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1 BAKGRUND OCH SYFTE
Fastigheterna Lotsen 1, 2 och 9, belägna i västra Ystad (Figur 1), ska exploateras för
att möjliggöra flerbostadshus och förskola. I samband med exploatering behöver
förutsättningarna för områdets hantering av dagvatten och översvämningsrisker i
samband med skyfall utredas. Utredningens syfte är att beskriva möjlig
dagvattenhantering efter exploatering samt konsekvenser av att exploatera
planområdet ur ett skyfallsperspektiv.

I utredningen ingår bland annat följande:
 Beskrivning av nuvarande avrinning inom området.
 Utredning av förutsättningarna för dagvattenhantering efter omdaning.
 Beräkning av erforderliga fördröjningsvolymer samt möjliga lösningar.
 Bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer.
 Redogörelse av konsekvenserna av omdaningen ur ett skyfallsperspektiv.
 Förslag på lämpliga åtgärder inom planområdet för att hantera skyfall.

1.1 AVGRÄNSNINGAR

Utredningen har behandlat dagvatten- och skyfallsproblematik inom planområdet i sin
helhet och inte per separat fastighet.

Figur 1. Översikt över Ystad. Losten 1, 2 och 9 är markerat med rött.
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2 UNDERLAG
Följande underlag har använts i utredningen:

 Planbeskrivning, 2020-09-14, Ystad kommun
 Plankarta, 2020-09-14, Ystad kommun
 Planerad utformning (dwg), Landscape, 2021-12-22
 Geo- och miljöteknisk undersökning, Peab Anläggning AB, 2019-05-13
 Onlinebaserat GIS-verktyg Scalgo Live
 Grundkarta Lotsen (dwg), Ystad kommun 2020-07-01
 Ledningsunderlag (dwg), Ystad kommun, 2020-11-13
 Markavrinningsmodell skyfall, Ystad kommun, 2020

3 BESKRIVNING AV OMRÅDET
Planområdet omfattar ca 4 hektar och består av tre fastigheter, Lotsen 1, 2 och 9, se
Figur 2. Området är beläget i västra Ystad i stadsdelen Västra industriområdet. I norr
och öster gränsar planområdet till bostadsområde, i väster till handel och
småindustrier och i söder järnvägen Ystadbanan. På fastigheten Lotsen 8, direkt öster
om Lotsen 9, finns en livsmedelsbutik med tillhörande parkering. I dagsläget är Lotsen
2 och 9 obebyggda, medan Lotsen 1 är bebyggd med en industrilokal. Lotsen 2 och 9
planeras att bebyggas med en förskola medan Lotsen 1 ska exploateras öster och
söder om befintlig byggnad för att möjliggöra flerbostadshus.

Figur 2. Planområdet i nuläge med respektive fastighet markerad.
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3.1 BEFINTLIGT DAGVATTENNÄT

Befintlig anslutningspunkt till det kommunala dagvattenledningsnätet finns i det
sydöstra hörnet av planområdet.  Inne på Lotsen 1 finns en privat ledning för
dagvatten. Se Figur 3 för översikt. Anslutningen till det kommunala ledningsnätet
ligger på +3,03 m. Längs fastighetens östra gräns går en kommunal dagvattenledning.
Vattengång i norr ligger på +3,60 m och i söder, vid befintlig infartsväg, på +3,20 m.

3.2 AVRINNING INOM OMRÅDET

I dagsläget sker avrinning inom fastigheten inte i någon enhetlig riktning vid mindre
regn, utan mot lokala lågpunkter i terrängen, se svarta pilar i Figur 4. Vid skyfall sker
avrinning in på planområdet från område norr och öster om fastigheterna, se avsnitt
5.2. Lågpunkter inom fastigheten fylls då upp och ett större avrinningsstråk skapas
från det nordöstra hörnet av Lotsen 1 till dess sydvästra hörn, se röda pilar i Figur 4.

Figur 3. Befintliga dagvattenledningar i anslutning till planområdet (Ledningsunderlag från Ystad kommun
20201113).
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3.3 MARKFÖRHÅLLANDEN

Grundlagret inom fastigheten består enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU)
jordartskartering främst av postglacial sand och marken bedöms således ha en god
genomsläpplighet. En geoteknisk undersökning av området (Peab, 2019) har visat att
markytan består av ett lager löst lagrad matjord och fyllning till ett djup på 0,4-1,5
meter och att den djupare jorden utgörs av sand. Undersökning visar på goda
förutsättningar för infiltration av dagvatten (bedömning från genomförda
jordartsklassificeringar, medelinfiltrationskapacitet 5-300 mm/h). Dagvatten bör
således delvis kunna omhändertas lokalt genom infiltration. Grundvattenytan
uppmättes i geoteknisk undersökning till minst ca 2,1 meters djup under befintlig
mark.

3.4 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER

Planområdet avvattnas idag via kommunalt ledningsnät till Östra Sydkustens
kustvatten (vattenförekomst SE552170-130626)1. Samtliga Sveriges vattenförekomster
har klassats utifrån ekologisk och kemisk status. Klassningarna baseras på olika
parametrar och den ekologiska samt kemiska statusen är en sammanvägning av dessa.
I tillägg har vattenförekomsterna fastställda miljökvalitetsnormer (MKN), vilka anger
vilken status vattenförekomsten ska uppnå samt vilket år detta ska ske.
Statusklassning samt satta MKN för recipienten kan ses i Tabell 1.

Tabell 1. Statusklassning samt MKN för recipienten.

Status Klassning MKN Kommentar

Ekologiskt Måttlig
God ekologisk
status 2039

Kemisk Uppnår ej god
God kemisk

ytvattenstatus

Undantag för kvicksilver,
kvicksilverföreningar samt bromerad

difenyleter

1 VISS om Östersjön sydkustens kustvatten.
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA86165154 (hämtat 2020-11-17)

Figur 4. Markavrinning inom planområdet (Scalgo Live, 2021).
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Recipienten uppnår inte god ekologisk status till följd av näringsämnespåverkan.
Kravet att uppnå en god ekologisk status har getts en tidsfrist till 2039 med
motiveringen att det krävs omfattande åtgärder hos de vattenförekomster som
tillrinner till recipienten. Vidare uppnås inte god kemisk status trots undantag för
kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter till följd av bedömd risk för förekomst
av antracen och tributyltennföreningar. Kravet är att god kemisk status ska vara
uppnått med undantag för kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter år 2027.

Planområdet är inte beläget inom vattenskyddsområde2 och omfattas därmed inte av
speciella områdesskydd eller speciella dagvattenregler för dagvattenhantering med
syfte att skydda vattentäkt. Det är dock viktigt att beakta risker för utsläpp av
förorenat dagvatten i samband med anläggningsarbeten.

3.5 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING

Ystad kommun har framfört följande önskemål avseende planområdets
dagvattenhantering3:

 Det är viktigt att säkerställa tillgängliga ytor för hantering av dagvatten vid
nybyggnation.

 All detaljplanering ska utgå från att omhändertagande av dagvatten ska ske
inom den egna tomten där så är möjligt.

 Då en geoteknisk utredning visat att det finns goda möjligheter för infiltration
av dagvatten bör detta göras i så stor mån som möjligt.

 Avtappning till kommunalt dagvattenledningsnät önskas begränsas till
maximalt 20 l/s, ha.

Dimensionerande förutsättningar för omhändertagande av dagvatten inom
planområdet väljs enligt branschstandard, beskriven i Svenskt Vattens publikation
P1104. Detta motsvarar omhändertagande av regn med statistisk återkomsttid 20 år
och klimatfaktor 1,25.

Utredningens fokus avser att beskriva en hållbar dagvattenhantering för planområdet.
Det åtgärdsalternativ som presenteras utgår från att området avtappas till det
kommunala ledningsnätet.

2 Kontrollerat mot Naturvårdsverkets kartportal. https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ (hämtat 2020-
11-17)

3 Kommunikation via epost 2020-11-30

4 Svenskt Vatten, Avledning av dag-, drän- och spillvatten Publikation P110 – del1 (2016), s.40.
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4 DAGVATTENHANTERING
Detta avsnitt redogör för hur planerad omdaning påverkar planområdets avrinningsbild
och förutsättningar för omhändertagande av dagvatten vid dimensionerande regn (20-
åresregn med klimatfaktor 1,25). I tillägg presenteras beräkningar och en diskussion
kring hur dagvatten kan fördröjas och renas för planområdet.

4.1 ÖVERSIKTLIG AVRINNINGSBERÄKNING FÖRE OCH EFTER OMDANING

För att utreda omdaningens påverkan på avrinningsbilden har avrinning före och efter
omdaning beräknats. Avrinningskoefficienter har valts enligt Svenskt Vattens
publikation P110. Karteringen av befintlig markanvändning har utgått från erhållen
grundkarta, medan omdaningen karterats efter erhållen skiss över planerad
utformning för flerbostadshus på Lotsen 1 samt förskola på Lotsen 2 & 9. En översikt
av de framtagna ytorna före och efter omdaning ses i Figur 5 respektive Figur 6.
Byggnaders placering har justerats något efter framtagning av skiss. Storlek på de
olika marktyperna har inte förändrats.

Figur 5. Framtagna ytor inom utredningsområdet innan omdaning. Ytor baserat på baskarta och
flygfoto. Valda avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vattens P110 redovisas inom parentes i
teckenförklaringen.
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Flöde har beräknats enligt rationella metoden:

Q = Area * Avrinningskoefficient * Regnintensitet * Klimatfaktor (1)

I Tabell 2 visas övergripande resultat för beräkning av flöden före och efter omdaning
för hela planområdet motsvarande ett dimensionerande 20-årsregn utan/med
klimatfaktor (en detaljerad redogörelse för beräkningen återfinns i bilaga 1).

Figur 6. Framtagna ytor inom utredningsområdet efter omdaning. Ytor baseras på planerad utformning av
området. Valda avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vattens P110 redovisas inom parentes i
teckenförklaringen.
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Tabell 2. Resultat av avrinningsberäkningar före och efter omdaning utan dagvattenåtgärder för att
fördröja/rena dagvatten.

Utan klimatfaktor
Med

klimatfaktor

Återkomsttid: 20 år 20 år, kf 1,25

(varaktighet 10 min) 287 l/s*ha 358 l/s*ha

Area (ha)
Avrinnings-

koeff.
Red. area

(ha) l/s l/s

Nuläge 4,0 0,42 1,7 491 614

Efter omdaning

Lotsen 2 & 9 0,7 0,5 0,3 85 106

Lotsen 1 3,3 0,7 2,2 632 791

Totalt Efter 4,0 0,6 2,5 718 897

Skillnad (%) efter omdaning 46 % 83 %*

Skillnad (l/s) efter omdaning 228 l/s 407 l/s*

*Jämförelsen med nuläge är gjord för ett nutida 20-årsregn.

Resultatet visar att avrinningen från utredningsområdet kan förväntas öka efter
omdaning, dels som ett resultat av att regnintensiteten förväntas att öka i framtiden,
dels för att andelen hårdgjorda ytor ökar. För att skydda bebyggelse samt undvika en
ökad belastning på dagvattennätet och recipienten bör dagvatten omhändertas lokalt
så mycket som praktiskt möjligt inom planområdet.

4.1.1 ICKE HÅRDGJORDA YTOR

Andelen icke hårdgjorda ytor inom planområdet har tagits fram för delområdena
presenterade i Figur 7 och baseras på ovan beskrivna karteringar. Se Tabell 3.

Figur 7. Delområden för beräkning av andel icke hårdgjorda ytor för Lotsen 2 & 9, Lotsen nordväst (NV),
norra (N) och södra (S).
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Tabell 3. Andel icke hårdgjorda ytor för respektive delområde inom planområdet.

Lotsen 2 & 9
Lotsen 1

nordvästra
Lotsen 1

norra
Lotsen 1

södra

Andel icke hårdgjord yta 47 % 5 % 22 % 45 %

Total yta (m2) 6 480 13 300 3 630 15 300

4.2 FÖRDRÖJNING

Erforderlig fördröjningsvolym har dimensionerats efter ett regn med återkomsttid 20
år samt klimatfaktor om 1,25. Fördröjningsvolym har dels beräknats sammantaget för
hela planområdet, dels separat för Lotsen 1 nordvästra och södra samt Lotsen 2 & 9
och Lotsen 1 norra för varaktigheter upp till 24 h.

I Tabell 4 redovisas erforderlig fördröjningsvolym för planområdet med avtappning till
kommunalt ledningsnät, med flödesbegränsning 20 l/s,ha, ha enligt önskemål från
kommunen. Detaljerade beräkningar för alla varaktigheter redovisas i bilaga 2.

Tabell 4. Erforderlig fördröjningsvolym för den varaktighet som gett störst volym, med avtappning till det
kommunala ledningsnätet. Indelning har gjorts enligt ovan delområden baserat på antaget lokalt lednigsnät.

Erforderlig
fördröjningsvolym [m3]

Varaktighet

Lotsen 1 NV och S* 570 50 min

Lotsen 2 & 9 och
Lotsen 1 N

150 60 min

Hela planområdet 720

* Inklusive avrinning från lokalgata

För att fördröja avrinningen från Lotsen 2 & 9 samt Lotsen 1 N krävs en
fördröjningsvolym på 150 m3, och för resterande del av Lotsen 1 (NV och S samt
lokalgata) krävs en fördröjningsvolym på 570 m3. Totalt för hela planområdet behöver
720 m3 fördröjas.

4.3 PRINCIPLÖSNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING

Nedan ges först förslag till dagvattenhantering efter planområdets förutsättningar och
ställda dimensionerande krav. Därefter redogörs det för dimensioner på föreslagna
åtgärder och översiktlig ledningsdragning. Observera att utformningen är ett förslag
och att redovisade volymer, placering och funktion för respektive åtgärd bör ses över i
samband med detaljprojektering och vidare gestaltning av området. Utformningen kan
modifieras för att samexistera med annan användning av ytorna, förutsatt att den
totala fördröjningsvolymen bibehålls.

Generellt rekommenderas att i största möjliga mån begränsa andelen hårdgjorda ytor,
genom att till exempel anlägga gångstigar i ett material med en högre
genomsläpplighet eller gräsarmerade parkeringsplatser. Vidare bör det säkerställas att
flöden som överstiger den dimensionerande kapaciteten säkert kan avledas bort från
byggnader och andra anläggningar både inom och utanför planområdet

Planområdet föreslås få två separata lokala ledningsnät för avledning av dagvatten, ett
i norr och ett i söder. Lotsen 2 & 9 samt Lotsen 1 N (norra bostadskvarteret) ansluts via
det norra nätet till en ny anslutningspunkt till befintlig ledning i Kommendörsgatan.
Utifrån uppströms och nedströms vattengångar (+3,60 m resp. +3,20 m, se Figur 3)
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bedöms att anslutning är möjligt. Lotsen 1 NV (befintlig industrifastighet) och Lotsen 1
S (södra bostadskvarteret) ansluts till via det södra nätet till befintlig anslutningspunkt
i söder. Se Figur 9 nedan. Fördröjning inom planområdet föreslås ske ytligt i nedsänkta
ytor och regnbäddar kopplade till ledningsnätet.

Då planerad omdaning innebär en ökning av andelen hårdgjorda ytor och en förändrad
markanvändning från grönyta till flerbostadshus bedöms initialt
föroreningsbelastningen öka. Genom att samla upp, fördröja och infiltrera dagvatten i
grönytorna fås en viss rening av dagvattnet. I tillägg sker även rening av dagvattnet i
regnbäddarna, varför omdaningen inte bedöms ha en negativ effekt på möjligheten att
möta ställda miljökvalitetsnormer hos recipienten.

En principskiss över avledning och fördröjning inom planområdet redovisas i Figur 8
och Figur 9. Numrering A – G i Figur 8 finns förklarat i text nedan. Förslag på
anläggningar är utifrån ett dagvattenperspektiv. För att hantera skyfall kommer
ytterligare ytor komma att behövas för att fördröja regnvatten. Kompletterande
åtgärder för skyfall beskrivs i kapitel 5.

 Ytlig fördröjning av dagvatten (A) inom Lotsen 2 & 9. Erforderlig fördröjningsvolym
uppgår till 85 m3.

Figur 8. Principförslag för fördröjning och rening av dagvattnet för föreslagen utformning av planområdet
(Bakgrundkarta: Situationsplan, Landscape)
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 Avrinning från tak och markytor i anslutning till regnbäddarna (B, E & F) och
nedsänkta grönytor (C & D) avledes via rännor till dessa. Regnbäddarna och
grönytorna ansluts via dräneringsledning till det lokala ledningsnätet.

 Nedsänkt grönyta (H), exempelvis svackdike, längs med västra kanten av Lotsen 1
NV för fördröjning. Hårdgjorda ytor ansluts med ex. rännor till grönytan. Grönytan
ansluts sen till ledningsnätet för avtappning. Viktigt att säkerställa att vatten kan
brädda kontrollerat till omkringliggande ytor samt vidare söderut vid extrema regn
(se mer under avsnitt 5.3). Erforderlig fördröjningsvolym för dimensionerande
regn uppgår till ca 40 m3.

 Övriga tak och markytor som inte ansluts direkt till regnbäddar eller nedsänkta
fördröjningsytor avleds till lokalt ledningsnät. De nedsänkta ytorna (C, D & G)
ansluts till ledningsnätet via en kupolbrunn med ledning tillbaka till
dagvattenledningsnätet. Ytorna C och D kommer att fyllas upp när ledningsnätet
går fullt. Bräddledning anordnas för ledningsnätet till C som i sin tur
sammankopplas med D via en ledning.

 De två nedsänkta ytorna C och D kan utformas med flacka gräsbeklädda slänter
för att skapa en tillgänglig utemiljö. Alternativt utformas fördröjningsytorna med
betong- eller murade kanter. För att skapa åtkomst till den nedsänkta ytan krävs
ramper eller trappor.

 Parkering i söder ansluts direkt till fördröjningsyta (G) i sydöstra hörnet.
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För föreslagen ledningsdragning (Figur 9) har täckningsgrad och ledningslutning
kontrollerats; minst 0,9 m resp. 3 promille. Även för anslutningsledningar till och från
fördröjningsytor har täckningsgrad och lutning kontrollerats. Befintlig industrifastighet
samt lokalgatan föreslås anslutas till det södra ledningsnätet (se streckade linjer i Figur
9).

4.3.1 VOLYMER OCH DIMENSIONER PÅ FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Totalt krävs en fördröjning på ca 720 m3 vid ett 20-årsregn, varav 570 m3 behövs för
Lotsen 1 NV och Lotsen 1 S. Inom förskolan på Lotsen 2 & 9 behöver 85 m3 fördröjas
och 65 m3 för Lotsen 1 N.

 Regnbäddarna (B, E & F) upptar en sammanlagd yta av ca 610 m2. Med ett
reglerdjup på 0,4 m fås en fördröjningsvolym på 245 m3.

 Grönyta C och D har en yta på ca 130 m2 resp. 200 m2. Med ett maximalt djup
0,6 m och släntlutning 1:6 fås en volym på ca 45 m3 resp. 75 m3.

 Grönyta F i sydöstra hörnet har en yta på drygt 300 m2. Med ett djup 1,3 m och
släntlutning 1:4 fås en volym på ca 225 m3.

Figur 9. Översiktlig ledningsdragning för lokalt ledningsnät inom Lotsen 1. I figur har valts att
tydliggöra dagvattenledningarna med rosa färg. (Bakgrundkarta: Situationsplan, Landscape)
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 Yta H, längs med västra fastighetsgränsen har en yta på ca 120 m2. Med 0,5 m
djup, släntlutning på 1:3 och bottenbredd 1 m fås ca 40 m3 fördröjningsvolym.

Volymer och area för respektive åtgärd ses i Tabell 5. För åtgärd A, på Lotsen 2 & 9
ges inget areabehov då det i denna utredning har inte ingått att i detalj utforma
åtgärder för Lotsen 2 och 9. Möjligheten att skapa en nedsänkt fördröjningsyta har
bedömts som genomförbar då området ska planeras som utemiljö för planerad
förskola.

Tabell 5. Fördelning över fördröjningsvolymer inom planområdet.

Åtgärd Volym (m3) Area (m2)

Norra området (Lotsen 2 & 9 samt Lotsen 1 B)

A 85 -

B (regnbädd) 65 150

Totalt 150

Södra området (Lotsen 1 A och 1 C)

C (grönyta) 45 130

D (grönyta) 75 200

E (regnbädd) 100 250

F (regnbädd) 85 210

G (grönyta) 225 300

H (grönyta/svackdike) 40 120

Totalt 570
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4.4 EXEMPEL PÅ MÖJLIGA ÅTGÄRDER

4.4.1 REGNBÄDDAR

Regnbäddar (regnträdgårdar eller nedsänkta växtbäddar) är en dagvattenanläggning
som både renar och fördröjer dagvatten, se Figur 10. Reningen sker främst genom
filtrering genom underliggande filtermaterial, men också via växtupptag.
Fördröjningen sker ovan filtermatieralet. Regnbädden ansluts till ledningsnät via en
dräneringsledning, samt en bräddbrunn i nivå med övre kanten av växtbädden.

4.4.2 FÖRDRÖJNINGSYTA

Fördröjningsyta (även torr damm) är en yta där dagvatten kan tillåtas att samlas vid
större regn, men som inte är permanent vattenfylld. Fördröjningsytan har inte samma
reningsgrad som en våt damm, men en större fördröjningsvolym uppnås. I tillägg kan
ytan nyttjas till andra ändamål än dagvattenhantering när det inte regnar.

För att hindra att marken i botten på ytan blir vattensjuk och säkerställa att ytan kan
tömmas helt på vatten kan dränering i botten på ytan krävas, till exempel via en
kupolbrunn eller stensatt ränna till ett utlopp. Vidare bör ytan anläggas så infiltration
möjliggörs.

Figur 10. T.v. regnbädd i gatumiljö (foto: WRS). T.h. principutformning på en regnbädd (bild: VA-guiden)
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Figur 11. Exempel på nedsänkta ytor för fördröjning av dagvatten (bilder: Tyréns)
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5 SKYFALLSANALYS
En hållbar skyfallshantering innebär att det vid skyfall inte föreligger risk för skador på
byggnader eller blockering av viktig infrastruktur inom planområdet, samt att
översvämningar som uppkommer inte utgör risk för liv och hälsa. I tillägg får ingen
försämring ske för omkringliggande bebyggelse eller för områden upp- eller
nedströms i en skyfallssituation.

5.1 METOD

För skyfallsanalysen har programverktyget MIKE21 använts, vilket är ett
tvådimensionellt hydrauliskt beräkningsverktyg lämpligt för
marköversvämningskartering. Modellen beskriver höjdförhållanden, baserat på
Lantmäteriets höjddata, samt markanvändning, infiltration och markens råhet.

Modellen togs fram för hela Ystad centralort 2020, ett examensarbete genomfört i
samarbete mellan Tyréns och Ystad kommun, och används för skyfallsberäkningar bl.a.
i samband med exploatering.

Beräkningar baseras på ett 100-årsregn justerat för framtida klimatförändringar
motsvarande en klimatfaktor på 1,3. Varaktighet har valts till 6 h i enlighet med
vägledning från MSB (”Vägledning för skyfallskartering”, 2017). Ett schablonmässigt
avdrag har gjorts på regnet för att ta hänsyn till dagvattenledningsnätets möjlighet att
avleda skyfall. Avdraget motsvarar ett regn med 5 års återkomsttid och har gjorts inom
de områden som omfattas av ledningsnät.

För att minska beräkningstider har det valts att klippa ut del av den totala
beräkningsmodellen. Genom att analysera planområdets totala avrinningsområde har
beräkningsmodellen kunnat avgränsas geografiskt och beräkningstiderna därmed
minskats. Beräkningar för den klippta modellen har kontrollerats mot den totala
modellen för att säkerställa att den klippta modellen ger samma resultat.

Inom planområdet har beräkningsmodellen därefter reviderats för att visa hur tänkt
bebyggelse och framtida markanvändning påverkar hur skyfall avrinner och vilka
volymer som skapas. För att kunna ta hänsyn till de nedsänkta ytor som fördröjer
regnvatten, föreslagna för dagvattenhantering, har den till beräkningsmodellen
tillhörande höjdmodellen justerats. Ytor föreslagna som nedsänkta har sänkts i
höjdmodellen för att motsvara de volymer som tillskapas för dagvattenhantering.
Kompletterande nedsänkta ytor för hantering av skyfall har skapats på motsvarande
sätt. Även behov av höjdsättning inom planområdet har beaktats för att säkerställa att
avrinning kan ske utan att skada bebyggelse och för att de nedsänkta ytorna ska få
den funktion som är tänkt.

Skyfallsanalysen innefattar avrinning på markytan till och från planområdet i samband
med ett skyfall. Resultatet från skyfallsberäkningarna visar översvämningar med
utbredning och djup. Jämförelse görs mellan nuläge och efter planerad exploatering
för att visa på eventuella skillnader. Översvämningsrisker som berör planområdet visas
och åtgärdsförslag presenteras.
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5.2 NULÄGE

Vid skyfall sker avrinning genom Ystad i princip från högre terräng i norr till havet i
söder. Ett större avrinningsstråk löper genom planområdet från uppströms delar av
tätorten, för att sedan rinna vidare över järnvägen till en större grönyta vid kusten.

Figur 12 visar huvudsakliga rinnvägar i anslutning till planområdet vid skyfall.
Förklaringar i text är markerade i karta (a-d). Avrinning in till planområdet sker
huvudsakligen från korsningen Kommendörsgatan/Edvinshemsvägen (a), via
livsmedelsbutikens parkering och in på Lotsen 1 (b) och Lotsen 9 (c). Avrinningen
genom planområdet tar två huvudsakliga riktningar; norr och söder om befintlig
byggnad. Ut från planområdet avrinner sen skyfallet via det sydvästra hörnet av Lotsen
1 (d), för att fortsätta västerut längs järnvägen.

Inom planområdet samlas vattenmassor upp i tre större översvämningsytor i befintliga
lågpunkter, markerade 1-3 i Figur 12. Lågpunkterna inom planområdet i nuläget
motsvarar en sammanlagd volym på ca 880 m3.

5.3 EFTER EXPLOATERING

Efter planerad exploatering riskeras befintliga lågpunkter inom planområdet (1-3 i
Figur 12) att helt eller delvis byggas bort och exploatering kan således förvärra
översvämningsrisken för befintlig bebyggelse och öka översvämningsvolymer
nedströms planområdet. Den volym som avrinner ökar utifrån den förändrade
hårdgjordheten inom planen. Den nordligaste byggnaden inom Lotsen 1 är placerad i
en befintlig lågpunkt (1) och i avrinningsstråket som går genom planområdet. Vidare
ligger även byggnad 2, 5 och 6 (räknat norrifrån) i befintliga lågpunkter (2 och 3 i
Figur 12) och i avrinningsstråket som går genom planområdet. Figur 13 visar hur ny
bebyggelse överlappar befintliga lågpunkter och rinnvägar inom området.

För att förhindra skador på byggnaderna krävs en kontrollerad avledning av
skyfallsvattnet genom området. I tillägg behöver de volymer, i form av lågpunkter, som
byggs bort samt den ökade hårdgjordheten kompenseras för inom planområdet
genom att skapa nya lågpunkter där vatten kan magasineras. Enligt överenskommet
med Ystad kommun tillåts tillfälliga maximala översvämningsdjup inom planområdet
motsvarande 0,3 m. Gator och öppna ytor kan därför användas för tillfällig fördröjning

(d)

(a)

(b)

(c)

(1)

(2)(3)

Figur 12. Huvudsaklig avrinning (svarta pilar) på markytan i anslutning till planområdet (röd linje).
Färgmarkeringar visar översvämningsdjup i ett sent skede under regnets varaktighet.

(d)
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av skyfall utöver de ytor som utformas för att fördröja större volymer. Tillåtet maximalt
översvämningsdjup har valts utifrån att möjliggöra för räddningstjänst och allmänhet
att kunna förflytta sig inom området utan att risk för liv och hälsa föreligger.

5.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Principen för åtgärder som möjliggör hantering av skyfall innebär (se också Figur 14):

 Skapandet av säkra rinnvägar genom området (svarta pilar). För detta har grov
höjdsättning gjorts för kvartersgator, se Figur 15. För att säkerställa styrd
avrinning via kvartersgator kommer L-stöd att krävas mot befintlig
industrifastighet. Utformning och omfattning bestäms i projekteringsskedet.
Kontroll av rimlighet avseende höjder och placering, för att möjliggöra att
industrifastigheten kan nås via lokalgata, har gjorts i denna utredning.
Ungefärlig placering av L-stöd visas i karta, se röda linjer (1-2) i Figur 14.

 Delvis förhöjd vägkorsning (3) i lokalgata för att säkerställa att skyfallsvatten
avleds från norr mot söder på kvartersgata och inte avrinner in mot
industrifastighet.

 Styrning av regnvatten till föreslagna nedsänkta ytor, planerade för
dagvattenhantering, se 4-5. Volymer framgår av Figur 16.

 Styrning av regnvatten till föreslagna kompletterande för skyfall nedsänkta ytor,
se 6-8. Volymer framgår av Figur 16. Vid mindre regn bör avrinning till
ledningsnät säkerställas för yta 6 och 7 för att undvika mindre
vattenansamlingar, då dessa är placerade inne bland planerad bebyggelse.

 Färdig golvhöjd för byggnader i anslutning till marköversvämningar bör ligga
på +0,3 m över marknivå (se Figur 15). I tillägg bör byggnader generellt
anläggas med fall från fasad för att undvika att vatten samlas vid fasad.

Åtgärdseffekter har kontrollerats med beräkningsmodellen. Resultatet redovisas som
maximala översvämningar under hela regnförloppet. Dessa behöver därmed inte ha

Figur 13. Beräknade översvämningar i förhållande till planerad ny bebyggelse.
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inträffat samtidigt. Kontroll att översvämningar inte förvärras utanför planområdet
visas med beräknade översvämningsdjup i utvalda kritiska punkter, se Figur 14 för
lokalisering av kontrollpunkter och Figur 17 som visar översvämningsdjup.

Beräkningsmodellen har en relativt grov upplösning avseende upplösning i plan.
Upplösningen är 4x4 m varför detaljerad beskrivning av nedsänkta ytor, t.ex.
släntlutningar, inte är möjlig. Fokus har lagts på att de volymer som används i
beräkningsmodellen motsvarar de volymer som är praktiskt möjliga att skapa. I Figur
16 visas använda volymer.

Beräkningsresultatet visar följande:

 Avrinning på markytan sker som tänkt.

 Översvämningsdjup överstiger inte 0,3 m inom planområdet, på gator/vägar
och mark som inte är översvämningsytor.

 Generell rinnväg som finns i nuläget från nordöst till sydväst bibehålls men
efter exploatering styrd utifrån föreslagen höjdsättning.

 Den generella rinnväg som i nuläge finns i öst-västlig riktning, från
livsmedelsbutiken via fastighet Lotsen 2 och 9 och vidare söderut längs med
Lotsen 1:s västra fastighetsgräns, bibehålls men tydliggörs med skapad
skyfallsled genom förskolans område och med översvämningsyta på förskolans
uteplats.

 Mer omfattande översvämningar som i nuläge kan ske vid livsmedelsbutiken,
direkt sydväst om Lotsen 1 och längs med järnvägsspåret, sydväst om
planområdet, förvärras inte men kvarstår i samma omfattning.
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Figur 14. Översvämningar vid ett 100-årsregn, justerat för klimateffekter. Färger från blått till rött visar
översvämningsdjup. Svarta pilar visar rinnvägar för skyfall. Svarta ringar visar de översvämningsytor som
används för att fördröja skyfall. Röda linjer visar behov av L-stöd mot befintlig industrifastighet. Röda
ringar avser kontrollpunkter där översvämningsdjup jämförts för nuläge och efter exploatering.

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

(7)
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Kontrollpunkt ca 150 m
väster om markering
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Figur 15. Grov höjdsättning för att säkerställa föreslagna rinnvägar för skyfall i svarta siffror. Föreslagen
färdig golvhöjd i röda siffror.
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Figur 16. Översvämningsytor för skyfall och nödvändig volym.
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Figur 17. Kontroll av översvämningsdjup under skyfallets hela varaktighet. Jämförelse görs mellan
översvämningsdjup vid nulägessituation och vid situation efter exploatering (blå). Bilder uppifrån och ned
från livsmedelsbutik, direkt sydväst om planområdet samt väster om planområdet, ca 150 m, längs med
järnvägsspår. Se också Figur 14 för lokalisering av kontrollpunkter.
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6 SLUTSATS
I samband med planerad bebyggelse ökar andelen hårdgjorda ytor vilket också ökar
avrinningen som genereras inom planområdet. Dimensionerande dagvattenflöde har
beräknats för ett 20-årsregn med 10 min varaktighet och klimatfaktor 1,25. Flödet från
planområdet kan förväntas öka med ca 80 % med planerad exploatering och
klimatfaktor.

Önskemål finns från kommunen att begränsa flödet ut till kommunalt dagvattennät till
20 l/s, ha, vilket ger ett flöde ut från planområdet på 80 l/s. En total fördröjningsvolym
på 720 m3 krävs då inom planområdet för att inte överstiga tillåtet utflöde.

Fördröjningen föreslås ske i nedsänkta grönytor och regnbäddar. Planområdet föreslås
få två lokala ledningsnät för avtappning till kommunalt ledningsnät, ett i norr och ett i
söder. Fördröjningsytorna kopplas till de lokala ledningsnäten inom fastigheten. Total
fördröjningsvolym uppgår enligt översiktliga beräkningar till 720 m3.

Planområdets recipient är Östra Sydkustens kustvatten. Recipienten når varken upp till
satta ekologiska eller kemiska MKN på grund av näringsämnespåverkan samt antracen
och tributyltennföreningar. Med föreslagna åtgärder fås även en rening av dagvattnet i
form av infiltration i regnbäddar och grönytor. Recipientens möjligheter att nå satta
MKN anses därför inte påverkas.

Vid skyfall passerar ett större avrinningsstråk genom planområdet i dagsläget.
Vattenmassor samlas också upp i tre större lågpunkter inom området. Lågpunkterna
motsvarar en volym av ca 880 m3. Planerad bebyggelse på Lotsen 1 är delvis placerad i
befintliga lågpunkter och avrinningsstråket.

För att förhindra skador på byggnaderna krävs en kontrollerad avledning av
skyfallsvattnet genom området. I tillägg behöver de volymer, i form av lågpunkter, som
byggs bort samt den ökade hårdgjordheten kompenseras inom planområdet genom att
skapa nya lågpunkter där vatten kan magasineras. Enligt överenskommet med Ystad
kommun tillåts tillfälliga maximala översvämningsdjup inom planområdet motsvarande
0,3 m. Gator och öppna ytor kan därför användas för tillfällig fördröjning av skyfall
utöver de ytor som utformas för att fördröja större volymer

För att hantera skyfallet inom planområdet föreslås att en kontrollerad rinnväg skapas
längs med planerad gata. L-stöd samt en förhöjd gatukorsning hindrar skyfallsvattnet
för att rinna in på befintlig industrifastighet. Skyfallet kan delvis magasineras i volymer
föreslagna för dagvattenhantering, samt tre ytterligare ytor, två på Lotsen 1 och en på
Lotsen 2 & 9.

Skyfallsberäkningar med föreslagna åtgärder i verktyget MIKE 21 visar att ovan
åtgärder fungerar som tänkt, att översvämningsdjupet inte överstiger 0,3 m på mark
samt att översvämningar som sker nedströms eller uppströms inte förvärras.

Gällande höjdsättning bör planerad gata höjdsättas med fall från nordost till sydväst
för att säkerställa avledningen av skyfall. Vidare bör färdig golvhöjd ligga +0,3 m över
marknivå för byggnader i anslutning ytor till där vatten riskerar att ställa sig.
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BILAGA 1 – AVRINNINGSBERÄKNING

klimatfaktor
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BILAGA 2 – BERÄKNING AV FÖRDRÖJNINGSVOLYM
Fördröjning för norra ledningsnätet
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Fördröjning för södra ledningsnätet


