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PM – Åtgärdsplan dagvatten, Solhöjden Timrå kommun 

Fördröjningsvolymer och placeringar av uppsamlande åtgärder 

FÖRSTUDIE     

 
BAKGRUND OCH SYFTE 
Arctan har på uppdrag av Timrå kommun tagit fram en åtgärdsplan för dagvatten för Solhöjdens 
detaljplaneområde. Åtgärdsplanen har till syfte att redovisa förväntade flöden, beräkna storlek på 
de erforderliga fördröjningsvolymerna, identifiera lägen för de uppsamlande åtgärderna samt 
identifiera släppunkter och rinnvägar. Resultatet ska fungera som ett underlag i samband med 
områdets förprojektering och pågående detaljplanearbete. Status på PM är förstudie.  
 
Sweco har tidigare framarbetat en utredning för Solhöjden (del 1) med avseende på 
dagvattenhantering och skyfall1. Detta PM kopplar till den dagvattenutredningen. Riktlinjer och vilka 
krav som bör vara gällande för dagvattenhanteringen som presenterats i utredningen har varit 
styrande för detta PM. Swecos arbete med dagvattenutredningen består av flera delar och i det 
nästkommande steget ska den rubricerade förstudien arbetas in i Swecos fortsatta arbete.  
 
Rubricerat PM beskriver i korthet arbetsmetodiken och beräkningsresultatet. Till detta PM är också 
en översiktlig åtgärdsplan framarbetad, se figur 1 och bilaga 1. 
 

ARBETSMETODIK 
Inom ramen för förprojekteringen har Arctan, utöver åtgärdsplanen för dagvatten, även arbetat 
fram handlingar för väg och VA. 
 
De planerade vägarna inom området bedöms utgöra den största påverkan på avrinningsmönstret. 
Vid analys av områdets avrinning och indelning av delområden har därför vägmodellen till stor del 
varit styrande.  
 
AVRINNINGSANALYS 
För avrinningsanalysen har vägmodellen importerats till Scalgo. Rinnmöster, huvudstråk, placeringar 
av fördröjning av 20-årsregnet samt ungefärliga lägen för släppunkter har genom denna analys 
identifierats. Områdets delområden har bestämts genom en sammanvägd analys av områdets 
nuvarande delavrinningsområden och förändrade delområden utifrån vägmodellen. Utifrån detta 
arbetssätt har sju delområden identifierats där vägens centrumlinje utgjort områdets vattendelare. I 
respektive delområde har ungefärliga lägen för samlad fördröjning av 20-årsregnet identifierats 

 
1 Solhöjden. Dagvatten- och skyfallsanalys, Sweco 2022-03-06, del 1. 
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(respektive delområdes lågpunkter). Delområdena och rinnvägarna har även justerats utifrån vägens 
lågpunkter. Planområdesgränsen har utgjort områdets avgränsning avseende analysen.  
FLÖDESBERÄKNINGAR 
Flöden har beräknats utifrån markanvändningar för nuläget och efterläget och det dimensionerande 
regnet har bearbetats tillsamman med markanvändningarna för respektive delområde genom 
modellering i StormTac v22.3.2. Markanvändningen för nuläget har varit naturmark och 
markanvändning för efterläget har varit naturmark, villaområden, väg, flerfamiljhusområden och 
radhusområden. 20-årsregn med klimatfaktor för efterläget har varit dimensionerande. 
 
Respektive delområdes rinntider har för nuläget betraktats som naturmark2 och i efterläget har 
rinntider översiktligt beräknats utifrån bedömda rinnsträckor i kartunderlag. Avrinningen kommer 
främst ske via öppna diken. 
 
Erforderliga fördröjningsvolymer för respektive delområde har beräknats utifrån beräknade flöden 
för nuläge och efterläge och att flödesneutralitet (samma flöden vid efterläget som vid nuläget) ska 
vara gällande. I tabell 1 redovisas beräknade flöden för ett 20-årsregn i respektive delområde. 
Flöden för nuläget (exkl. klimatfaktor), flöden för efterläget (inkl. klimatfaktor) och erforderliga 
fördröjningsvolymer för flödesneutralitet (våtvolym). Även ett scenario där det är antaget att 
magasinet består av ett krossmaterial med en porvolym på 40% är redovisat i tabellen. 
Delområdena är även redovisade i bilaga 1. Eftersom flödesneutralitet gäller kan beräknade flöden 
för nuläget i respektive delområde betraktas som det beräknade maxflödet (efter fördröjning) i 
respektive släppunkt.    
 
Tabell 1. Flödesberäkningar för nuläget och efterläget i respektive delområde och erforderliga fördröjningsvolymer för flödesneutralitet. 
20-årsregn har varit dimensionerande med klimatfaktor 1,25 i efterläget. 

Delområde  Flöde nuläge 
(l/s) 

Flöde efterläge, inkl 
klimatfaktor 1,25 (l/s) 

Erforderlig fördröjningsvolym 
vid flödesneutralitet (m3) 

Yta (m2) antaget att magasinet 
byggs upp med en porvolym 40% 

1 230 480 150 390 

2 330 680* 520 1300 

3 170* 400 200 510 

4 190 460 220 550 

5 180 200 48 120 

6 200 520 250 620 

7 180 330 100 250 
*Dessa flöden bedöms tillsamman utgöra det maximala flödet som behöver kunna avledas längs Höjdvägens västra sida för 20-årsregnet. 

 

DAGVATTENÅTGÄRDER UTÖVER SAMLAD FÖRDRÖJNING FÖR 20-ÅRSREGNET  
Utöver samlad fördröjning för 20-årsregnet i respektive delområdes lågpunkter bedöms att ett 
flertal dagvattenåtgärder kan implementeras i området som helhet. Detta kan motiveras av 
exempelvis att tillskapa en robusthet, minimera fördröjningsbehovet i de uppsamlande åtgärderna i 
områdets lågpunkter samt tillskapa både rening och fördröjning så nära källan som möjligt. 
 
Öppna lösningar som också skapar förutsättningar för infiltration bör prioriteras genom exempelvis 
vegetationstäckta diken, utkastare från takytor för översilning mm. I vissa brantare partier bedöms 
också att erosionsdämpare och erosionsskydd kan bli aktuellt. I områdets vegetationstäckta diken 
kommer både rening och viss fördröjning kunna ske. Även de uppsamlande fördröjningsåtgärderna 
för 20-årsregnet kommer ge en föroreningsreducerande effekt. I Swecos utredningar har ytterligare 
möjliga dagvattenåtgärder lyfts fram och beskrivits vilket skapar förutsättningar för ytterligare 
rening. 

 
2 Figur 4.4 i Svenskt vatten publikation P110, januari 2016. 
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Längs Höjdvägens västra sida bedöms att dikena särskilt behöver beaktas med avseende på 
tillräcklig kapacitet. Detta eftersom detta stråk behöver kunna avleda fördröjt dagvatten från 
område 3 och ofördröjt dagvatten från område 2 samt fungera som skyfallsväg. För att omhänderta 
ett 20-års regn med ett förväntat flöde på 850 l/s (se förklaring under tabell 1) krävs ett dike med 
tvärsnittsarea 0,97 m2 och för att omhänderta ett 100-års regn med ett förväntat flöde på 1500 l/s 
krävs ett dike med tvärsnittsarea 1.8 m2. Dessa areor är beräknade utifrån en säkerhetsfaktor på 1,5. 
 
ÅTGÄRDSPLAN 
För att åskådliggöra resultatet från avrinningsanalys och beräkningar har en åtgärdsplan tagits fram, 
se figur 1 (finns också som bilaga 1). I åtgärdsplanen redovisas delområdena 1-7, schematisk 
redovisning av markanvändningar, rinnvägar (blå pilar), lägen för uppsamlande fördröjning av 20-
årsregnet (blå skrafferingar) och bedömda släppunkter av hanterat dagvatten (gröna punkter).  
 
Markanvändningen har illustrerats schematiskt eftersom strukturen på den planerade bebyggelsen 
är under bearbetning.  
 

 
Figur 1. Åtgärdsplan dagvatten med delområden, schematisk fördelning av markanvändningar, rinnvägar, lägen för uppsamlande 
fördröjning och släppunkter. Blå rinnvägar inom kvartersmark inom delområde 3 illustrerar behovet av planerad höjdsättning samt 
uppsamling och avledning.   

 
Områdets planerade struktur behöver ta hänsyn till de beräknade ytanspråken i lågpunkterna samt 
de lägen där genomledning av dagvatten krävs genom kvartersmarken.  
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Inom vissa områden planeras det för tomtmark på båda sidor om vägarna. Detta kan medföra att 
fastigheter kommer att ligga efter varandra i avrinningsriktningen. Detta är särskilt tydligt inom 
delområde 3. Inom detta delområde blir därför en planerad höjdsättning och ev. anordning för 
uppsamling och avledning inom kvartersmarken viktig. Detta eftersom ej hanterat dagvatten 
(flödes- och fördröjningsmässigt) inte får medföra en olägenhet för den nedanförliggande 
fastigheten. För att hantera dagvattnet mellan fastigheterna inom kvartersmarken inom framför allt 
delområde 3 kan exempelvis u-områden tillskapas för uppsamling och avledning (se illustration i 
figur 1) eller att krav införs på kvartersmarken avseende en planerad höjdsättning och fördröjning. 
 
Vägarna utgör en avskärande funktion vilket begränsar området inom kvartersmarken som kan 
tillskapa dagvatten. Samt att det inom området som helhet finns goda förutsättningar för 
infiltration. Det bedöms att åtgärdernas ytanspråk inom kvartersmarken kan hållas relativt 
begränsat med bakgrund av ovanstående.             
 
Det har uttryckts en önskan om att styra dagvattnet öster ut från Bölevägen, dvs att eftersträva att 
flödena från område 5 leds mot område 6. Merparten av delområde 5 kommer att styras öster ut 
eftersom vägarna inom delområde 5 är höjdsatta så att flödesriktningen i dikena blir öster ut. Det 
bedöms också möjligt att höjdsätta diket i kvartersmarksområdets bakkant nedan huvudväg Ö öster 
ut. Topografi, planområdesgräns samt planerad kvartersmark längst väster ut nedan huvudväg Ö 
samt nedan lokalgata V7 behöver dock ombesörjas med egen uppsamlande fördröjning eftersom 
det finns en lågpunkt i områdets sydvästra spets. Därav kvarstår ett behov av en uppsamlande 
fördröjning i detta läge även om viss andel kan flyttas till delområde 6.  
 
Den föreslagna fördröjningen av dagvatten från delområde 4 är placerad norr om huvudväg Ö 
eftersom vägens höjdsättning, delområdets lågpunkt och vägens avskärande funktion gör att 
dagvattnet samlas i denna punkt. Det är möjligt att i stället placera fördröjningen på vägens södra 
sida om det finns önskemål om att placera kvartersmark hela vägen ned mot huvudväg Ö. Detta 
skulle dock kräva en större trumdimension genom vägen. 
 
I delområde 7 har önskemål om flytt av den uppsamlande fördröjningen uttryckts. Detta eftersom 
läget kan komma att hamna i konflikt med planerad bebyggelse. Läget för denna fördröjning är 
relativt låst pga områdets lågpunkt. Vidare behöver dagvatten från kvartersmarken närmast 
planområdesgränsen tas omhand vilket göra att denna fördröjning behöver finnas i detta läge. För 
att minska fördröjningsbehovet i detta läge kan dock krav om fördröjning ställas på exempelvis 
kvartersmarken som är placerad längs planområdesgränsen.      
 
Det dagvattenstråk som föreslås mellan Mångatan och de nybyggda småhusen i östra delen av 
delområde 3 är placerat där för att undvika kollision med fördröjningen av delområde 3, dvs ej 
hanterat dagvatten och hanterat dagvatten ska i möjligaste mån inte blandas. Denna fördröjning är 
också placerad i detta läge för att avlasta fördröjningsbehovet i delområde 2.  
 
Längs Höjdvägens västra sida behöver tillräckligt utrymme kapacitet för avledning av både dagvatten 
och skyfall. Gällande skyfall skiljer sig höjdsättningen på den förprojekterade vägen och den initiala 
skyfallsanalys som Sweco tagit fram. I Sweco arbete med del 2 kommer skyfallsanalysen uppdateras 
med den nya höjdsättningen av vägen. 
 
Beroende av hur fördelningen av dagvattnet kommer bli mellan delområdena utifrån den slutgiltiga 
höjdsättningen i området som helhet kan de erforderliga fördröjningsvolymerna behöva 
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uppdateras. Vidare bedöms att fördröjningsbehovet i de uppsamlande fördröjningsvolymerna kunna 
minskas om ytterligare fördröjande åtgärder tillskapas inom området som helhet.     
 


