäller höjder och avrinning. De befintliga bäckarna/lågstråken 

ska behållas i mesta möjliga mån och schaktning/fyll ska minimeras. Detta för att dels ge 

området en trevlig karaktär, dels för att hålla nere kostnaderna. Dessa tankar ger en god 

förutsättning att nå målet med det ”gröna” industriområdet och skapa grön/blå stråk inom 

området. Stråken ansluter också till befintliga småvägar i området för att göra det lättare att nå 

ut i naturen väster och norr om industriområdet. 

 

I denna utredning har fokus vad det gäller dagvattenhanteringen varit att titta på helheten och 

grovt beskriva hur dagvattenhanteringen kan utformas samt ge förslag på hur den kan hanteras 

inom tomtmark. För att klara de stora mängder dagvatten som kommer att komma från de stora, 

till största delen hårdgjorda, kvartersområdena kommer det att krävas stora volymer för att 

kunna begränsa utflödet från området. Det kommer att behövas ca 27 000 m
3 

i magasinsvolym 

totalt. Magasinsvolymen är fördelad på 12 olika magasin. Detta är den maximala volym som 

behövs för att klara ett 10-årsregn. Genom andra åtgärder förutom magasin kan 

magasinsvolymen minskas, t. ex. svack-/infiltrationsdiken, gröna tak, rain gardens samt olika 

typer av tillfälliga översvämningsytor typ parkeringar och parkstråk. 

 

Ambitionen för det tänkta industriområdet är att rekreativa värden ska tillskapas, i första hand 

genom att de grön/blåa stråken ges en varsam och varierad gestaltning. De grön/blåa stråken 

kan med fördel utformas med en mjuk markmodulering där gångstråk anpassas efter terrängen 

och ny eller befintlig vegetation. Planteringar med perenner, buskar och träd föreslås utformas 

naturlika där möjlighet finns och där det är gestaltningsmässigt lämpligt kan befintliga träd och 

buskar med fördel sparas. En variation i vegetationsmaterialet gällande buskar och träds 

tillväxthastighet är eftersträvansvärt. Detta för att industriområdet snabbt ska kunna upplevas 

som rumsligt grönt, men också för att knyta an till den bevarade ekbacken och dess 

långsamväxande vegetation. I strategiska valda lägen inom de blå/gröna stråken kan gestaltade 

platsbildningar som ger åtkomst och närhet till vatten- och vegetationsmiljöer anläggas. Även 

passager över och längs med låglinjer/dammar/svackdiken är lämpligt för att skapa rekreativa 

värden. Även ljussättning av ny och befintlig vegetation bör anläggas för att skapa en trygg och 

trevlig miljö kvällstid- och under vinterhalvåret. De blå/gröna stråkens utbredning i kombination 

med den bevarade ekbacken, liksom smala remsor tänkt allmän mark, gör det möjligt att röra 

sig runt på flera olika sätt i området. Detta gör det möjligt att utveckla ett koncept för en 

sammankopplad promenad/rörelseslinga. I planområdesgränsen ansluter de blå/gröna stråken 

vid ett par lägen till befintliga småvägar, dessa anslutningar kan ses som en utvidgad del av 

slingan. Den befintliga ekbacken bör också tillgängliggöras för att förstärka dess inneboende 
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rekreativa värden, exempelvis genom att en tillgänglig passage anläggs, eventuellt i kombination 

med enstaka sittplatser och belysning. 

 

Marken höjdsätts så att ytrinnande vatten inte kan rinna mot hus och att inga lågpunkter 

uppstår. Fastigheterna måste placeras så att de inte ligger i några lågpunkter och/eller att 

ytavrinnande vatten hindras av dem, d.v.s. vill rinna in mot fastigheterna. Dagvatten från allmän 

mark ska alltid kunna söka sig via dagvattenanläggning, gata eller G/C-väg mot något av 

utloppen från området. Huvuddelen av dagvattnet som genereras inom området ska ledas mot 

Lagan och kommer att ledas till tre olika trummor under Sydvästlänken och E4:an i öster och 

vidare ned mot Lagan. Resten kommer att ledas mot Nässjön i sydväst. Flödet är begränsat till 

105 l/s respektive 18 l/s. Gäller vid dimensionerande 10-årsregn.  

Vid extrema regnsituationer, mer än 10-årsregn och upp mot 100-årsregn, kommer 

dagvattenledningarna och dikena att gå fulla. Vatten kommer också att rinna på markytan. 

Dagvattnet kommer då att söka sig till de lägst liggande punkterna och rinna längs gator och 

vägar. Höjdsättningen måste därför vara sådan att det dels inte finns några innestängda ytor, 

dels att den ger vattnet möjlighet att nå utloppspunkterna från området. Maximal 

tömningskapacitet under E4:an är cirka 3 m
3

/s. Mot Nässjön finns inga begränsande trummor 

förrän längre ned i systemet.  

Vid ett 100-årsregn kommer ovanstående kapacitet i trummorna under E4:an att räcka. De stora 

magasinsvolymerna kommer också teoretiskt att klara alla 100-årsregn som är mindre än en 

timme, med reservation för att ledningarna då går fulla och att vattnet också tar sig via 

lågpunkter till magasinen. Om 100-årsregnet blir längre kommer det att bräddas ut ur 

magasinen och rinna vidare ned till trummorna. 

 

Inom området planeras ytor för solceller. Dessa är tänkta att placeras dels längs med E4:an, dels 

i området öster om ekbacken. 

 

Vid beräkning av massor i området har en antagen grovterrasserad yta som är förlagd 0,4 m 

under färdig mark antagits. Under gator/vägar i området har terrassen förlagts 0,9 m under 

färdig höjd. Tjockleken blir schematisk då gatorna ej är projekterade och spelrum ges.  

Matjordsavbaningen är generellt uppskattad till 0,4 m med avseende på de geotekniska  

undersökningarna. Samtliga delområdes terrasser är modellerade så ett minsta fall på 1 % finns 

mellan höjdpunkt och lågpunkt i avrinningsyta mot aktuellt magasin/avrinningsstråk. Det totala 

området är ca 760 500 m
2

 varav ca 397 200 m
2 

är skog eller kalhygge.  

Av detta avverkas ca 321 000 m
2

 skog (inkl. kalhyggen). Skogen uppskattas till ca 84 % gran, 11 

% lövskog och 5 % tall och uppskattas till relativt tät i området. Då det ska schaktas djupt på 

stora ytor så har frågeställningen om hur stor volym som rötter och material som fastnar i 

rötterna vi gräver upp och ”förlorar” i området. Det är den volym av material som ”försvinner” 

förutom avbaningen, avbaningsvolymen och djupet räknas normalt ej med hänsyn till rotsystem. 

Massammanställningen varierar kraftigt beroende på vilket antagande man gör för djupet av 

avbaning av mark. Vår rekommendation är att ta reda på mer information om skogen och 

korrigera skogsriskpåslaget efter de slutsatser man kan dra av den informationen. Det blir då 

mer tillförlitliga värden och risken för felantaganden sjunker. 
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1 BAKGRUND 

Ljungby kommun avser att planlägga och exploatera ett cirka 76 ha stort område i Ljungbys 

norra del längs med E4:an och nära dess anslutning till väg 25. Se bild 1 nedan. Området 

planeras i första hand för industriändamål. 

Under projektets gång har området dels utökats vid två tillfällen, dels omprövats till att bli ett 

mer ”grönt projekt”. 

 

 

 

Bild 1. Ungefärligt läge för aktuellt område, Nässjön och Lagan markerade. Ljungby tätort i 

söder. Norr uppåt. Källa: Google Earth. 

2 SYFTE 

Syftet med utredningen är att utreda hur dagvattenhantering och höjdsättning/massbalansering 

inom området grovt kan göras. Vidare att utreda möjligheten till avledning av dagvatten, dels 

under Sydvästlänken/E4:an via dike till Lagan i öster, dels mot Nässjön i sydväst. Området ska 

planeras som ett ”grönt” industriområde med stor anpassning till de naturliga förutsättningarna. 

Ambitionen är att man ska inspireras till att ta en lunchpromenad i området! 
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3 OMFATTNING 

Utredningen omfattar Ekalunds tänkta industriområde på cirka 76 ha. I arbetet ingår att 

principiellt visa hur dagvattenhanteringen inom området ska utföras och vad som händer vid ett 

100-årsregn. Massbalansering och grov höjdsättning ska också göras.  

Från början var det tänkt att det skulle redovisas tre olika alternativ med utgångspunkt från att 

kunna få ut mesta möjliga exploaterbar mark. Under arbetets gång har detta ändrats till att 

skapa ett ”grönt” industriområde, men som ändå ger hyggligt stora ytor till exploatering. 

 

Under resans gång har tanken om att ha solceller inom området och förslag på var dessa ska 

kunna placeras tillkommit. Likaså ska en gasmack placeras in i området 

 

Bild 2 nedan visar det ungefärliga utbredningsområdet och hur området ser ut idag.  

 

 

 

Bild 2. Översiktsbild, områdets ungefärliga utbredningsområde. Källa: Google Earth.  

4 FÖRUTSÄTTNINGAR 

All dagvattenhantering ska ske i kommunal regi. Dagvattenutsläppet från området kommer att 

begränsas till 1,5 l-/s x ha vid 10-årsregn. Solceller ska placeras ut inom området. 

 

4.1 INGÅENDE UNDERLAG: 

• Geoteknisk undersökning 2017-12-22 kompletterad 2020-06-12, WSP. 

• Åtgärdsförslag VA Eka industriområde, alfaversion, Ljungby kommun. 

• Utförd laserdatascanning. Metria SE Sverige 

• Utförd kompletterande inmätning av Ljungby Kommun 

• Tillgängligt kartmaterial. Ljungby Kommun 

• Grundvattenmätningar utförda av WSP och kommunen. 

• Skogsdata från Skogssällskapet 

• Befintliga ledningar inhämtade via Ledningskollen. 
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4.2 ANVÄND LASERDATASCANNING 

Utredningen har pågått sedan 2018, projektet har utökats dels genom att området växt och att 

förutsättningar har förändrats fram till idag.  

De höjddata som Tyréns hämtat från Metria SE Sverige bygger på laserscanning och hämtades 

2018. Tyréns har gjort jämförelser mellan den höjddatan från laserscanning och höjder i WSPs 

geotekniska undersökning samt lokala mindre ytor som Ljungby Kommun mätt in. Tyréns  
har konstaterat en del höjdskillnader mellan las-data och inmätningar vid geotekniska 

undersökning och kommunens inmätning. 

 

Vi rekommenderade tidigare inmätning av höjder i skogen med totalstation i för att verifiera LAS-

datan.  Detta då det inte går att lita på fullt på RTK-fix i skog som WSP använt vid sina 

borrningar, höjden kan slå någon meter upp och ner. Det faktiska djupet i borrpunkterna är så 

klart det samma oavsett. Höjden på resultatet kan dock vara fel och det kan ge stora 

kostnadsbesparingar i längden i projektet och vi kan få schakt- och fyllmängderna mer korrekta 

 

Vi har korrigerat WSP:s inmätta punkter till LAS-datan. Det finns en del punkter som sticker ut 

mer än andra, LAS-datan ser rimlig ut i förhållande till grundkartans höjdkurvor.  

Metria tog sig an arbetet att verifiera las-datapunkterna ordentligt.  

Resultatet av Metrias arbete kom oss tillhanda för sent för att vi skulle kunna ta hänsyn till deras 

slutsats och hämta in nyare laserscanningsdata och bygga om vår befintliga markyta i projektet. 

4.2.1 SLUTSATS FRÅN METRIA: 

Det finns nyare LAS-data insamlat 2019 från Lantmäteriets Skogliga laserskanningsdata (sk. SLS-

data) med bättre punktäthet än NH-Las data. Metria testade därför också att göra en markmodell 

från SLS-data på samma sätt. Denna markmodell, gjord från SLS-data, visar på ännu bättre 

noggrannhet. 

”Vår slutsats är att en ny markmodell (triangelmodell) måste skapas och vi föreslår att den ska 

framställas från SLS-data då insamlings året är mer aktuellt.” 

 

Framtida arbete i projektet bör bygga på höjddata som är nyare. Det går att implementera nya 

höjddata för befintlig mark i våra modeller som använts hittills. Det kräver några arbetsdagar 

och hur alla beräkningar kommer skilja sig går inte att bedöma på förhand. Det troliga är att 

exempelvis igenväxta diken och dylikt får en mer korrekt höjd och då tekniken gått framåt så 

bör marken i skogspartier bli mer punktlig. 

Detta arbete görs lämpligen i samband med slutjusteringen av denna handling eller senast 

innan projekteringen startar. 

5 ORGANISATION 

Torbjörn Melin har varit UA (uppdragsansvarig) och TA (teknikansvarig) dagvatten. Helena 

Vikingson och Johan Liljedahl har varit handläggare dagvatten. Pelle Gustavsson har varit TA för 

massbalanseringen. Anna-Karin Jönsson har varit TA för geoteknik. Filip Helgsten och Jenny 

Ruter har svarat för landskapsarkitekturen. Mikael Dunér har varit kvalitetsgranskare. Från 

beställarens sida har Åke Aringer varit ansvarig.  

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

6.1 OMRÅDESBESKRIVNING OCH TOPOGRAFI 

Området är beläget cirka 3 km norr om Ljungby centrum. Det ligger direkt utmed E4:ans västra 

sida och alldeles i närheten av anslutningen till väg 25. Marken består av äldre skogsmark, 

ungskog, kalhyggen, sankmark och mindre skogsområden. Den sydöstra delen består främst av 
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öppna gräs/odlingsytor. I denna del finns också en vacker ekbacke med stora gamla ekar och 

gärdsgårdar. Inom hela området finns ett flertal diken, bäckar och gärdsgårdar. 

Områdets höjd varierar mellan +146 och +165 (RH2000). Högst är det i områdets sydöstra del i 

ovan nämnda ekbacke. I den nordvästra delen finns också en mindre höjd, dock inte så hög som 

den ovan nämnda. I övrigt så är området förhållandevis flackt framförallt i den nordligaste delen. 

Se bilaga X-10-1-01 ”Befintliga förhållanden - ledningar mm” och X-10-1-02 ”Befintliga 

förhållanden - höjder mm” 

6.2 GEOLOGI/GEOTEKNIK 

Området består till största delen av morän med några mindre områden med berg i dagen. 

Marken består generellt sett av ett övre lager av mullhaltig jord, cirka 0,2 m. Under detta ligger 

morän eller grusig sand. På några ställen har siltig sand eller lerig silt påträffats mellan moränen 

och den mullhaltiga jorden. Det finns många ytliga block och stenar. Se vidare WSP:s 

geotekniska undersökning, 2017-12-22, kompletterad 2020-06-12.  

Se även bilaga M-10-1-14 Geoteknik översiktsplan. 

Infiltrationsmöjligheterna bör vara tämligen goda med tanke på hur jordmånen ser ut. Den 

norra, tillkommande, delen är flackare och består av ett kalhygge i norr och en sankmark i dess 

södra del. Det finns även en del torv i marken se bilaga M-10-1-15 ”Befintlig torv” 

Påträffad berg vid geotekniska undersökningarna går att se djupet för i bilaga M-10-1-05 Djup 

till berg” 

6.3 VÄGAR 

I öster begränsas området av E4:an. Denna kommer att breddas och byggas ut till fyrfilig 

motorväg med början 2020. 

Ett par mindre grusvägar skär igenom området. Mellan E4:an och utredningsområdet ligger en 

enkel serviceväg. 

6.4 GRUNDVATTEN 

Kommunen har mellan den 13 juli 2018 och den 9 augusti 2019 mätt nivåerna totalt nio gånger 

i sju olika punkter. Se tabell 1 nedan. Vid den kompletterande geotekniska undersökningen 

gjorde WSP en grundvattenmätning i sex av de nya borrpunkterna. Se tabell 2 nedan. 

I bild 3 visas karta med alla borrpunkter. De rödmarkerade är de punkter där kommunen gjort 

mätningar och de grönmarkerade är de punkter där WSP gjort mätningar. 

 

Sommaren 2018 var ovanligt torr, det syns tydligt i resultaten från kommunens mätningar. 

Grundvattenytorna varierar mellan cirka 1 och cirka 4 m under markytan. Grundvattnet står 

högst i 17W32, 17W41 och 20 W14. Dessa punkter ligger i de lägre och sankare områdena.  

 

 

 

Tabell 1. Grundvattenmätning utförd av Ljungby kommun 2018-2019.  
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Tabell 2. Grundvattenmätning utförd av WSP i samband med kompletterande geoteknisk 

undersökning april-juni 2020. 
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Bild 3. Provtagningspunkter. Gula ringar markerar punkter som kommunen mätt 

grundvattennivåer i och röda ringar markerar punkter som WSP mätt grundvattennivåer i.  

 

6.5 BEFINTLIGA VATTENDRAG/DIKNINGSFÖRETAG 

Det finns ett antal mindre vattendrag inom området i form av diken och bäckar. Området ligger 

högt upp inom sitt avrinningsområde. Se bild 4 nedan. Området avvattnas till huvuddelen via 

trummor under E4:an och leds sedan via bäck först norrut och sedan öster ned mot Lagan. Här 

finns ett dikningsföretag. Enligt dikningsföretaget från 1922 ska bottenbredden vara 0,5 m och 

släntlutningen 1:1,5. Dikningsföretaget sträcker sig inte upp hela vägen till E4:an. Det sträcker 

sig 1150 m söderut från anslutningen till bäcken som sedan ansluter till Lagan cirka 650 m 

österut. Om vi förutsätter att diket är rensat och har en genomsnittlig lutning på 0,5 % och 

djupet 1,25 m kan det leda upp till 4,4 m
3

/s. Är djupet 1,0 m blir maxflödet 2,6 m
3

/s. 

 

En mindre del av området i väster avvattnas mot Nässjön mot sydväst. Det leds i befintligt 

dike/bäck.  
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Då begränsningen av utlopp från området satts till 1,5 l/s x ha bedöms inte dikningsföretaget 

påverkas av exploateringen. 1,5 l/s x ha bedöms vara den naturliga avrinningen från ett 

naturområde. 

 

 

 
Bild 4. Avrinningssituationen i området. Lagan ligger öster området. Nässjön ligger i sydväst. 

Norr uppåt. 

 

6.6 YTAVRINNING 

I bild 5 nedan syns hur vattnet vill rinna på markytan idag, pilarna visar flödesriktning. Här syns 

att dagvattnet dels söker sig österut ned mot Lagan, under E4:an, dels mot Nässjön i sydväst. I 

bild 6 visas höjdprofilen från punkt längst bort i sydväst till utloppspunkten vid befintlig trumma 

under E4:an.Se även bilaga M-10-1-03 ”Översiktsritning med lutningar”.  
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Bild 5. Naturliga vattenvägar innan exploatering,.  

 

 

Bild 6.  Höjdprofil med början och slut enligt bild 5 ovan.  
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7 DAGVATTENHANTERING, UTGÅNGSPUNKTER 

Nedan följer de utgångspunkter som gällt vid framtagande av utredningens förslag till hantering 

av dagvatten och för det fortsatta arbetet med exploateringen: 

 

• Avrinningen från området ska inte överstiga 1,5 l/s x ha vid ett 10-årsregn. Detta 

motsvarar den naturliga avrinningen. 

• Infiltrera så mycket som möjligt och försök se till att dagvattnet rinner över 

gräsytor, skapa otäta svackdiken längs med gatorna.  

• Skapa trappstegsformade diken/smådammar lika de som gjorts inne i Ljungby vid 

Helsingborgsvägen, se bilder nedan.  

• Allt dagvatten ska så långt som möjligt ledas i de sträckningar som bäckarna/dikena 

går i idag. Dammar byggs i lågpunkterna. 

• Låt den del av vattnet som naturligt rinner mot Nässjön, efter utjämning, få fortsätta 

med det.  

• Resterande volymer dagvatten samlas i dammar inom området och leds under 

E4:an. Ju bättre vi lyckas med att ta hand om dagvattnet ute i området ju mindre 

magasinsvolym behövs innan det leds under E4:an.  

• När utjämning görs till 1,5 l/s x ha så bör det inte bli några problem för dikena mot 

Lagan respektive Nässjön då belastningen inte kommer att bli större än idag, den 

teoretiskt naturliga. 

• Dammar förses med skärmar efter inlopp och avstängningsmöjligheter i både in- 

och utlopp. I uppströmsänden för att kunna stänga av för underhåll (borttagning av 

slam) och i nedströmsänden för att hindra att vattnet rinner ut vid t. ex. en 

utsläppsolycka. Skärmen tar eventuellt oljespill. Dammarna utförs så långsmala som 

möjligt för att öka sedimentationsmöjligheterna. 

• Även de områden som har sin avrinning genom aktuellt område ca 6 ha, se bild 5, 

har tagits med i beräkningarna, se vidare under kap. 9. Total avrinningsyta cirka 82 

ha. 

 

7.1 ÅTGÄRDER SOM ÄR MÖJLIGA INOM VARJE FASTIGHET 

• ”Gröna tak” alternativt tak som håller kvar vattnet på taken. 

• Utforma parkeringsplatser och körytor så att de tillfälligt kan hålla upp till t ex 5-10 cm 

vatten vid stora regn. T. ex. upphöjda kupolbrunnar med strypta inlopp i sidorna. 

• Om möjligt ha stenläggning, typ SF-sten alternativt gräsarmerade ytor istället för asfalt. 

Se förslag och bilder nedan, kap. 9. 

8 DAGVATTENBERÄKNINGAR 

8.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

8.1.1 DIMENSIONERING 

Utgångsförutsättningarna är att släppa ut 1,5 l/s x ha från området vid ett 10-årsregn.  

8.2 BERÄKNINGAR 

I tabell 1 nedan redovisas behov av magasineringsvolym. Vi har delat upp magasinsvolymen i 12 

olika delar och med en fördelning inom området som känns vettig. Senare utredning får mer i 

detalj beskriva läge och utformning. Detta ska ses som ett förslag. Förutom kvartersmark ingår 

en större eller mindre del grönyta/naturmark och gatumark för varje område. 

Avrinningskoefficienterna är tagna från tabell 4.8 i Svenskt Vattens P110. Klimatfaktor 1,2 har 

använts och den ”svåraste” varaktigheten har varit dimensionerande, dock max 24 timmar. 

Kvartersmarken får hårdgöras till maximalt 90 % enligt förslag i planen. Detta ger en total viktad 

hårdgöringsgrad på: 0,45x0,9 + 0,45x0,8 + 0,1x0,1= 0,775. Vi har då räknat med att den 

hårdgjorda ytan är hälften tak och hälften asfalt. Detta är den maximalt tillåtna 
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hårdgöringsgraden inom tomtmark. Denna har vi använt i våra beräkningar vad det gäller 

tomtmarken. Vi har använt nedanstående avrinningskoefficienter: 

 

Tak  0,9 

Asfalt  0,8 

Ytor för magasin 0,3 

Grönytor/naturmark 0,1 

 

Som referens har övriga yttyper nedanstående avrinningskoefficienter: 

 

Gröna tak 0,4 

Betongsten 0,4-0,7 

 

Magasin 

 

Avr. 

yta 

(ha)  

Genomsnittlig avr. 

koeff. 

Varaktighet, 

(timmar) 

Magasinsbehov, (m
3

) 

A 4,3 0,19 4 250 

B 8,4 0,64 24 3100 

C 0,35 0,30 8 40 

D 6,7 0,39 24 1100 

E1 24,1 0,55 24 6700 

E2 0,43 0,68 24 730 

F 9,2 0,76 24 4600 

G 7,2 0,63 24 2400 

H 5,1 0,73 24 2200 

I 3,0 0,72 24 1300 

J 0,86 0,15 2 40 

K 11,1 0,69 24 4900 

Totalt 80,7 - - 27 360 

 

Tabell 3. Beräkningsfall för de olika magasinen. 

 

Nässjön kommer att ta emot ca 11 ha, det som avrinner via magasin K, av avrinningsområdet 

och Lagan kommer att ta emot resten, cirka 70 ha av avrinningsområdet. Det motsvarar 18 l/s 

respektive 105 l/s.  

8.3 DAGVATTENMAGASIN 

Det behövs således ca 27 000 m
3 

i magasinsvolym totalt. Magasinsvolymen är fördelad på 12 

olika magasin se principiell bild 16 nedan. Detta är den maximala volym vi behöver för att klara 

ett 10-årsregn. Genom andra åtgärder förutom magasin, se nedan under kap. 9, kan volymen 

minskas. 

 

8.4 SCALGO-BERÄKNINGAR 

Projekterade markhöjder har analyserats för att klargöra och säkerställa den planerade 

hanteringen av ytvatten. Analys av rinnvägar har analyserats i det webb-baserade GIS-verktyget 

Scalgo Live. Analysen innebär att projekterade markhöjder inom planområdet har integrerats 

med befintliga marknivåer utanför planområdet. Presenterade rinnvägar inom planområden visar 

den primära rinnvägar ytvatten planeras för. Analysen visar att ca 12 hektar stort område 

planeras att avvattnas sydväst och ansluta till ett mindre vattendrag som via Bolmån och Lagan 

har sitt utlopp i Laholmsbukten. Resterande del av avrinningsområden, ca 70 ha planeras att 

avvattnas österut och ansluter istället Lagan högre uppströms. Se bild 7 nedan. 
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Figur 7 Rinnvägar för planerad höjdsättning.  

Vid större regn kommer det planerade dagvattensystemet är bli överbelastat och regnvatten 

kommer avrinna till stor del på markytan. Presenterad analys i Scalgo Live kan inte klargöra 

eventuella bräddflöden och bräddnivåer. För att klargöra att planerad bebyggelse inte tar skada 

vid extremregn är det rekommenderat att en hydraulisk skyfallsmodell upprättas. Planerade 

utjämningsytor, diket och dess kulvertsystem kan då detaljbeskrivas. Vattennivåer och 

markflöden kan då datorberäknas. En rekommenderad lägsta golvhöjd och eventuella 

kompletterande skyfallsåtgärder kan då detaljutredas.  

9 DAGVATTENHANTERING, EXEMPEL 

9.1 HELSINGBORGSVÄGEN, LJUNGBY 

Den magasineringsvolym som behövs för området kan skapas på en mängd olika sätt. 

Ytliggande magasin/dammar/svackdiken, nedgrävda magasin (rör eller kassett), olika typer av 

diken, rain gardens, kanaler, översvämningsytor mm. Se bild 8 nedan för exempel från 

Helsingborgsvägen i Ljungby. (Projekterades av Tyréns 2002.) Magasinsvolymen är totalt 1700 

m
3

. 
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Bild 8. Tre bilder från magasin vid Helsingborgsvägen, Ljungby. Källa: Tyréns 

9.2 DIKEN OCH SVACKDIKEN 

Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning, se bild 9-10 nedan. 

Svackdiken är beklädda med vattentåligt gräs eller våtmarksväxter och karaktäriseras av en stor 

bredd och en svag längsgående lutning. Svackdiken bör ha en släntlutning på 1:3 eller flackare 

med hänsyn till skötsel. Ett svackdike kan ses som ett alternativ till traditionella system och 

används främst där man önskar ett öppet dagvattensystem. Meningen är att de skall fungera 

som transportsystem och för magasinering av dagvattnet. Svackdiken kan förses med strypt 

utlopp eller överfall i olika sektioner för att vidaregående flöde skall begränsas och öka 

magasineringsvolymen. Om marken tillåter infiltration kan svackdikena även utnyttjas för detta. 

 

Ett svackdike ska inte beaktas som ett komplett reningssystem. Däremot är det en metod där det 

kan uppnås bra rening av kväve och även upp till 20 % av metaller beroende på utformning. Det 

går inte att säkerhetsställa en konstant hög reningseffekt och gräset behöver klippas 

kontinuerligt för att kunna behålla flödet. Våtmarksbeväxta svackdiken renar bättre än gräs. 

Eftersom svackdiken i princip är självgödslande på grund av alla näringsämnen som kommer 

med dagvattnet krävs ingen ytterligare gödsling.  

 

Vanliga diken har vanligtvis brantare släntlutning än svackdiken, upp till en lutning på 1:2, och 

tar därför mindre plats än svackdiken.  
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Bild 9. Exempel på svackdike (foto: Tyréns AB). 

 

 

Bild 10. Principskiss för utformning av svackdike intill väg (Illustration: Tyréns AB). 

9.3 REGNBÄDD 

Regnbäddar är en mångsidig dagvattenanläggning som kan utformas naturligt eller mer 

tekniskt, se bild 11 nedan. Det är i sin enklaste form en infiltrationsbädd med ett 

genomsläppligt filtermaterial som också inrymmer växter. Bäddarna används ofta i tätbebyggda 

områden eller utmed vägar eftersom de medger en effektiv utjämning på små ytor och har en 

god reningsförmåga. Regnträdgårdar kan dock även användas i större sammanhang med ett 

naturligare intryck och kan ses som ett alternativ till en traditionell plantering som kombinerar 

dagvattenhantering och god gestaltning. De växter som lämpar sig i regnträdgårdar är perenner, 

som tål att stå både torrt och fuktigt, såsom stäppsalvia, smultron och daggkåpa, men även 

träd, buskar och prydnadsgräs är vanliga.  
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Bild 11.  Regnbädd. Regnbäddar kan planteras med både träd, buskar, perenner och 

prydnadsgräs. Källa: Tyréns. 

  

Fördröjning av dagvatten sker främst i det ytliga magasinet medan rening framför allt sker i 

substratet. Bäddarna bör konstrueras med en bräddbrunn för att kunna reglera nivån i den ytliga 

fördröjningsvolymen. För områden med begränsad infiltration bör även dräneringsledningar 

anläggas i botten av anläggningen för att säkerställa avledning. Växtlighet och substrat behöver 

underhållas precis som för vanliga planteringar och vid längre perioder av torka kan det behövas 

stödvattning, beroende på växtvalet. Gödning ska undvikas då det istället riskerar att spridas 

med dagvattnet ut till recipienten. Efter en tid sätter substratet igen vilket innebär att 

infiltrationsförmågan kan försämras, det behöver därför bytas med jämna mellanrum för att 

bibehålla maximal effekt. Saltning vid snöröjning bör undvikas då dagvattnet för med sig saltet 

till planteringar, vilket kan skada jordstruktur och växter. 

9.4 SKELETTJORD 

Skelettjord är huvudsakligen skelettmaterial (exempelvis makadam) blandat med växtjord, se 

bild 12 nedan. Det vedertagna sättet för blandningen är 1/3 växtjord och 2/3 så kallat 

skelettmaterial. Skelettjordarna skapar en mer porös plantering än om enbart jord hade använts, 

vilket innebär att mer vatten kan lagras i porvolymen vid regn. Porvolymen bidrar också till att 

öka syretillförseln till trädets rötter och träd i skelettjord växer ofta bra så länge det finns 

tillräckligt med plats för rotvolymen. Då jordvolymen är begränsad är det viktigt att välja en 

jord med god närings- och vattenhållande förmåga.  
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Bild 12. Exempel på utformning av skelettjord. Källa: Stockholm vatten och Avfall. 

 

Skelettjordar lämpar sig bra för miljöer där det krävs stor del hårdgjorda ytor, som exempelvis 

gatumiljö, då de har bra bärighet och kan överbyggas. Precis som för regnträdgårdar bör de 

konstrueras både med bräddbrunn och med dräneringsledning om infiltrationsförmågan är 

begränsad. Även här ska saltning vid snöbekämpning i största möjliga mån undvikas.  

 

9.5 VÅT DAMM 

Dammar kan fördröja och även rena stora volymer dagvatten och används ofta som lösningar i 

slutet av ett dagvattensystem. Dammar bidrar även med biologisk mångfald och 

rekreationsvärden. Det är viktigt att ha ett kontinuerligt tillflöde av vatten, för att inte 

riskera algbildning. Dammen bör ha flacka slänter och djupet bör inte vara kontinuerligt utan 

variera. Detta för att få en rikare biologisk mångfald, men också för bättre reningsförmåga. Vid 

en för djup damm riskeras det att bildas syrefria miljöer, vilket i sin tur kan ge upphov till dålig 

lukt. En långsmal damm bidrar av hydrauliska skäl till att reningen blir bättre och är att föredra 

framför en kort och bred om rening är en viktig aspekt.  

 

Vid platsspecifik utformning krävs kunskap om grundvattennivåerna i området då djupet och 

positioneringen är beroende av just dessa. En damm kan utformas så att den både kan ta emot 

normala flöden av dagvatten samt till viss del utjämna extrema flöden. 

 

9.6 TORR DAMM 

En torr damm är en yta som är nedsänkt där dagvatten kan samlas vid större regn, men som inte 

är permanent vattenfylld. Den har inte lika hög reningsgrad som en permanent vattenfylld 

damm, men däremot kan en större fördröjningsvolym uppnås. Dessutom finns möjligheterna att 

utnyttja ytan till andra ändamål än dagvattenhantering när det inte regnar. 
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För att torrdammen ska kunna tömmas helt och för att förhindra att marken blir vattensjuk krävs 

dränering i botten om infiltrationskapaciteten inte är tillräckligt hög. Exempel på olika typer av 

nedsänkta grönytor som kan översvämmas kan ses i bild 13 nedan. 

 

 

 

Bild 13. Exempel på nedsänkta ytor för dagvattenhantering. Källa: Tyréns. 

 

9.7 GENOMSLÄPPLIGA YTOR OCH GRÖNA TAK M.M. 

För att minska/utjämna mängden dagvatten som når det gemensamma nätet kan även ”gröna 

tak” och genomsläppliga typer av ytor utnyttjas. Se bild 14 och 15 nedan. De gröna taken 

minskar topparna vid nederbörd och fångar upp stora delar av årsnederbörden. 

Beräkningsmässigt motsvarar det en avrinningskoefficient på ned mot 0,4 för såväl ”gröna tak” 

som genomsläppliga ytor.  
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Bild 14. Grönt tak. Källa:Vegtech 

 

 

 
 

Bild 15. Genomsläppligt betongmaterial. Källa: Tyréns. 
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Ett nytt sätt att hantera dagvatten på, där det finns stora takytor, är att fördröja vattnet på taket. 

Taken utformas med svag lutning och avtappningen sker via reglerat utlopp som styrs dels av 

maximal nivå, dels bestämt utlopp. Då taken oftast ska tåla minst 50 mm kvarstående 

nederbörd är det inga bekymmer att t.ex. låta maximalt 30 mm stå på taken under en kortare 

period. Ett regn på 30 mm är ovanligt, och det sker ju också en viss urtappning under regnets 

varaktighet. Bl.a. finns det ett företag som heter Protan, www.protan.se  som jobbar med detta. 

9.8 UTFORMNING UTJÄMNINGSMAGASIN/DAMMAR 

Öppna utjämningsdammar/magasin/svackdiken och översvämningsytor kan förutom att utjämna 

och rena dagvatten även erbjuda estetiska värden.  

 

Generellt utformas utjämningsmagasin så att de gradvis expanderar från inloppet mot centrum 

av magasinet och med en gradvis kontraktion från centrum mot utloppet. Det ger en bra hydrau-

lisk funktion. Stenar kan placeras vid dammens in- och utlopp samt på ett par andra platser för 

att ge variation.  

 

Det är viktigt att dammen kan underhållas. Det måste vara möjligt att tömma dammen t.ex. för 

att kunna ta bort sediment. Därför måste dammen förses med avstängningsmöjlighet samt att 

det ses till att den är nåbar för maskiner. Avstängningsmöjligheten är också viktig för att kunna 

hindra vattnet att rinna vidare om det skulle ske ett utsläpp inom avrinningsområdet. En skärm i 

anslutning till inloppet rekommenderas och för att ta hand om oljerester som inte fångats i 

oljeavskiljare inne på tomtmark. 

9.9 ANDRA EXEMPEL PÅ ÖPPEN DAGVATTENHANTERING 

Att ta hand om, fördröja och rena dagvatten i helt eller delvis öppna system är den mest hållbara 

dagvattenhanteringen. Genom öppen avledning nyttjas processer som efterliknar naturens eget 

sätt att ta hand om regnvatten d.v.s. avrinning över vegetationsytor, avdunstning, infiltration och 

perkolation, transport i öppna vattendrag och fördröjning i våtmarker och dammar. Dessa pro-

cesser och system ger ett betydligt långsammare avrinningsförlopp vilket minskar toppflödena 

och dessutom kommer en större andel vatten att infiltrera och även avdunsta. Det minskar den 

totala volymen som avrinner. Mark och växter hjälper även till att rena dagvattnet genom olika 

bio- och geokemiska samt fysikaliska processer. 

 

Exempel på öppen dagvattenhantering är infiltrationslösningar, Gröna tak, makadamfyllda drä-

nerade diken, öppna gräsklädda svackdiken, våtmarker, dammar/magasin, kanaler och över-

svämningsytor. I tabell 4 nedan ges fler exempel på dagvattenhantering som bör eftersträvas i 

nya områden.  

 

http://www.protan.se/
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Kategori Lokalt 

omhänder-

tagande på 

tomt-mark 

Fördröjning nära 

källan  

Trög 

avledning 

Samlad fördröjning 

Exempel Infiltration och 

fördröjning i 

gräs- och 

grusytor. 

Vattenutkastare 

med infiltration 

på gräsytor. 

Öppna och/eller 

genomsläppliga 

beläggningar. 

Träd. 

Gröna tak.  

Nedsänkta p-

platser. 

 

Infiltration och för-

dröjning i gräs- och 

grusytor samt 

makadamfyllningar. 

Öppna och/eller 

genomsläppliga 

beläggningar. 

Tjocka växtbäddar. 

Översvämningsytor. 

Diken, dammar. 

 

Svackdiken. 

Kanaler. 

Bäckar och 

diken. 

Sekundära 

avrinnings-

vägar i grön-

stråk, på 

gång- och 

cykelvägar 

och på gator 

 

Dammar/magasin. 

Våtmarksområden. 

Översvämningsytor i 

parker och i jord-

brukslandskapet. 

 

Tabell 4. Exempel på hållbar dagvattenhantering. 

10 FÖRSLAG TILL PRINCIPIELL UTFORMNING 

 

Nedan, bild 16 och bilaga M-10-1-01, visas ett förslag till principiell utformning av området. 

 

 

 

Bild 16. Förslag till principiell utformning. (Urklipp från bilaga M-10-101) 

 

Huvudtankarna har varit att följa den befintliga terrängen så mycket som möjligt både vad det 

gäller höjder och avrinning. De befintliga bäckarna/lågstråken ska behållas i högsta möjliga mån 

och schaktning/fyll ska minimeras. Detta för att dels ge området en trevlig karaktär, dels för att 

hålla nere kostnaderna. Dessa tankar ger en god förutsättning att nå målet med det ”gröna” 

industriområdet och skapa grön/blå stråk inom området. Stråken ansluter också till befintliga 

småvägar i området för att göra det lättare att nå ut i naturen väster och norr om 

industriområdet. Ett schematiskt gatunät har skapats för att knyta samman alla delområden. 

 

Väganslutning till området sker i sydväst till Näsvägen. En ”reservväg” finns också i sydväst ut 

mot Bredemadsvägen. Anslutning har möjliggjort till de befintliga grusvägar som finns i sydväst 

och i norr samt servicevägen i öster som ligger parallellt med E4an. 
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Områdets yta är indelat enligt nedan: 

 

Industrimark delområde 1-13 65,30% 

Yta för solceller 5,79% 

Yta för gasmack 2,76% 

Gator 7,54% 

Övrigt 4,66% 

Blå-gröna ytor med magasin 9,22% 

Område som sparas orört 4,73% 

 

10.1 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

I denna utredning har fokus vad det gäller dagvattenhanteringen varit att titta på helheten och 

grovt beskriva hur dagvattenhanteringen kan utformas samt ge förslag på hur den kan hanteras 

inom tomtmark. För att klara de stora mängder dagvatten som kommer att komma från de stora, 

till största delen hårdgjorda, kvartersområdena kommer det att krävas stora volymer för att 

kunna begränsa utflödet från området, se kapitel 8 ovan och tabell 3. Detta kräver stora ytor. 

Ytorna som är avsedda för dagvattenhantering är blå. Hela ytan kommer inte att utnyttjas men är 

det tänkt att avsättas för de grön-blå stråken i detaljplanen. Se bild 16 nedan och bilaga M-10-1-

01 ”Översiktsritning delområden”. 

 

Området avvattnas via tre trummor under E4:an som rinner mot Lagan samt av ett dike som 

rinner mot Nässjön. Bedömd fördelning av flödet syns i tabell 5 nedan. Flöde vid 10-årsregn. 

Förutom vatten från aktuellt utredningsområde kommer det vatten från avvattningen av E4:an till 

trummorna under E4:an. 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Fördelning och flöden av dagvatten. 

 

10.2 GESTALTNING 

Ambitionen för det tänkta industriområdet är rekreativa värden ska tillskapas, i första hand 

genom att de grön/blåa stråken ges en varsam och varierad gestaltning. De grön/blåa stråken 

kan med fördel utformas med en mjuk markmodulering där gångstråk anpassas efter terrängen 

och ny eller befintlig vegetation, exempel enligt bild 17 och 18 nedan. Planteringar med 

perenner, buskar och träd föreslås utformas naturlika, där möjlighet finns och det är 

gestaltningsmässigt lämpligt kan befintliga träd och buskar med fördel sparas, exempel enligt 

bild 17 och 19 nedan. En variation i vegetationsmaterialet gällande buskar och träds 

tillväxthastighet är eftersträvansvärt. Detta för att industriområdet snabbt ska kunna upplevas 

som rumsligt grönt, men också för att knyta an till den bevarade ekbacken och des 

långsamväxande vegetation. 

Avvattningspunkt Andel som 

avvattnas, % 

Flöde vid normal 

max.belastning, l/s 

Förväntat dagvatten från 

E4:an TRV:s beräkningar, l/s 

Trumma 1, sydligast 66 80 200 

Trumma 2, mellersta 19 23 35 

Trumma 3, nordligast 1 1 35 

Dike mot Nässjön 14 18 - 
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Bild 17 och 18. Mjuk markmodulering och naturlik vegetation samt Exempel gångstråk. Källa: Tyréns. 
 

 
Bild 19. Naturlik vegetation i lågstråk. Källa: Tyréns. 

 

I strategiska valda lägen inom de blå/gröna stråken kan gestaltade platsbildningar som ger 

åtkomst och närhet till vatten- och vegetationsmiljöer anläggas, exempel enligt bild 20 nedan. 

Även passager över och längs med låglinjer/dammar/svackdiken är lämpligt för att skapa 

rekreativa värden, exempel enligt bild 21 och 22 nedan. I något eller några lägen kan även en 

mer strikt utformning av de blå/gröna stråken vara tänkbart. Även ljussättning av ny och 

befintlig vegetation bör anläggas för att skapa en trygg och trevlig miljö kvällstid- och under 

vinterhalvåret. 
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Bild 20, 21 & 22. Platsbildning vid vatten, längsgående spång och passage över låglinje. Källa: Tyréns. 

 

De blå/gröna stråkens utbredning i kombination med den bevarade ekbacken liksom smala 

remsor tänkt allmän mark norr om delområde 7, 8 och 11 gör det möjligt att röra sig runt på 

flera olika sätt i området. Denna förutsättning gör det möjligt att utveckla ett koncept för en 

sammankopplad promenad/rörelseslinga, exempelvis i form av skyltning, möblering och 

belysning. I planområdesgränsen ansluter de blå/gröna stråken vid ett par lägen till befintliga 

småvägar, dessa anslutningar skulle också kunna ses som en utvidgad del av slingan. Se bild 23 

nedan för exempel på sträckning för en promenad/rörelseslinga. 

 

 

Bild 23. Möjlig promenad/rörelseslinga. 
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Den befintliga ekbacken bör också tillgängliggöras för att förstärka dess inneboende rekreativa 

värden, exempelvis genom att en tillgänglig passage anläggs, eventuellt i kombination med 

enstaka sittplatser och belysning. Exempel på tillgänglig passage genom en ekbacke enligt bild 

24 nedan. 

 

 

Bild 24. Tillgänglig passage genom ekbacke, stenmjöl med stålkanter. Källa: Tyréns. 

 

10.3 NIVÅER, RINNVÄGAR 

Husens nivå på färdigt golv måste sättas tillräckligt högt så att dagvatten inte kan rinna in i eller 

mot byggnaderna. Från husen föreslås att en lutning på 5 % och 5 m åstadkommes för att säkra 

dem från lokalt ytavrinnande vatten vid stora nederbörder. Marken höjdsätts så att ytrinnande 

vatten inte kan rinna mot hus och att inga lågpunkter uppstår. Fastigheterna måste placeras så 

att de inte ligger i några lågpunkter och/eller att ytavrinnande vatten hindras av dem, d.v.s. vill 

rinna in mot fastigheterna. Dagvattnet ska kunna söka sig till magasin och utloppspunkter. En 

grov höjdsättning och lutningar på färdig mark ses i bilagorna M-10-1-02 ” Översiktsritning med 

höjder ny toppyta” och M-10-1-03 ” Översiktsritning med lutningar”. 

 

Höjdsättningen görs så att dagvatten från allmän mark alltid kan söka sig via 

dagvattenanläggning, gata eller G/C-väg mot något av utloppen från området.  

 

10.4 SOLCELLER 

Inom området planeras ytor för solceller. Dessa är tänkta att placeras dels längs med E4:an, dels 

i området öster om ekbacken, söder om delområde 1. Se bild 15 ovan och bilaga 1.Total yta är  

6 500 + 7 500 + 6 500 + 24 000 = 44 500 m
2

 eller ca 4,5 ha. 
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Ytorna längs med E4:an kommer att ligga mellan delområde 1, 2 och 3 och de långsmala 

magasinen A, B, C, I och J som kommer att ligga längs med E4:an. Emellan E4:an och magasinen 

ligger en befintlig serviceväg. 

Ytor för solcellerna redovisas i bilaga M-10-1-01” Översiktsritning delområden”. 

 

10.5 AVRINNING 

10.5.1 MOT LAGAN 

Huvuddelen av dagvattnet som genereras inom området ska ledas mot Lagan och kommer att 

ledas till tre olika trummor under Sydvästlänken och E4:an och vidare ned mot Lagan, se även 

ovan under 6.5. Trafikverket kommer att lägga tre trummor under E4:an. De trummor som 

kommer att avvattna Ekalund är en på 1200 mm och två trummor på 800 mm. Kapacitet ca 1-1,5 

m
3

/s respektive ca 0,5-7 m
3

/s. 

Dagvattnet som ska avledas mot Lagan utjämnas till att vid ett 10-årsregn bli maximalt 105 l/s. 

Detta ska motsvara den avrinning som maximalt kommer från området idag vid ett 10-årsregn. 

10.5.2 MOT NÄSSJÖN 

Dagvattnet som ska ledas mot Nässjön utjämnas till att vid ett 10-årsregn bli maximalt 18 l/s. 

Vattnet leds i befintligt dike/bäck. Detta ska motsvara den avrinning som maximalt kommer från 

området idag vid ett 10-årsregn. 

 

11 EXTREMA REGNSITUATIONER 

Vid extrema regnsituationer, mer än 10-årsregn och upp mot 100-årsregn, kommer 

dagvattenledningarna och dikena att gå fulla. Vatten kommer också att rinna på markytan. 

Dagvattnet kommer då att söka sig till de lägst liggande punkterna och rinna längs gator och 

vägar. Höjdsättningen måste därför vara sådan att det dels inte finns några innestängda ytor, 

dels att den ger vattnet möjlighet att nå utloppspunkterna från området. Maximal 

tömningskapacitet under E4:an är cirka 3 m
3

/s. Mot Nässjön finns inga begränsande trummor 

förrän längre ned i systemet.  

Vid ett 100-årsregn kommer kapaciteten i trummorna under E4:an att räcka. Kontroll att de inte 

är igensatta måste givetvis göras. De stora magasinsvolymerna kommer också teoretiskt att 

klara alla 100-årsregn som är mindre än en timme, med reservation för att ledningarna då går 

fulla och att vattnet tar sig via lågpunkter till magasinen. Om 100-årsregnet blir längre kommer 

det att bräddas ut ur magasinen och rinna vidare ned till trummorna. Se rinnvägar i figur 7 ovan. 
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12 MASSHANTERING, FÖRSLAG 

12.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR-DIMENSIONERING 

Vid beräkning av massor i området har en antagen grovterrasserad yta som är förlagd 0,4 m 

under färdig mark antagits. Under gator/vägar i området har terrassen förlagts 0,9 m under 

färdig höjd. Tjockleken blir schematisk då gatorna ej är projekterade och spelrum ges.  

Matjordsavbaningen är generellt uppskattat till 0,4 m med avseende på de geotekniska  

undersökningarna. Se bild 25 nedan. Det finns gott om undantag från detta vilket redovisas i 

bilaga M-10-1-10. 

Exempelvis så finns det torv i området vars utbredning redovisas i bilaga M-10-1-15 

Samtliga delområdens terrasser är modellerade så ett minsta fall på 1 % finns mellan höjdpunkt 

och lågpunkt i avrinningsyta mot aktuellt magasin/avrinningsstråk.  

 

 

Ett exempel för masshantering av området ingår följande: 

• Matjordsavtagning (0,4 eller varierande) 

• Grovterrassering (0,4 m under färdig marknivå för industriyta, gatumark 0,9 m under) 

 

Bild 25. Sektion, markyta. 

12.2 PÅVERKAN AV SKOG OCH TORV 

Det totala området är ca 760 500 m
2

 varav ca 397 200 m
2 

är skog eller kalhygge.  

Av detta avverkas ca 321 000 m
2

 skog (inkl. kalhyggen). (Siffran inkluderar de områden som kan 

tänkas sparas, detta då det ej är känt hur mycket och vilka partier som sparas). Mängden skog 

som finns i ”blågröna” områden är ca 54 000 m
2

. Av ytan som avverkas uppgår ca 266 000 m3 

till skog och 108 600 m3 till kalhygge. 

 

Skogen uppskattas till ca 84 % gran, 11 % lövskog och 5 % tall och uppskattas till relativt tät i 

området. Då det ska schaktas djupt på stora ytor så har frågeställningen om hur stor volym som 

rötter och material som fastnar i rötterna vi gräver upp och ”förlorar” i området. Det är den 

volym av material som ”försvinner” förutom avbaningen, avbaningsvolymen och djupet räknas 

normalt ej med hänsyn till rotsystem. till exempel tallar som är 15 - 20 m höga kan ha ett 

rotsystem med en radie på 15 - 20 m. 

 

Det vi har idag är en uppskattad matjordsavbaning samt uppskattad urgrävning av torv som är 

baserad på den geotekniska undersökningen WSP har gjort. Felsäkerheten kring volymen massor 

som "försvinner" då skogen avverkas är därmed en extra okänd volym som kan bli kostsam och 

leda till massunderskott. Det som kan påverka volymen är skogens täthet, skogens 

sammansättning av trädsorter, ålder mm. Olika trädsorter har olika djupa rotsystem så värdet 

kan aldrig blir exakt uppskattat. 

  



 

 

 

 

Uppdrag: 287164, Dagvattenutredning med massbalansering, Ekalund, 

Ljungby 

2021-03-19 

Beställare: Ljungby kommun Granskningskopia 

 

O:\HBG\287164\06_Teknik\R\_Text\PM, dagvatten med massbalansering, granskningskopia 210319.docx 

35(38) 

12.2.1 REKOMMENDATION: 

Det kan vara en idé att räkna antalet träd och se över sammansättning av trädarter i ett område 

på 100 x 100 m. Området bör sedan avverkas på träd och avbanas för att få riktvärden, det kan 

sedan användas som riktlinje för hela projektet. Antal träd uppskattas och ett påslag för extra 

avbaning vid skogsområdet kan då göras.  

 

Vi har också fått uppgifter om att man med de värden vi i tabellen nedan kan göra en beräkning 

för att få fram en teoretisk volym för rotsystemet på en gran, tall, respektive (bladträd). Detta 

tillsammans med arealer för de olika ytorna och ålder samt täthet så går det att räkna fram 

teoretiskt värde på all rotvolym i de ytor som vi avverkar skog i. 

 

  
Yta m2 Ha Ålder 

Längd 
(HGV) 

Diam 
(DGV) 

Stam/ha 
Stam 
tot 

Tall 
% 

Gran 
% 

Lövskog 
% 

Yta 1 196366 19,64 36 15 19 522 10250 9 74 18 

Yta 2 38347 3,83 28 9 7 1070 4103   100   

Yta 3 17015 1,7 55 17 24 610 895 8 80 12 

Yta 4 11906 1,19 52 17 15 1148 1367 10 70 20 

Yta 5 6672 0,67                 

Yta 6 104268 10,43 21 14 17 1300 13555   100   
 

Se bilaga M-10-1-13 ”Skogsaverkningsplan” för att se ytor med skog. 

 

12.2.2 TIDIGARE ERFARENHETER 

Ofta underskattas mängden rötter och rotjordsvolym i byggprojekt. 

Om marken ”sänks” med 10 cm efter skogsavverkning på en yta 350 000 m
2

 kan det bli en 

kostnad på ca 10 miljoner sek i inköp av nya massor att terrassera med.  

Ett riktvärde med påslag på 20 – 100 % på uppskattad matjordsavbaning kan vara rimligt där tät 

skog finns, detta är dock baserat på en generell barrskog utan vetskap om fördelning av t. ex. 

tallar och grannar som har olika djupa rotsystem. Detta är ett stort spann som kan ge 

osäkerheter i massvolym. 

Skogsavverkning med stubbrytning eller stubbfräsning bör utföras i egen entreprenad. Detta kan 

ge intäkt till beställaren och bör utföras före entreprenad med terrassering. Schablonsumma för 

inköp av massor bör tas med vid upphandling för att slippa dyra ÄTA-arbeten och 

spekulationspriser. 
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13 MASSBERÄKNINGAR 

13.1 AVBANING MARK 

Som tidigare skrivet är matjordsavbaningen generellt uppskattat till 0,4 m men stora ytor inom 

området bedöms kräva djupare avbaning än så, se bilaga M-10-1-10. Bidragande orsaker är dels 

den torv som finns i området, även att stora ytor av planområdet består av skog.  

Idag är ca 397 000 m
3

 av områdets ca 760 000 m
3

 skog eller kalhygge. Vi har beaktat detta extra 

noga då skogens rötter bygger volym under marken som vid avverkning och schakt leder till en 

lägre marknivå än vid annan typ av markavbaning. Vi väljer i rapporten att kalla det påslag av 

extra volym som försvinner med avbaning av mark för skogsriskpåslag. 

För att visa hur stor påverkan osäkerheten kring skogens volym under mark är så har vi valt att 

räkna mängder för schakt och fyll samt avbaning med tre olika värden för avbaningsdjup. 

Detta gör att vi kan belysa de risker som kan finnas.  

Värden på fördelningen av skogens träd har vi fått efter våra avbaningsvolymer är kalkylerade. 

1. Avbanad mark som bygger helt på geotekniken. 

2. Som nr 1 men vi har lagt på 20 % på avbaningsdjupet. 

2. Som nr 1 men vi har lagt på 100 % på avbaningsdjupet. 

 

13.1.1 MÄNGDER AVBANING MARK (INKL. SCHAKT AV TORV) 

Djupet på avbanad mark visas i bilagorna M-10-1-10, M-10-1-11 och M-10-1-12. 

Avbanad mark (med     0% skogsriskpåslag) 235 000 m3 (All mark, utom mark som sparas) 

Avbanad mark (med   20% skogsriskpåslag) 260 100 m3 (All mark, utom mark som sparas) 

Avbanad mark (med 100% skogsriskpåslag) 341 000 m3 (All mark, utom mark som sparas) 

13.1.2 ÖVRIGT 

 

Hela områdets yta kommer inte att behöva avbanas, i beräkningarna är all yta utom Ekbacken 

inkluderat. Total yta som banas av enligt kalkylen är ca 691 000 m
2

, utan skogsriskpåslag är då 

snittet 33 cm över ytan. Med 20 % respektive 100 % skogriskpåslag är snittdjupet 37 cm och 50 

cm. Matjord som banas av kan användas till fyllning där ej samma krav på bärighet som för 

industrimark finns. 
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13.2 SCHAKT OCH FYLL 

Då schakt och fyll beräknas från avbanad markyta så resulterar detta i att vi har fått tre olika 

värden för schakt- och fyllmängder baserad på samma förutsättningar som med avbanad mark. 

Schakt och fyll har beräknats separat och sammanslaget för samtliga ytor inom planområdet. 

Ytor som ej är inräknade är ekbacken som bevaras och vägarna tillhörande projektet vars delar 

ligger utanför planområdet Sammanslagen yta för schakt och fyll är ca 700 000 m3. Volymerna 

för magasin är schematisk och bygger på en låglinje genom det blågröna området som 

magasinet tillhör.  

13.2.1 TOTALA SCHAKTMÄNGDER 

Sammanslagna värden för all schakt och fyll: 

(0% skogsriskpåslag)     schakt 306 400 m3 och fyll 286 600 m3 ger överskott     19 800 m
3

 

(20% skogsriskpåslag)   schakt 293 200 m3 och fyll 303 700 m3 ger underskott   10 500 m
3

 

(100% skogsriskpåslag) schakt 252 800 m3 och fyll 352 800 m3 ger underskott 100 000 m
3

  

  

13.2.2 GATOR   

Gator har grovt ritats med 12-15m bredd, total yta för gator och gc-bana är ca 57 300 m
2

.  

(0% skogsriskpåslag)     schakt 23 500 m3 och fyll 32 100 m3 ger underskott       8 600 m
3

 

(20% skogsriskpåslag)   schakt 22 700 m3 och fyll 33 900 m3 ger underskott     11 200 m
3

 

(100% skogsriskpåslag) schakt 19 900 m3 och fyll 38 600 m3 ger underskott     18 700 m
3

 

 

13.2.3 DELOMRÅDEN (INKL SOLCELLSYTOR OCH GASMACK) 

  

Avbaning 0% 
skogspåslag  

Avbaning 20% 
skogspåslag 

Avbaning 100% 
skogspåslag 

Område Yta Schakt Fyll Netto Schakt Fyll Netto Schakt Fyll Netto 
Område 1 inkl solceller 36300 37400 800 -36600 36700 800 -35900 33700 1000 -32700 

Område 2 inkl solceller 44200 4100 12500 8400 3000 14000 11000 1000 18300 17300 

Område 3 inkl solceller 34200 4800 5700 900 3800 6400 2600 1700 9200 7500 

Område 4 35600 45600 500 -45100 44300 600 -43700 40100 1000 -39100 

Område 5 52000 9200 18100 8900 8800 18300 9500 7700 19400 11700 

Område 6 38800 4100 10200 6100 2800 11900 9100 1900 15000 13100 

Område 7 70900 60900 44600 -16300 60500 45600 -14900 58400 49200 -9200 

Område 8 34600 0 35600 35600 0 36100 36100 0 37100 37100 

Område 9 43000 700 14100 13400 700 15000 14300 700 17900 17200 

Område 10 87400 36400 42100 5700 33500 44300 10800 20000 56000 36000 

Område 11 39500 39300 17200 -22100 38900 19700 -19200 38400 18300 -20100 

Gasmack 21000 11600 5800 -5800 10800 6400 -4400 8700 8400 -300 

  537500 254100 207200 -46900 243800 219100 -24700 212300 250800 38500 

 

13.2.4 BLÅGRÖNA YTOR (INKL MAGASIN) 

(0% skogsriskpåslag)     schakt 28 800 m
3

 och fyll 47 300 m3 ger underskott       20 400 m
3

 

(20% skogsriskpåslag)   schakt 26 700 m
3

 och fyll 50 700 m3 ger underskott       24 000 m
3

 

(100% skogsriskpåslag) schakt 20 600 m
3

 och fyll 63 400 m3 ger underskott       42 800 m
3
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13.2.5 SLUTSATS MASSOR 

 

Massammanställningen varierar kraftigt beroende på vilket antagande man gör för djupet av 

avbaning av mark. Vår rekommendation är att ta reda på mer information om skogen och 

korrigera skogsriskpåslaget efter de slutsatser man kan dra av den informationen. Det blir då 

mer tillförlitliga värden och risken för felantaganden sjunker.  

Vi har i veckan fått uppgifter som gjort att vi kunnat påbörjat kalkylering för detta men det var 

betydligt mer omfattande arbete än vi hade räknat med och har därmed inte kunnat slutföra 

detta arbete fram till granskningskopian av rapporten 19 mars. Detta bör göras antingen vid 

slutjusteringen av denna handling eller senast innan projekteringen går igång. 

 

Vi tyckte att överskottet på 20 400 m
3

 som fanns utan skogsriskpåslag är det lägsta vi vågade gå 

mot 0 m
3

 i schakt/fyll.  Ett överskott på 20 400 m
3

 motsvarar 3 cm uppfyllning på hela området 

och de massorna hade gått att få ut i området. Det viktigaste bör vara att slippa köpa in 

terasseringsmassor. Det naturliga överskottet av den avbanade marken kommer man inte ifrån, 

dessa massor går exempelvis att modellera kullar/bullervallar och dylikt för att minska 

transporterna med bortförande av massor vid byggskedet. 

 

Av schaktmängderna uppskattas bergschakt till ca 2400 m
3

. Dessa mängder används med fördel 

efter kross till överbyggnad för gator. 

 

 


