Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017.
Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för
kommande planering.

Vatten och översvämning
Planeringsunderlag

Stadsplan 2017 är en ändring av översiktsplanen för Helsingborgs centralort.
Planen är ett verktyg för att uppfylla vision Helsingborg 2035 och göra det möjligt att skapa en bra vardag med hög livskvalitet för totalt 175 000 invånare.
Vi har sammanställt underlags-PM med kunskapsunderlag för varje kapitel i
Stadsplanen. För vissa kapitel finns flera underlags-PM. Detta dokument samlar
alla PM som rör vattenfrågor.

Innehåll
Grundvatten
Avrinningsområden
Vatten i stadsplaneringen
Skyfall och stigande havsnivåer

Foto: Jonas Linne
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Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för
Stadsplan 2017. Den är inte en del av själva
översiktsplanen, utan underlag för
kommande planering.

Grundvatten

Planeringsunderlag
Grundvatten från Helsingborg är tack vare flaskvattenfabrikerna ett känt varumärke. Det djupa grundvatten vi har i Helsingborg idag har i genomsnitt tagit
70 år på sig att sippra ner genom marklagren. Om föroreningar når grundvattnet tar det därför mycket lång tid innan det är rent igen. Där ytligt grundvatten
läcker fram finns ofta ett rikt växt- och djurliv. Detta PM ger en översiktlig bild av
Helsingborgs grundvattenförhållanden, och identifierar de frågor vi behöver vara
uppmärksamma på i planeringen för att långsiktigt värna om den mycket värdefulla resurs som vårt grundvatten är.

Bakgrund

Helsingborgs grundvattensituation är unik i Sverige. Våra värdefulla grundvattentillgångar utgörs av två stora sedimentära grundvattenmagasin, som i princip omfattar hela kommunens yta. Det innebär att inströmningen till vårt grundvatten till
stor del sker inom kommunens gränser, men den är koncentrerad till vissa ställen.
Vi har därför goda möjligheter att säkra vårt grundvattnets mängd och kvalitet och
ett stort ansvar att upprätthålla god kemisk och kvantitiv status.
Grundvattenmagasinen i den sedimentära berggrunden ligger i vissa områden
ytligt, vilket gör dem känsliga för föroreningar. Vid Örbyfältet, en sand- och grusavlagring, inns en av landets större anläggningar för att in iltrera ytvatten till
grundvatten. Värdet på grundvattenresurserna är stora. SGU gör en översiktlig bedömning att bara Örbyfältet har ett ekonomiskt värde på cirka , miljarder kronor.
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Bild: Jonathan Johnsson

Helsingborgs dricksvatten
Helsingborgs kommunala dricksvatten kommer dels från från sjön Bolmen i Småland, dels från borrade brunnar inom Örby berggrundvattentäkt. Vattnet in iltreras genom Örbyfältet (en isälvsavlagring) innan det pumpas via Örbyverket ut på
distributionsnätet. För att säkerställa en god kvalitet inns ett vattenskyddsområde
runt Örbyfältets vattentäkt. Skyddsområdet är indelat i primär, sekundär och tertiär zon. För vart och ett av dessa gäller föreskrifter som fastställts av länsstyrelsen.
Örby bergrundvattentäkt, belägen norr om Råån, består av bergborrade brunnar.
Inom kort utökas täkten med nya borror. Det inns ett vattenskyddsområde för täkten, vars gränser och föreskrifter är under revidering (
).
Även Ramlösa hälsobrunns grundvattentäkt har ett vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter.
Ungefär
av kommunens invånare tar sitt vatten ur enskilda (grävda eller borrade) brunnar eller samfälliga vattenföreningar och är därmed direkt beroende av
att grundvattnet är av god kvalitet och inns i tillräcklig mängd.
Enligt SGU:s brunnsregister inns cirka 1 600 borror i kommunen, varav många är
mer än 100 meter djupa. Många av dessa används för dricksvatten, andra för bevattning eller bergvärme. Ytterligare några borror inns kvar från tekniska undersökningar.

Grundvattnets betydelse i naturmiljön
Ett område där grundvattnet fylls på kallas inströmningsområde eller in iltrationsområde. Där rör sig vatten från markvattenzonen till grundvattenzonen. I Helsingborg
är det huvudsakligen höjdområden och områden med tunna jordar eller berg i dagen
som är inströmningsområden, se kartan på nästa uppslag.
Motsatsen är ett utströmningsområde där det istället sker ett naturligt ut löde av
grundvatten. Utströmningsområdena är viktiga då de kan försörja vissa värdefulla
biotoper, till exempel kärr och fuktängar, med vatten och därmed ge förutsättningar för ett med ovanligt växt- och djurliv. Ett exempel på utströmningsområden i
Helsingborg är landborgssluttningen, där grundvatten tränger fram.
Helsingborgs dricksvattentäkter med skyddsområden. Grundvattendelaren (streckad linje) avgränsar två grundvattenmagasin från varandra. Dessa hör båda till grundvattenförekomsten Helsingborgssandstenen.
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Risk för påverkan
Grundvattenförekomster klassas utifrån kemisk respektive kvantitativ status och
omfattas av miljökvalitetsnormer. Detta regleras i den svenska vattenförvaltningen.
Information om detta inns på vattenmyndigheterna och VISS.
Stora delar av kommunen täcks av lerjordar som ger ett skydd mot föroreningar. I
områden som istället har tunna jordar och berg i dagen, är risken för påverkan större. I dessa områden krävs särskild hänsyn. Borrade brunnar, framförallt för bergvärme, innebär en föroreningsrisk för de djupare grundvattenlagren. Borrningen genom
markskikten skapar en kanal där grundvatten, och föroreningar, kan löda betydligt
snabbare än under normala förhållanden.
En ökad hårdgörning av markytor och en ökad avledning av vatten genom dagvattensystem kan leda till att möjligheterna till grundvattenbildning minskar. Lokal påverkan genom dagvattenbortledning, ledningsgrävning eller schaktning kan innebära att möjligheten till in iltration förändras. Det kan ta lera år innan konsekvenserna
av markarbeten, även i de ytliga jordlagren, kan observeras i omgivande brunnar och
ytvattendrag.
Ingrepp i grundvattnet, såsom bortledning av grundvatten i samband med större
byggprojekt, kan kräva tillstånd. Detta regleras i kap miljöbalken.

Förslag

Grundvattnets mängd och kvalitet är ett resultat av många samspelande faktorer och
varierar stort mellan olika platser och djup. Det gör att vi inte har detaljkunskaper
om grundvattnet i hela staden. För att skydda grundvattenresurserna krävs fördjupade utredningar framförallt inför exploatering i vissa, mer känsliga, områden.
Grundvattenskydd bör i förebyggande syfte innas med som som en beslutspunkt/
frågeställning i samband med planering av nybyggnation och infrastruktur.
Det inns särskild anledning att göra fördjupad grundvattenutredning inför exploatering i:
inströmningsområden
områden med tunna jordar eller berg i dagen
vattenskyddsområde
i anslutning till naturområden som kan påverkas negativt av ändringar i
grundvattennivå.

Områden med berg i dagen, tunna jorddjup eller genomsläppliga jordar i markytan är infiltrationskänsliga. I sådana områden finns en förhöjd risk för förorening av grundvattnet. Samtidigt är gröna
ytor i dessa områden särskilt viktiga för infiltration bland annat vid skyfall.
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Konsekvenser
Nedan beskrivs konsekvenserna utifrån detta tema. De samlade konsekvenserna för
stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i den digitala Stadsplan
.

SOCIALA KONSEKVENSER
Genom särskild hänsyn till grundvattnet i känsliga
områden säkerställer vi rent dricksvatten, som är
avgörande för människors hälsa och livskvalitet

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Kännedom om grundvattenförhållandena lokalt
minskar risken för förorening av grundvattnet i mark
och brunnar
Kännedom om grundvattenförhållandena lokalt
minskar risken för oavsiktliga ändringar i grundvattenstånd som kan påverkar naturmiljön negativt.
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EKONOMISKA KONSEKVENSER
Fördjupade grundvattenutredningar i samband med
beslut om planering/exploatering ger möjlighet att
undvika kostsamma skador på stadens grundvattenförekomster

STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017

RIKTLINJER för kommande planering

• Vi ska ta särskild hänsyn till grundvattnet i de områden där bergrunden går i dagen eller där jorddjupen är tunna. I infiltrationskänsliga områden är grönytorna extra viktiga för infiltration vid
exempelvis skyfall.
• Vi ska undvika lokala förändringar i den ytliga grundvattennivån
som kan påverka värdefull vegetation.

• Inför exploateringar i större skala gör vi hydrogeologiska
bedömningar. Inför exploateringar i mindre skala gör vi en
bedömning av förväntade ändringar i grundvattennivåer liksom
uppföljande nivåmätningar
• Vi ska utreda grundvattenpåverkan i infiltrationskänsliga områden i samband planläggning, djupare schaktning eller ledningsdragning.
• Vi ska utreda behovet av sanering i områden vi misstänker är
förorenade.
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Referenser/fotnoter
Helsingborg, grundvatten. Rapport SGU 201412-22
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se

Framtaget av: Claes Nihlén, miljöförvaltningen,
Sofia Augustsson, NSVA, Lars-Erik Widarsson,
NSVA, Emilie Björling, stadsbyggnadsförvaltningen
www.helsingborg.se/stadsplan2017
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Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017.
Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för
kommande planering.

Avrinningsområden
Planeringsunderlag

Vatten följer inte stadsdels-, kommun- eller nationsgränser. Istället är avrinningsområdet grunden för all vattenplanering. För att kunna bygga rätt, utan att
riskera vattenföroreningar eller skadliga översvämningar, behöver vi förstå hur
vattnet rör sig och ta hänsyn till det i planeringen.
Behovet av fördröjning och rening av vatten ser olika ut beroende på läge i avrinningsområdet, markanvändningen, och recipientens känslighet. Kunskap om
dessa förhållanden ger möjlighet att sätta in rätt åtgärd på rätt plats och skapa
utrymme för förtätning. I detta PM beskrivs avrinningsområdena i Helsingborg.
Ett vatten som tar emot exempelvis dagvatten, dräneringsvatten eller avloppsvatten kalllas recipient. Avrinningen från
Helsingborgs landyta sker via
Lussebäcken/Råån, via Gåsebäcken med flera små bäckar
till Öresund, via Hasslarpsån/
Vege å till Skälderviken och via
dagvattennätet till Öresund.

Vattenvägar

En stor del av det regnvatten som faller över staden avrinner till Öresund via de
öppna vattendragen Pålsjöbäck, Gåsebäcken och Lussebäcken (utlopp via Råån).
I stadens nordöstra del rinner vattnet norrut mot Skälderviken via Väla bäck (Ödåkrabäcken), ett bi löde till Hasslarpsån. De södra delarna av stadsplanens område
har sin avrinning till Råån. En del av stadens vatten avrinner helt via underjordiska
ledningar till olika platser i våra hamnar. Lussebäckens och Rååns avrinningsområden börjar utanför staden vilket gör att vatten från samhällen, natur- och jordbruksmark utanför staden leds genom staden.

Helsingborgs kommuns yta
utgör endast en del av Rååns
och Hasslarpsåns avrinningsområden.

Det är förhållandena i avrinningsområdet och i recipienten som avgör behovet av
rening och fördröjning på en viss plats. I vissa områden inns stort behov av fördröjning, på andra ställen är rening prioriterat. (se även PM Vatten i stadsplaneringen)

Läs mer om Helsingborgs
vattenförekomster på
www.VISS.se
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Avrinningsområden

Med avrinningsområde menas ett landområde från vilket all ytvattenavrinning
strömmar genom en sekvens av diken, bäckar och åar till utloppspunkten i havet eller ett större vattendrag. Ett annat ord är nederbördsområde. Ett avrinningsområde
kan bestå av delavrinningsområden. Varje avrinningsområde avgränsas av vattendelare (höjdryggar).
Ett avrinningsområde för dagvatten, det vill säga vatten som rinner ytligt på tak,
markytor och gator, kallas för tekniskt avrinningsområde. I ett tekniskt avrinningsområde sker avvattningen genom ledningar, diken och eventuellt dammar till en
speci ik utloppspunkt. Här är det hårdgörning, marklutning och ledningarnas
lutning som styr avrinningen. Ett tekniskt avrinningsområde är en del av ett större,
”naturligt”, avrinningsområde. Ibland går det tekniska avrinningsområdes gränser
emot områdets topogra i. Så länge det inns plats i ledningarna följer avrinningen det
tekniska avrinningsområdet. Ett skyfall däremot kan medföra avrinning både i ledningar och på markytan. Det innebär att vatten vid ett skyfall kan ta en annan väg än
vanligt. Det är viktigt att vara medveten om dessa ”sekundära avrinningsvägar” och
planera dem så att vatten inte skadar byggnader eller samhällsviktiga funktioner.
I några områden i staden inns kombinerade ledningar, där dagvatten och spillvatten
leds i samma ledning till avloppsreningsverket. Vi bygger successivt om sådana ledningar till separata dag- respektive spillvattenledningar, bland annat för att minska
risken för källaröversvämningar och bräddningar (utsläpp av orenat avloppsvatten)
från reningsverket. När ledningarna separeras behöver mer dagvatten hanteras från
och i be intliga områden, vilket kräver utrymme.

Dagvatten och hårdgjord mark
Hårdgörning påverkar avrinningen. Ju större hårdgörningsgrad, desto mindre vatten
in iltreras och avdunstar, och desto större andel av nederbörden rinner av på markytan. Med större hårdgjord yta följer snabbare avrinning och lödestoppar. Samtidigt
ökar risken för vattenförorening
Avrinning från hårdgjorda ytor når alltid förr eller senare en naturlig recipient, det
vill säga ett vattendrag eller havet. Med större hårdgörningsgrad följer en ökad risk
för förorening av vattenmiljöer och erosion nedströms (exempelvis i våra raviner).
Hårdgörning kan även medföra att in iltration och nybildning av grundvatten minskar
lokalt. Ju större hårdgörningsgrad desto större är behovet av en vattenplanering som
tar hänsyn både till vattnets löde och kvalitet.

Allt dagvatten hamnar så småningom i en recipient och påverkar förhållandena där. Avrinningen
från Helsingborgs centralort sker till stor del via underjordiska ledningar direkt till Öresund. Vatten
från några områden rinner till ett vattendrag som första recipient, innan det når sundet. Beroende
på hur genomsläpplig marken är sipprar en del vatten genom jordlagren och bildar grundvatten.
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Konsekvenser
Nedan beskrivs konsekvenserna utifrån detta tema. De samlade konsekvenserna för
stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i den digitala Stadsplan
.

SOCIALA KONSEKVENSER
Att planera vatten utifrån vattnets väg ger förutsättningar att arbeta med vatten som en resurs i stadsmiljön. Det skapar miljöer som inbjuder till utevistelse och mötesplatser.

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Att arbeta utifrån avrinningsområdet som gräns är
grundläggande för vattenförvaltningen (det svenska
genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten), och
en förutsättning för att nå god ekologisk status i våra
vattenförekomster.
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EKONOMISKA KONSEKVENSER
Kommunala investeringar krävs för vattenåtgärder.
Att utgå från avrinningsområde och recipient ger
bättre förutsättningar att rätt insats görs på rätt plats
och att åtgärderna blir kostnadseffektiva.

STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017

RIKTLINJER för kommande planering

• Vi ska tillämpa en vattenplanering som tar sin utgångpunkt i
avrinningsområde, vattenvägar, sekundära avrinningsvägar och
recipient. Förändringar ska i första hand kompenseras i avrinningsområdet och inte ge skador eller leda till förändringar i
recipienten.

• Vi tar hänsyn till att förändringar i ett avrinningsområde kan ge
effekter på andra platser i avrinningsområdet eller recipienten
• Vi tar hänsyn till att olika avrinningsområden kan ha olika behov
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Referenser/fotnoter
www.VISS.se

Framtaget av: Claes Nihlén, miljöförvaltningen,
Sofia Augustsson, NSVA, Lars-Erik Widarsson,
NSVA, Emilie Björling, stadsbyggnadsförvaltningen
www.helsingborg.se/stadsplan2017
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Vatten i stadsplaneringen

Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017.
Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för
kommande planering.

Planeringsunderlag

Helsingborg ska växa och förtätas på ett hållbart sätt. För våra vatten innebär
det att vi ska förebygga och hantera såväl översvämningar som föroreningar, och gynna användandet av ekosystemtjänster. Vi ska arbeta för att nå god
ekologisk status och följa miljökalitetsnormerna för vatten. Ett sätt att göra det
är att skydda och utveckla våra vattenmiljöer. Genom att planera för vatten kan
vi skapa utrymme för förtätning, fördröjning och ett renare vatten. I stadsplanen
identifierar vi vilka behov som finns, och vilka åtgärder som behövs för att möta
dessa behov.

Bakgrund

Genom en omsorgsfull vattenplanering kan vi skapa utrymme för förtätning, fördröjning och renare vatten på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Samtidigt får vi
möjligheter till en bättre stadsmiljö.
För att förhindra översvämningar, uppnå lokala och nationella miljömål liksom vår
vision om en balanserad stad, behöver vi hantera vårt vatten på ett sätt som kan:
•
hantera översvämningar
•
minska erosion
•
minska föroreningar
•
frigöra exploaterbar mark
Dagvatten i stadsmiljö. Övre bilden: Rydebäck. Nedre till vänster: svackdike i Mariastaden.
Foto: Emilie Björling. Nedre till höger: Torgdamm, Västra Hamnen, Malmö. Foto: VegTech AB
12

Behov

Stadsplanen identi ierar fyra huvudsakliga typer av vattenrelaterade behov:
•
att hantera skyfall
•
att ta hand om lödestoppar från hårdgjorda ytor (”vanliga” regn)
•
att rena avrinnande vatten från föroreningar
•
att möta extrema vattennivåer (detta behandlas i PM översvämningsanalys)
Behovet av dagvattenågärder varierar beroende på områdets bebyggelsetyp och läge
och på recipientens känslighet. Det är stor skillnad mellan hantering av vatten vid
vanligt förekommande regn och vid skyfall. I vanliga fall ska vi fördröja och rena dagvattnet. Vid skyfall ska vatten istället ledas vidare så fort som möjligt för att undvika
omfattande översvämningar.

I industriområden och vid starkt trafikerade
vägar finns ett stort behov av rening och
fördröjning. Foto: Måns Fornander

Skyfall Köpenhamn 2014. Man använder exempelvis benämningarna 10-, 50- och 100-års
regn för regn vars intensitet och mängd statistiskt sett överskrids en gång under respektive
period. Foto: Johanna Sörensen

Skyfall
Med skyfall menas händelser som statistiskt sett har lång återkomsttid. Effekten av
skyfall kan förvärras av att stora delar av avrinningsområden är hårdgjorda. Skyfall
är svåra att förutse och måste därför hanteras i termer av sannolikhet och riskbedömning.

Ökade flöden från hårdgjorda ytor vid vanligt förekommande regn
Med hårdgjord yta menas exploaterad yta, såsom gata och tak, där vatten inte kan
in iltreras i marken. Hårdgörning av ytor innebär lödestoppar och ökade löden
även vid vanligt förekommande, mindre intensiva, regn. Den typen av avrinning är
förutsägbar och oftast hanterbar. Vid förtätning i be intliga områden är det viktigt
att hitta utrymme för att hantera dagvattnet, särskilt om fördröjningen är otillräcklig
sedan tidigare.

Områden byggda på 40- och 50-talen eller
tidigare har ibland kombinerade ledningar för
dag- och spillvatten. Dessa byts successivt ut till
separerade system. Mer dagvatten än idag kommer därför att behöva hanteras i dessa områden
framtiden. Foto: Anton Persson

Områden från 60- och 70-talen har i många
fall stora asfaltytor med många rännstensbrunnar och rör. Om vatten leds direkt till
recipienten utan fördröjning kan det skada
djurlivet i vattendraget. Foto: Lotta Ahlberg

Helsingborgs recipienter är känsliga för ändrade flöden och och föroreningar. Ramlösaravinen. Foto: Emilie Björling

Dagvatten från en stor del av Helsingborgs
centralort leds till utlopp hamnarna.
Foto: Anders Ebefeldt

Föroreningar i dagvatten
Dagvatten för med sig föroreningar av olika slag. Industriområden, starkt tra ikerade
vägar och parkeringsytor bidrar mest till föroreningar i dagvattnet. Områden med
hög hårdgörningsgrad och särskilt mycket rörlösningar riskerar att påverka recipienter negativt, även om området inte betraktas som hårt föroreningsbelastat.
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Behovet är platsberoende
Hur man väljer att hantera dagvatten när ett område byggs styr också framtidens
möjligheter och behov av förbättringar. Har man väl ”byggt in sig” i ett system med
brunnar och djupa rör blir det svårare att skapa ett öppet dagvattensystem och hantera ett förändrat klimat. Konsekvenserna från föroreningar blir också större. För
att kunna förtäta är det därför nödvändigt att hitta sätt att hantera dagvattnet som
fungerar utifrån platsens förutsättningar. Det kan innebära att genomföra åtgärder
på ett annat ställe i avrinningsområdet. Det kan också ge också möjlighet till kreativa
lösningar som stärker stadens kvaliteter.
De behov och åtgärdsförslag som beskrivs i detta PM bygger på vad vi känner till
idag. För lera områden kommer fördjupade utredningar att behövas; såväl av
nuvarande situation som av kommande behov av dagvattenhantering, med hänsyn
till förtätning, separering av kombinerade ledningsnät samt klimatförändring.

Våra recipienter
Helsingborgs vattendrag är mycket små sedda ur ett nationellt perspektiv. De är generellt känsliga för höga löden (erosion) och för låga löden (syrebrist) sommartid.
Under låg lödesperioder kan mycket små utsläpp resultera i iskdöd och andra negativa konsekvenser för djurlivet. Öresund är på grund av sin storlek mindre känslig.
Den ekologiska statusen i vårt kustvatten är dock inte god och behöver förbättras.
Känslighet för lödesförändringar och erosion
•
Välabäcken och Pålsjöbäckarna är känsliga för höga löden och erosion
•
Lussebäcken är måttligt känslig för höga löden och erosion, men är redan
hårt belastad
•
Gåsebäcken är måttligt känslig för höga löden och erosion.
Känslighet för föroreningar
•
Välabäcken, Pålsjöbäckarna och Lussebäcken är känsliga för föroreningar,
särskilt sommartid. De har höga biologiska värden eller hög potential
för biologiska värden
•
Gåsebäcken har låga biologiska värden och måttlig potential för biologiska
värden
Öresund och kusten har höga biologiska värden och välbesökta badplatser. Hamnområdena, där dagvatten mynnar, är hårt belastade av föroreningar.

Känsliga vattendrag samt områden med särskilt renings- och fördröjningbehov för dagvatten.

Läs mer om Helsingborgs vattenförekomster på www.VISS.lansstyrelsen.se
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Åtgärder

i stadsplanen pekas ytor ut för följande huvudsakliga åtgärder
•
Översvämningsyta för extrema situationer, så kallad planerad översvämning
•
Avrinningsvägar för extrema situationer
•
Avrinningsstråk ( löden från hårdgjorda ytor)
•
Yta för fördröjning och rening
Vi ser också ett behov av att utveckla dagvattenhantering i samband med ombyggnad av gator, torg eller parker.

Åtgärder vid skyfall
Åtgärder för att hantera skyfall kan kräva stora ytor, men dessa ytor kan till vardags
användas för parkmark, idrotts- och fritidsanläggningar, eller andra ändamål som
som tål en tillfällig översvämning. Invallningar med stort men begränsat ut löde är
ytterligare en lösning, liksom säkra avrinningsvägar på markytan för att minimera
skador vid översvämning. Genom att hantera dagvatten från tak på markytan kan
ledningsnätet avlastas och skador minska vid skyfall. Mångfunktionell markanvändning är, liksom höjdsättning, grundläggande i skyfallsplanering.

En regnträdgård och översvämningsyta i en ombyggd gata, Tåsinge plats, Köpenhamn. Genom att
ta hand om regnvatten ovan mark hindras här en tredjedel av regnvattnet från att nå ledningsnätet
vid skyfall. Samtidigt har staden blivit grönare och de boende i området fått nya mötesplatser. Fler
exempel och bilder på svackdiken och andra åtgärder finns i Helsingborgs dagvattenprogram.
Foto: Emilie Björling

Åtgärder för fördröjning och rening av vatten från hårdgjorda ytor

Skyfallsberedskap

För att frigöra utrymme för förtätning, utan risk för översvämning och vattenförorening, behovs lera åtgärder. Att avsätta plats för vatten på en plats i avrinningsområdet kan skapa utrymme för förtätning på en annan plats. Ett exempel på detta kan
vara översvämningsvåtmarker längs Lussebäcken, som håller kvar vatten och därmed
bidrar till göra det möjligt att förtäta nedströms Ramlösaravinen. Det behövs även
förändringar och integrerade lösningar i be intliga bebyggelsebestånd, till exempel i
Fredriksdal, Drottninghög, Fredriksdal, Husensjö, Rosengården, Berga och Adolfsberg.

Robust planering

Grön lösning

Teknisk lösning

Riskavvägning

Översvämningsytor

Rinnvägar

Rinnvägar

Bräddningsmöjlighet

Höjdsättning
Avrinningsområdet

Dagvattenflöden

Även utan förtätning behöver åtgärder genomföras för att rena och fördröja vatten
från industriområden, parkeringsytor och starkt tra ikerade vägar. Behovet ökar
med pågående separering av kombinerade ledningar. Svackdiken och integrerade
lösningar nära föroreningskällan gör stor nytta. Kapaciteten för svackdiken med svag
släntlutning är nästa tio gånger större än för en rörledning vid samma fyllnadshöjd.

Avrinningsområdet

Dammar/magasin

Trög dagvattenavledning

Utanför planområdet

Integrerade lösningar

Underjordiska magasin

Recipienten

Trög dagvattenavledning

Större ledningar

Höjdsättning

Svackdiken

Erosionsskydd

Recipienten

Svackdiken

Oljeavskiljare

Undvik vissa material

Dammar/magasin

Filter

Gestaltning

Trög dagvattenavledning

Trög dagvattenavledning

Integrerade lösningar

Undvik vissa material

Gestaltning

Föroreningar

I stora delar av staden leds dagvatten till recipient i stora och djupt belägna ledningar. Där är det sällan praktiskt möjligt att öppna kulvertar och hantera vattnet på
ytan. Däremot kan åtgärder göras vid renovering av bebyggelse och ledningar. Ett
exempel är att ta hand om takvatten på ytan istället för i ledningar. Det kan ledas till
regnträdgårdar, svackdiken eller dammar istället för ner under mark.

Robust planering och helhetsperpektiv skapar grundläggande förutsättningar för att hantera
vattnet i staden (blått). Vi ska i första hand välja gröna lösningar (grönt). I andra hand väljer vi
traditionella tekniska lösningar. Bild: Claes Nihlén
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Konsekvenser
Nedan beskrivs konsekvenserna utifrån detta tema. De samlade konsekvenserna för
stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i den digitala Stadsplan
.

SOCIALA KONSEKVENSER
Åtgärder för vatten i närområdet kan bidra till människors möjlighet till utevistelse.
Åtgärder för vatten såsom öppen hantering av dagvatten inbjuder till sociala möten och kan bidra till
människors livskvalitet.
Åtgärder för vatten som minskar risken för översvämning bidrar till ökad säkerhet, ökad trygghet och
minskad oro.
Åtgärder för vatten från centrala stadens hårdgjorda
ytor kan bidra till en bättre kvalitet på badvattnet vid
stadens stränder.

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Föreslagna åtgärder för hantering av dagvatten
förbättrar de ekologiska förhållandena i Helsingborgs
små och känsliga recipienter
Föreslagna åtgärder för hantering av dagvatten ger
möjlighet till ler arter av växter och djur
Föreslagna åtgärder för hantering av dagvatten minskar mängden föroreningar som når havet
Föreslagna åtgärder för hantering av dagvatten ökar
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer och
nationella miljömål

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Kommunala investeringar krävs för genomförande
av en rad åtgärder, såväl vid nyexploatering som i beintliga områden. Pågående klimatförändring medför
att behovet ökar. Kostnaden bör så långt som möjligt
bäras av exploateringen
Investeringar för åtgärder på privat mark behövs för
genomförande av en rad åtgärder
Investeringar i åtgärder för dagvatten skapar
nödvändiga förutsättningar för ny bebyggelse och
förtätning
Investeringar i åtgärder för skyfallshantering förebygger framtida översvämningsrelaterade kostnader
och minskar risken för skador på samhällsviktiga
funktioner

Öppna vattenlösningar i staden kan ge gestaltningsmässiga värden och rekreativa värden.
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STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017

RIKTLINJER för kommande planering

• Vi ska tillämpa en vattenplanering som tar sin utgångpunkt i
avrinningsområde, vattenvägar, sekundära avrinningsvägar och
recipient. Förändringar ska i första hand kompenseras i avrinningsområdet och inte ge skador eller leda till förändringar i
recipienten.
• Vi ska sträva mot och upprätthålla god ekologisk och kemisk
status i vattendrag, kustvatten och grundvatten.
• Vi ska skapa möjlighet att utveckla och förtäta, och samtidigt
följa miljökvalitetsnormer för vatten, genom att reservera översvämningsytor och plats för rening och fördröjning av dagvatten.
• Vi ska öka andelen mångfunktionell markanvändning och integrera vatten i stadsmiljön.

• När vi bygger om parker, skolgårdar, fotbollsplaner och liknande, undersöker vi om det är en lämplig plats att använda som
tillfällig översvämningsyta vid skyfall.
• När vi bygger om större gator eller parkeringsplatser på allmän platsmark undersöker vi om det finns behov av att ändra
höjdsättningen för att säkra sekundära avrinningsvägar, och
möjlighet till åtgärder som renar dagvattnet.
• Vi reserverar utrymme i områden med kombinerade ledningar
för att kunna ta hand om en större mängd dagvatten vid kommande separering av ledningsnätet.
• Vi beaktar vattnets, recipientens, ekologiska status och känslighet för påverkan vid planering, exploatering och gestaltning
• Vi tillämpar dagvattenprogram respektive dagvattenplan för
Helsingborgs stad vid planering, exploatering och gestaltning
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Relation till Stadsplan 2017 och andra dokument
Detta dokument överensstämmer med principerna i dagvattenplan respektive dagvattenprogram
för Helsingborgs stad.

www.helsingborg.se/stadsplan2017

Referenser/fotnoter
Dagvattenplan Helsingborgs stad, antagen av
stadsbyggnadsnämnden 2015-11-19

Små vattendrag i Helsingborgs kommun, Naturcentrum rapport december 2011

Dagvattenprogram Helsingborgs stad, antagen
av kommunfullmäktige 2015-06-16

http://klimakvarter.dk/

Bottenfauna i 10 vattendrag i Helsingborgs stad
2014, Ekologgruppen 2015-01-30

Framtaget av: Claes Nihlén, miljöförvaltningen,
Sofia Augustsson, NSVA, Lars-Erik Widarsson,
NSVA, Emilie Björling, stadsbyggnadsförvaltningen
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Skyfall och stigande havsnivå

Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 - september 2017
Denna underlags-PM har legat till grund för Stadsplan 2017.
Den är inte en del av själva översiktsplanen, utan underlag för
kommande planering.

Planeringsunderlag

Vi i Helsingborgs stad påverkas liksom vår omvärld av de pågående klimatförändringarna. Havsnivån förväntas stiga med en meter till 2100 men redan
nu drabbas vi ibland av översvämningar från havet, något som återkommande
vinterstormar tydligt har visat. Högvatten kommer att bli vanligare i framtiden.
Skyfall kommer att bli vanligare sommartid, och kan inträffa redan idag med
betydande skador som följd. Även längs vattendragen finns en ökande översvämningsrisk. Denna PM syftar till att beskriva riskerna i Helsingborg och peka
på vilka huvudsakliga strategier staden kan tillämpa för att minska risken för
skador från översvämningar i framtiden.

Bakgrund

Helsingborg har genom PM Klimatanpassning (
) en god uppfattning om riskerna
för översvämning från havet. I denna PM slås fast att dimensionerande nivå för ny
bebyggelse ska vara + , meter. Med PM Klimatanpassning som grund har staden
arbetat vidare med en rad utredningar och åtgärder. Ett led i det arbetet, som samordnas centralt i kommunen, har varit att genom modellering närmare utreda var
riskerna är störst för översvämning från såväl skyfall, vattendrag som hav. I denna
utredning, Klimatanpassning av Helsingborgs stad, har vi valt att titta på klimatscenarier med två olika tidsperspektiv, dels ett -årsperspektiv fram till
, dels ett
längre perspektiv fram till
. Utredningen med underlags-PM kan läsas i sin helhet
på stadens hemsida.

Helsingborgs arbete med klimatanpassning grundar sig bland annat på tre huvudsakliga dokument; PM klimatanpassning (2011), FÖP H+ (2011) och Klimatanpassning av Helsingborgs stad
(2016).

Vad menas med ett hundraårsregn?
Begreppet 100-årshändelse innebär att händelsen har en genomsnittlig återkomsttid på
100 år. Det betyder att sannolikheten är 1 % varje enskilt år. Risken ackumuleras över tid.
Om risken är densamma i lera år är sannolikheten att en 100-årshändelse inträffar under
en 100-årsperiod 63%. I verkligheten kan händelsen träffa när som helst. I Köpenhamn har
mycket extrema regn inträffat lera gånger under ett fåtal år, trots att den teoretiska sannolikheten för detta är mycket liten. Vad som är en hundraårshändelse ändras över tid utifrån
de händelser som faktiskt har inträffat.
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Kartan till vänster visar modellering
av scenariot 100-årshögvatten år
2065.

Stigande havsnivå
Översvämning från havet

Klimatanalysen av Helsingborgs stad
har utgått från att medelvattennivåhöjningen blir 0,5 meter fram till år 2065
och 1,0 meter fram till år 2100.

Vid ett scenario som motsvarar ett
-årshögvatten år
uppstår en relativt omfattande översvämning längs med Helsingborgs kust. De största översvämningarna
inträffar i Råå. Samtidigt påverkas stora delar av hamnen med vattendjup på upp till
några decimetrar, till exempel läggs båda tunnelmynningarna till Knutpunkten under
vatten vid denna händelse. Vid ett extremhögvatten blir översvämningarna än mer
omfattande då vattendjupen ökar med nästan en meter. Modelleringen visar även att
det inns fara för människors hälsa och liv vid dessa scenarier. Särskilt utsatt är Råå.

En höjning av medelvattenytan gör
att framtida högvatten kommer att bli
högre än idag. Modellen räknar med
att ett 100-årshögvatten år 2065 blir +
2,6 meter, medan ett extremhögvatten
2100 blir + 3,5 meter. (Nivåer relaterade till höjdsystemet RH2000)

Strategier
De huvudsakliga strategier man talar om i förhållande till stigande havsnivå är försvar, reträtt, attack, och i vissa fall ingen åtgärd. Ingen åtgärd lämpar sig när kostnaderna för åtgärder överstiger förväntade kostnader vid en översvämning. Försvar är
den vanligaste strategin, och syftar till att stänga ute vatten, till exempel genom att
bygga vallar. Reträtt innebär att lytta verksamhet eller bebyggelse bort från riskområdet. Attack är att anlägga skydd ut i havet, till exempel genom att skapa ny bebyggelse som skyddar den be intliga bebyggelsen innanför.

Vad menas med dimensionerande nivå?
Helsingborgs stad tillämpar en
dimensionerande havsnivå på + ,
meter (+ , meter för samhällsviktiga anläggningar). Dimensionerande havsivå är den nivå som
som byggnation ska tåla. Detta är
nte nödvändigtvis detsamma som
golvnivå. Byggnader kan göras
tåliga på olika sätt. Närmast kusten
bör man utöver hög stillvattennivå
även räkna med att vågpåverkan
kan vara kraftig.

I Helsingborg är det i första hand lämpligt att skydda be intlig bebyggelse genom
olika typer av försvarsåtgärder, Det handlar bland annat om att anpassa kajkanter
och höjder i Norra hamnen. Råå är ett särskilt utsatt område där försvarsåtgärder
behöver identi ieras och genomföras. För exploateringar i kustnära lägen, till exempel
i H+-området, behöver bebyggelsen anpassas för att tåla viss översvämning. Miljöfarliga verksamheter såsom vid industrihamnarna behöver åläggas att anpassa sin
verksamhet eller fastighet till översvämningsrisken.
Där det inns stränder har dessa en viktig roll som översvämningsskydd. Strandfodring är också en typ av attack. Vilken strategi man väljer är en avvägning mellan
risken för översvämning, konsekvenserna av översvämning och åtgärdens kostnad.

Bild: Sweco

Uppbyggnad av sanddyner, vallar och murar kan göra att be intliga dagvattensystem
behöver byggas om. Denna ombyggnation kommer sannolikt att utgöra en stor del av
den totala åtgärdskostnaden.

tar inte hänsyn till våguppspolning. Våguppspolningen kan i exponerade områden
närmast kusten ha en stor inverkan på översvämningssituationen vid högvatten och
där orsaka stora skador. Vågeffekten måste innas med i beräkningen vid dimensionering av åtgärder.

Förutsättningar för genomförande
”Klimatanpassning Helsingborg” identi ierar risk utifrån stillvattennivåer i havet och
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Skyfall

Kraftiga skyfall har under senare drabbat lera städer i vår närhet, och kan inträffa
även i Helsingborg. Då inns en risk för översvämning i stora delar av staden, till
skillnad från vid översvämningar från havet som är geogra iskt begränsade till de
låglänta områdena längs kusten. Konsekvenserna av ett skyfall är svåra att förutse.
Om ett hundraårsregn skulle falla över hela centralorten är Husensjö och Landskronavägen exempel på större riskområden. Det inns en betydande risk för kostsamma skador på fastigheter och anläggningar men också att människor tar skada
eller att samhällsviktiga funktioner slås ut. För att skydda oss mot skadliga översvämningar behöver vi känna till riskerna, planera och skydda bebyggelse därefter.

Lågpunkter och avrinningsvägar
Risken för översvämning vid skyfall är störst i lågpunkter, gamla våtmarksområden
och i instängda områden som saknar naturlig avrinning. Även så kallade båtnadsområden för dikningsföretag är utsatta. Dikningsföretagen kom en gång till för att
avvattna jordbruksmark. Båtnadsområdena är de markområden som vid dikningsföretagens bildande ansågs få nytta av avvattningen.
Stadsplanen visar de huvudsakliga avrinningsvägar där stora mängder vatten lödar
genom genom Helsingborg vid kraftiga regn. Denna analys tar hänsyn till att en viss
mängd vatten rinner i ledningar, att olika markytor har olika lödesmotstånd och att
en del vatten kommer att stanna kvar i instängda områden. Under kraftiga regn bildas
lödesvägar, som kan vara betydande, även på andra platser.

Ett modellerat scenario, hundraårsregn 2065. Bilden till höger visar schematiskt de huvudsakliga
strategierna för skyfallsanpassning ovanför, i och nedanför landborgen. Bild: Sweco

Strategier
Helsingborg är stort och att skydda hela staden mot översvämning vid skyfall är
ett långsiktigt arbete där åtgärder behöver fokuseras till prioriterade områden. De
principiella strategierna för skyfallsåtgärder skiljer sig åt mellan områdena ovanför respektive nedanför landborgen. Vid mycket kraftiga regn bör vatten nedanför
landborgen så snabbt som möjligt ledas till havet samtidigt som bebyggelse i översvämningskänsliga områden bör anpassas för att kunna klara viss översvämning.
I landborgsbranten bör avrinningsvägar säkerställas för att på ett säkert sätt leda
vatten ner till havet. Ovanför landborgen bör åtgärder fokusera på att fördröja vatten
och leda det till områden där skadorna blir begränsade. Även där kan bebyggelse
behöva anpassas till att klara tillfälliga översvämningar.

Behov av fortsatt planering
Det inns ett stort antal platser i staden som kan översvämmas vid ett skyfall. Genomförd skyfallsmodellering ger en översiktlig bild av risken. För att närmare bedöma
risker och åtgärdsbehov på stadsdelsnivå kommer detaljerade studier kommer att
behövas. Behovet av skyfallsanpassning måste innas med all kommande planering,
exploatering och ombyggnad.
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De röda pilarna i bilden till
vänster är exempel på huvudsakliga avrinningsvägar
vid ett modellerat hundraårsregn 2065. De blå ytorna
visar var översvämning
uppstår i samma område.
Längst ner till höger i
bilden ligger Husensjö. Att
rinnvägarna där slutar i de
blå lågpunkterna illustrerar
tydligt att Husensjö är ett så
kallat instängt område.
Bild: Sweco

Höga flöden i vattendrag

Skyfall inträffar främst sommartid medan hög havsnivå framförallt sker i samband
med vinterns stormar. Däremot kan höga löden i vattendragen sammanträffa med
en hög havsnivå. Vad som sker då har utretts i och beskrivs i ett särskilt underlagsPM
till ”Klimatanpassning Helsingborg”.

Lussebäcken och Råå
Översvämningsmodelleringen av Lussebäcken och Råån visar att störst översvämningsrisk vid hög löde i vattendragen inns i de nedre delarna av Lussebäcken.
Samma område är även ett riskområde vid skyfall. Åtgärder för skyfallsanpassning
i Lussebäcken har även en reducerande effekt på översvämningar orsakade av höga
löden. I de nedre delarna av Lussebäcken visar vattendragsmodellen att Lussebäckens begränsande avbördningskapacitet kan orsaka översvämningar. Strategin i den
nedre delen blir således att genomföra åtgärder som ökar kapaciteten. Det kan vara
att anlägga tvåstegsdiken där utrymmet tillåter, att åtgärda dämmande broar och om
möjligt öppna Lussebäckens långa kulvertering. I de uppströms belägna delarna av
Lussebäcken bör åtgärder vidtas för att fördröja lödet, exempelvis genom översvämningsytor och våtmarker.

Resultat från översvämningskartering av ett 100-årsflöde i Råån och Lussebäcken år 2065 vid
medelvattenyta och 100-årshögvatten. Bild: Sweco
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Konsekvenser
Nedan beskrivs konsekvenserna utifrån detta tema. De samlade konsekvenserna för
stadsplanens förslag beskrivs under Konsekvenser i den digitala Stadsplan
.

SOCIALA KONSEKVENSER
Åtgärder för vatten som minskar risken för översvämning bidrar till ökad säkerhet, ökad trygghet och
minskad oro.

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Åtgärder för att förebygga översvämning och erosion
kan, beroende på utformning, påverka de ekologiska
värdena positivt eller negativt.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Kommunala investeringar krävs för genomförande av
åtgärder för skyfallshantering och mot översvämning
för havet, såväl vid nyexploatering som i be intliga
områden. Pågående klimatförändringar medför att
behovet ökar.
Genom stadsplanens kartläggning av översvämningsrisk vid skyfall och stigande havsnivå och föreslagna
åtgärder kan vi föregripa stora kostnader för skador
till följd av översvämning och erosion.
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STÄLLNINGSTAGANDE i Stadsplan 2017

RIKTLINJER för kommande planering

• Vi ska beakta risken för översvämning vid skyfall vid all ny planering och alla ändringar i befintlig bebyggelse. Vi ska säkra nödvändiga avrinningsvägar för att avleda vatten på det sätt som
gör minst skada.
• Vi ska undvika att bygga i lågpunkter. I kustnära lägen ska vi
beakta risken för översvämning vid stormar och höga havsnivåer
vid all ny planering och alla ändringar i befintlig bebyggelse. Vid
nybyggnation och restaurering ska vi successivt anpassa kajer,
pirar och hamnar. Dimensionerande havsnivåhöjd är +3,5 meter
över havet år 2100 och +4,0 meter för samhällsviktiga anläggningar.
• Vi prioriterar de åtgärder som krävs för att skydda samhällsviktiga anläggningar samt människors liv och hälsa mot översvämning vid skyfall och hög havsnivå. Helsingborg C, Lussebäcken
och Råå är prioriterade områden
• Vi ska säkerställa att VA- och dagvattensystem nedanför Landborgen anpassas till stigande havsnivåer och stigande grundvattennivåer som sker till följ av klimatförändringen.

• Skyfallsåtgärder, såväl i liten som större skala, ska i första
hand genomföras ovan mark.
• Strukturer som kan användas för ytlig avledning är exempelvis
kanaler, diken och vägar
• Ett respektavstånd på minst tio meter ska lämnas vid bebyggelse intill vattendrag

24

Referenser/fotnoter
Klimatanpassning Helsingborg, Sweco 2016;
GIS-data, Slutrapport samt underlags-PM
PM Klimatanpassning, 2012
FÖP H+

Framtaget av: Charlotte Svensson, stadsbyggnadsförvaltningen, Claes Nihlén, miljöförvaltningen, Sofia Dahl, NSVA, Emilie Björling,
stadsbyggnadsförvaltningen
www.helsingborg.se/stadsplan 2017

25

