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BAKGRUND OCH SYFTE

Förtätning inom Bellevuegården kommer att öka mängden dagvatten och öka risk för
översvämningar vid skyfall. Utredningen syftar till att kontrollera lämpliga åtgärder för
hantering av dagvatten och skyfall inom Bellevuegården.
Följande utredning är beställd av MKB Fastighets AB och har utförts av Tyréns.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Tidigare utredningar och underlag för utredningen.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bellevuegården illustrationsplan, Liljewall 2020-03-06
PM Dagvatten för planprogramarbete vid Lorensborg och Bellevuegården i
Malmö, VA Syd 2020 (Förhandskopia)
Exceldokument tillhörande ovan utredning för beräkning av utjämningsvolymer,
VA Syd, 2020-08-24
DP5513 - Bedömning av skyfallsutredning och detaljplan, Tyréns 2020
Malmö Stads och VA Syds skyfallskartering, 2020 (inklusive modell)
Beräknade översvämningsvolymer inom planområdet, vid 100-årsregn
klimatjusterat med faktor 1.3, Malmö Stad 2020 (från ovan skyfallskartering)
Ritningsunderlag MKB (garage, dag- och spillvatten samt sopsugsanläggning)
Höjddata laserskanning, Lantmäteriet
Inventering av träd på Bellevuegården, Trädkonsult 2020 (bedöms ej påverka
denna utredning)
Bellevuegården Förhöjda halter, Ramböll 2020 (bedöms ej påverka denna
utredning)
Ärtholmsparkens nuvarande funktion och storlek på yta som är tillgänglig för
utjämning, uppgifter från Malmö Stad

För dagvatten utvärderas åtgärder för regn med en återkomsttid på 10 år
klimatjusterat med faktor 1.25. För skyfall utvärderas översvämningsrisk för ett regn
med en återkomsttid på 100 år klimatjusterat med faktor 1.3. Val av dimensionerande
regn utifrån dagvattenutredning respektive Malmö Stads och VA Syds skyfallskartering.
Figur 1 visar digitaliserade dagvattenledningar från ritningsunderlag (MKB), ledningar
för sopsugsanläggning (MKB) samt befintliga och nya byggnader (hus 1-9, från
illustrationsplan).

Tyréns AB 205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986
O:\MAL\307555\R\_Text\PM_Bellevuegarden_20201018_Slutrapport.docx

2(16)

Figur 1. Detaljplan 5513. Ledningsdragningar, anslutningspunkter och placering av tänkta nya byggnader.
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3

DAGVATTEN

Från tidigare utredningar har ingångsdata erhållits gällande behov av fördröjning. VA
Syds dagvattennät är hårt belastat varför tillkommande flöden vid en förtätning
behöver fördröjas. Utflöde till VA Syds dagvattennät är begränsat till 1.5 l/s, ha (VA
Syd).
Behov av hantering av dagvatten har beräknats utifrån metod och förutsättningar
beskrivna i dagvattenutredning (VA Syd) och excelark för flödesberäkningar inom
Lorensborg daterad 2020-08-24 (VA Syd).
Total area för tillkommande takytor, hus 1-9, är 6000 m2.
Nuvarande markanvändning på platser där nya byggnader planeras har inventerats (VA
Syd) och avrinningskoefficienter definierats till mellan 0.1 och 0.8. Variationen beror
på att vissa ytor i dag är gräsytor och andra är parkeringsytor. Den genomsnittliga
avrinningskoefficienten är ca 0.4. Justerad för avrinningskoefficienter är den
reducerade/effektiva arean 2400 m2.
Arednuläge = 0.4 * 6000 = 2400 m2
Ny bebyggelse motsvarar takytor på 6000 m2 vilket, justerat med avrinningskoefficient
0.9, ger en reducerad/effektiv area på 5400 m2.
Aredtak = 0.9 * 6000 = 5400 m2
Dagvatten behöver fördröjas för tillkommande hårdgjord yta vilket är beräknad effektiv
avrinning från nya tak minus nuvarande effektiva avrinning. Utjämningsvolym för
dagvatten behöver skapas för hårdgjorda ytor motsvarande 3000 m2
(reducerad/effektiv area).
Autjämning = Aredtak - Arednuläge = 5400 – 2400 = 3000 m2
Enligt riktlinjer för beräkning av erforderliga utjämningsvolymer, publikation P110 från
Svenskt Vatten, motsvarar det en volym på ca 200 m3 (VA Syd). För att skapa
nödvändig fördröjning har valts att lokalisera lämpliga takytor och kvartersmark som
kan avledas till fördröjningsyta i Ärtholmsparken. Valet av takytor och kvartersmark
kompenserar de tillkommande ytor som en förtätning innebär. Figur 2 visar befintliga
takytor (b och d), kvartersmark (c) och övrig öppen yta (e) som föreslås anslutas till
Ärtholmsparken. Anslutning skapas utkastare till mark för vidare avledning i rännor till
park.
Takytor (b+d) är totalt 1250 m2 vilket, justerat med avrinningskoefficient 0.9, ger en
reducerad/effektiv area på 1130 m2.
Takb+d = (730 m2+520 m2) *0.9 = 1130 m2
Kvartersmark (c) är totalt 1900 m2 vilket, justerat med viktad avrinningskoefficient ger
en reducerad/effektiv area på 1000 m2.
Kvartersmarkc = (700 m2tak *0.9) + (300 m2parkering *0.8) + (100 m2gångstråk *0.8) + (800 m2grönyta
*0.1) = 1000 m2
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Övrig yta (e) är totalt 1600 m2 vilket, justerat med avrinningskoefficient ger en
reducerad/effektiv area på 1280 m2.
Övrig yta = (1600 m2gata/parkering/torg *0.8) = 1280 m2
Tak (b+d) ansluts via stuprör med utkastare till mark och rännor till park. Kvartersmark
(c) ansluts via antingen ledning och/eller via utkastare till mark och rännor. Övrig yta
(e) som består av lokalgata, parkeringar och öppen yta/torg höjdsätts för avrinning via
rännor till park. Totalt kan ca 3400 m2 anslutas till Ärtholmsparken. Behovet att
begränsa tillflöde till VA Syds dagvattenledningsnät tillgodoses därmed.
Utifrån höjddata har storlek på parkens lokala avrinningsområde bedömts vara
ca 0.45 ha, se figur 3. Storleken har bestämts med stöd av verktyget Scalgo Live och
för ett 10-årsregn, klimatjusterat med 1.25. Som viktad avrinningskoefficient används
0.05. En reducerad area på 225 m2 gör att parkytan, med vald strypning vid ett 10årsregn, genererar ca 10 m3 regnvatten som behöver fördröjas. Mark öster om angivet
avrinningsområde avvattnas med rännstensbrunnar till VA Syds dagvattennät och har
därför inte inkluderats i ovan beräkning.
Ärtholmsparken behöver anpassas för att kunna hantera dagvatten från
Bellevuegården:
1. I parkens norra del, där denna avgränsas av GC-väg, är marken idag
upphöjd mellan park och GC-väg. Upphöjd mark har en plushöjd mellan
+12.3 och +12.5. Upphöjningen bildar en barriär mot GC-vägen och
kvarhåller regnvatten i Ärtholmsparken. Genom att säkerställa att markens
nivå längs med GC-vägen är +12.5 längs hela norra kanten av parken, kan
mer regnvatten kvarhållas motsvarande en volym på ca 250 m3. Behov av
höjning av mark har uppskattats utifrån höjddata i Scalgo Live. Figur 4 visar
nuvarande parkyta (sett från ovan nämnd GC-väg).
2. Anslutning med reglering till VA Syds dagvattenledning i Bellevueallén. Krav
på fördröjning motsvarar ett tillåtet utflöde på 1.5 l/s, ha (VA Syd). Exempel
på utformning av reglerande anläggning är gallerbrunn (rännstensbrunn
eller kupolbrunn) med mindre strypande ledning till VA Syds ledningsnät.
3. För hantering av dagvatten i parken behöver en ränndal anordnas i botten
på översvämningsytan. Denna avleder små regn. Därmed undviks att det vid
små regn skapas stående vatten, se exempel figur 5.
4. Från befintliga tak styrs regnvatten via utkastare till mark och ränndalar till
parken, se figur 6.
5. Markytan anpassas höjdmässigt för att skapa fall mot parken. Styrning av
regnvatten anordnas med ränndal, se figur 7 som visar befintliga
marknivåer.

Uppdrag: 307555, Dagvatten och skyfall Bellevuegården
Beställare: MKB Fastighets AB

2020-11-18
Slutrapport

O:\MAL\307555\R\_Text\PM_Bellevuegarden_20201018_Slutrapport.docx

5(16)

Figur 2. Anslutning av takytor (rosa helfyllda ytor) samt kvartersmark och övrig yta (streckade rosa linjer)
till Ärtholmsparken. Heldragna pilar avser avledning från stuprör med utkastare till mark som via rännor
ansluts till park. Numrering 1-5 avser nödvändiga anpassningar.
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Figur 3. Ärtholmsparken, lokalt avrinningsområde markerat med svart linje (3d-vy Google Earth).

Figur 4. Nuvarande parkyta i Ärtholmsparken. Vy mot söder sett från GC-väg. Bellevuegården till höger i
bild (foto: MKB).
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Figur 5. Exempel på parkmark med ränndal i botten som avleder mindre regn (bildkälla Tyréns).

Figur 6. Exempel på utkastare till mark och ränndalar som avleder regnvatten från markytan.
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Figur 7. Exempel på marklutning, befintliga förhållanden. Röd linje är visar höjdprofil från innergård
Bellevuegården (svart punkt) till Ärtholmsparken (röd punkt). Höjdprofilen visar att nuvarande marklutning
är från ca +13.2 (innergård) till kant innan park +13.0.

Befintlig volym i Ärtholmsparken (vid genomförande av åtgärd 1) bedöms som
tillräcklig för hantering av dagvatten både från Bellevuegården och nuvarande lokala
avrinning inom parkmark. Krav på utjämning från Bellevuegården är 200 m3 och lokalt
inom parken genereras regnvatten motsvarande utjämning på ca 10 m3. Tillgänglig
befintlig volym (med åtgärd 1 genomförd) uppskattas till ca 250 m3. Allt dagvatten kan
därmed hanteras i parken.
Takytor från nya byggnader 1-9, förutom 4, ansluts direkt till det befintliga
dagvattenledningsnätet inom Bellevuegården. Med ovan föreslagen hantering av
dagvatten kan nya tak anslutas utan ytterligare behov av utjämning. Den kompensation
som görs med föreslagen anslutning till parken är tillräcklig för att inte belastningen
på VA Syds ledningsnät ska öka.
Det befintliga dagvattennätet inom Bellevuegården har anslutningspunkter till VA Syds
dagvattennät i Delsjögatan respektive Stensjögatan. Ledningar från dessa gator
ansluter till större dagvattenledning i Lorensborgsgatan. Även ledning i Bellevueallén
ansluter till ledning i Lorensborgsgatan. Detta innebär att flödet till ledning i
Stensjögatan ökar något, att flödet till Delsjögatan minskar men att flödet i
Lorensgatan blir oförändrat förutom det som är tillkommande strypt flöde från
Ärtholmsparken.
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SKYFALL

Inom planområdet finns idag ett flertal befintliga lågpunkter/instängda områden. Vid
ett skyfall översvämmas dessa ytor. Från utförd skyfallskartering (Malmö Stad/VA Syd
2020) har bedömts att instängda områden, vid ett 100-årsregn klimatjusterat med
faktor 1.3, tillförs regnvatten från befintliga byggnader och markytor motsvarande en
volym på 1000 m3 (Malmö Stad). Denna volym är framräknad för nulägessituation.
Tidigare utförd skyfallsanalys (Tyréns) har bedömt hur dessa volymer påverkas vid en
förtätning. Flera av lågpunkterna kommer att begränsas volymmässigt varför det i
utredningen ges förslag att åtgärder genomförs som säkerställer översvämningsytor
inom Bellevuegården. Syftet är att skapa en vattenbalans d v s förtätningen ska inte
innebära att regnvatten förvärrar de översvämningar som redan i nuläge kan ske inom
området eller att regnvatten avrinner till fastigheter utanför området och där orsakar
skador. I tidigare skyfallsanalys (Tyréns) föreslås att översvämningsvolymer säkras för
totalt 750 m3. Med säkring av översvämningsvolymer avses att en yta reserveras för att
kunna hantera skyfallsvolymer. Det kan vara en idag befintlig lågpunkt som
kontrolleras och åtgärdas gällande risker (källarfönster, källartrappor) eller tydliggörs
med kantsten och markhöjning.
Tidigare skyfallsanalys (Tyréns) har utgått från att området idag har en
hårdgöringsgrad som inte nämnvärt förändras vid en förtätning. Den av VA Syd gjorda
dagvattenutredningen visar att området kommer att få en ökad hårdgjordhet
motsvarande en yta på ca 3000 m2. För denna utredning har därför valts att ta hänsyn
till detta och komplettera ovan framräknade volymer med en uppskattad tillkommande
volym efter förtätning.
Med förtätning bedöms tillkomma ytterligare ca 170 m3 regnvatten. Datormodellen
som använts för skyfallskartering har inte använts i denna utredning varför
tillkommande volym beräknats teoretiskt:
Tillkommande regnvolym100årsregn = Ared,hus1-9 * regnmängd = 3000 m2 * 56 mm1) = 170 m3
1)

Regnmängd är den volym som uppskattas avrinna till markytan efter reducering av volym som avleds från takyta till ledningsnät via stuprör.

Tillkommande volym fördelas mellan Stensjön och Delsjön motsvarande 95 m3
respektive 75 m3. Av den volym som genereras inom Stensjön är ca 60 m3 från hus 7.
Behov av översvämningsvolym är en sammanvägning utifrån regnvolym från ny
bebyggelse och befintliga lågpunkters nuvarande regnvolymer. Det framräknade
volymbehovet har i denna utredning delvis omvärderats baserat på analys av
skyfallskartering och teoretiskt beräkning av tillkommande volymer från nya hus.
Behov av översvämningsvolym är följande:
1. kring hus 1-3 behöver översvämningsytor planeras för motsvarande
totalt ca 325 m3
2. behov kring hus 4 är 50 m3
3. kring hus 5 behöver översvämningsytor planeras för motsvarande totalt
ca 225 m3
4. behov kring hus 6 har omvärderats och uppgår till 20 m3
5. behov kring hus 7 har i tidigare utredning bedömts till totalt ca 190 m3.
Hus 7 påverkas av regnvatten från andra avrinningsområden varför det
totala utjämningsbehovet bör hanteras utanför planområdet. Volymen
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som idag översvämmar plats för hus 7 beror på tillrinnande regnvatten
från uppströms avrinningsområden utanför Bellevuegården, regnvatten
som genereras inom området för hus 7 samt regnvatten som efter att
nedströms lågpunkt i Stadiongatan fyllts upp dämmer upp mot hus 7.
6. Hus 8-9 ingick inte i den tidigare utredningen men har lagts till i denna
utredning. Uppskattat volymbehov är totalt för hus 8-9 ca 30 m3.
Inom kvartersmark behöver planeras för översvämningsytor som kan hantera totalt ca
650 m3. Övriga regnvolymer som vid ett skyfall genereras inom Bellevuegården
kommer att översvämma befintliga lågpunkter i samma omfattning som innan
förtätning. Det ingår inte i denna utredning att bedöma konsekvenser av dessa övriga
översvämningar mer än ett konstaterande att det inte sker någon försämring när
nuläge jämförs med situation efter en förtätning.
Lämpliga platser för översvämningsytor inom planområdet har valts i samråd med
MKB. Vid skyfall ska översvämningsytan tillfälligt kunna magasinera regnvatten utan
att skador uppstår på byggnader eller tekniska anordningar. Ytorna ska vid torrväder
kunna användas för rekreation eller andra för området nödvändiga funktioner. De
översvämningar som inträffar ska inte innebära en risk för liv och hälsa.
Metod för att lokalisera översvämningsytor utgår från följande princip:
1. I första hand används och utvecklas befintliga nedsänkta ytor som
översvämningsytor. Dagvatten från tak avleds via utkastare till mark. Via
ränndalar avleds regnvatten vidare till översvämningsytan. Reglering anordnas
innan regnvatten avleds från översvämningsytan till det befintliga
dagvattennätet inom Bellevuegården. Totalt 450 m3 kan utnyttjas inom
befintliga lågpunkter.
2. På plats där tillgång till befintliga nedsänkta ytor är begränsat skapas ny
nedsänkt yta. Totalt skapas volym motsvarande 100 m3.
3. Där mindre regnvolymer uppstår hanteras regnvatten med lokala åtgärder t ex
regnbäddar. Lokalt hanteras totalt 100 m3.
Figur 8 visar platser för möjliga översvämningsytor inom kvartersmark. Nya
översvämningsytor visas med heldragna blå linjer och befintliga översvämningsytor
med streckade blå linjer. Princip för avledning från utkastare till mark via ränndalar
visas från nya tak med svart heldragen pil och från befintliga tak med streckad svart
pil. För varje översvämningsyta anges beräknad tillgänglig volym.
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Figur 8. Förslag på skyfallshantering. Lokalisering av översvämningsytor. Förklaring till figuren ges i text
ovan.

1. Befintliga nedsänkta ytor
Befintliga översvämningsytor inom planområdet är de redan idag skålade och i
förhållande till omgivande mark nedsänkta ytor ovan underjordiska garage. Arealen
motsvarar totalt ca 4000 m2 och maximalt befintligt djup är ca 0.2 m. Figur 9 visar
exempel på sektion för befintlig skålad yta över garaget i Delsjön.
I nuläget finns tillgängliga befintliga volymer i norr, Stensjön, motsvarande ca 225 m3
och i söder, Delsjön, ca 175 m3. Med utkastare till mark och styrning på markytan kan
tak från nya och befintliga byggnader anslutas. Styrning kan anordnas med ränndalar,
kantsten eller upphöjd mark. Ytterligare nedsänkning är inte möjlig då ytorna är
lokaliserade över underjordiska garage. För de befintliga lågpunkterna är det
nödvändigt att med begränsad/rimlig markhöjning skapa de volymer som krävs.
Uppdrag: 307555, Dagvatten och skyfall Bellevuegården
Beställare: MKB Fastighets AB

2020-11-18
Slutrapport

O:\MAL\307555\R\_Text\PM_Bellevuegarden_20201018_Slutrapport.docx

12(16)

Kontroll har gjorts mot högupplöst höjddata (ScalgoLive) att upphöjningar för att
kvarhålla regnvatten är rimliga att utföra. Reglerad anslutning anordnas till det
befintliga dagvattennätet inom Bellevuegården. Möjlig volym att utjämna på befintliga
ytor är totalt 450 m3.

Figur 9. Sektion för den befintliga öppna ytan över underjordiskt garage, Delsjön. Grön linje är marknivå
(från Lantmäteriets laserskannade höjddata) och blå linje maximal nivå för översvämningsyta. Byggnader,
ej med i sektion, är belägna till vänster och till höger om vald sektion. Y-axeln är längdskala och x-axel
visar marknivå (m ö h, RH2000). Figur från ScalgoLive.

2. Ny nedsänkt yta
Inom övrig kvartersmark är möjligheten att skapa ytor för översvämning begränsade.
Detta med tanke på behov av framkomlighet och användning av olika funktionsytor, t
ex för sophantering. I denna utredning har möjlig översvämningsyta lokaliserats till
hus 1 och 2. Yta som reserveras som översvämningsyta föreslås vara 20x20 m (400
m2) och 0.3 m djup. Släntlutning motsvarande 1:5 föreslås för att göra ytorna
tillgängliga, alternativt stödmurar som t ex kan användas som sittytor. Möjlig volym att
utjämna är 100 m3.
3. Lokal hantering av skyfall
För hus 4, 6, 8 och 9 bedöms påverkan för omkringliggande mark som mindre. Ny
analys av skyfallskartering kring hus 6 visar att framtagen volym tolkats från en större
sammanhängande översvämningsyta längs med befintlig byggnad söder om hus 6.
Teoretiskt kommer takytan för hus 6 att vid ett skyfall avleda i storleksordningen 20
m3 mer regnvatten än vad som avleds i nuläget. För att kompensera för ökad avrinning
föreslås att en mindre nedsänkt yta planeras i anslutning till hus 6, t ex i
storleksordningen 4 regnbäddar á 5 m3 alternativt att magasin under mark anläggs.
Motsvarande föreslås för hus 4, 8 och 9 för att kompensera för ökad avrinning; hus 4,
50 m3 och hus 8 och 9, 2 x 15 m3. Lokalt hanteras skyfall motsvarande en total volym
på 100 m3.
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SLUTSATSER

Utredningen visar att dagvattenhantering kan anordnas för planområdet. Förslaget
innebär att förtätningens ökade hårdgöringsgrad kompenseras med att befintliga tak
och markytor kopplas från dagvattenledningsnät till fördröjningsyta i Ärtholmsparken.
Den area som avleds till Ärtholmsparken uppgår till ca 3400 m2. Övriga nya hus kan
därmed anslutas till befintligt dagvattennät utan att reglering krävs av
dagvattenflöden.
Vid skyfall behöver det säkerställas att befintliga översvämningar inom
Bellevueområdet inte förvärras eller att regnvatten avrinner från planområdet till
närliggande fastigheter. Platser där regnvatten tillfälligt kan översvämma utan att
skador sker behöver skapas. Utredningen ger förslag på hur befintliga lågpunkter kan
utvecklas och användas för detta syftet. Som komplement behöver nedsänkt yta skapas
kring hus 1. För hantering av skyfall föreslås att översvämningsvolymer motsvarande
ca 650 m3 skapas inom planområdet.
För planområdet har för hus 7, i en tidigare utredning, uppskattats att utjämning
behöver anordnas motsvarande ca 190 m3. Vid skyfall är översvämningar som sker
kring hus 7 främst orsakade av regnvatten som avleds via markyta från
avrinningsområden uppströms planområdet. Ytan ingår även i den större lågpunkt som
Stadiongatan bildar nedströms hus 7. Allteftersom lågpunkten i Stadiongatan fylls av
regnvatten från kringliggande områden påverkas också översvämningen på platsen för
hus 7. Översvämningsförloppet är komplext och därför föreslås ett helhetsgrepp för
det totala avrinningsområdet t ex genom att Ärtholmsparken utvecklas för utjämning
av större skyfallsvolymer.
Ärtholmsparken bör utformas för att hantera, förutom ovan föreslagna 200 m3 för
dagvatten, åtminstone ytterligare ca 200 m3 vid skyfall. Den senare volymen avser
översvämningsvolymen som ställer sig på platsen för hus 7. Vid en omvandling av
parken till översvämningsyta för skyfall är det en fördel att även utjämna övrigt
regnvatten som genereras från avrinningsområden uppströms Bellevuegården. Detta
kommer att få positiva effekter på översvämningar i lågpunkten i Stadiongatan.
Utredning krävs hur stor ytterligare volym som behöver utjämnas p g a tillrinning från
uppströms avrinningsområden. I bilaga ges förslag på funktion och utformning av
Ärtholmsparken som översvämningsyta för skyfall. Av bilagan framgår att totalt kan ca
2400 m3 volym skapas.

/Gunnar Svensson, Tyréns AB
Granskning av Elouise Le Veau
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BILAGA - ÄRTHOLMSPARKEN
Följande bilaga syftar till att visa vilka möjligheter som finns att skapa
översvämningsvolymer i Ärtholmsparken.
Ärtholmsparken, belägen öster om Bellevuegården, är idag en öppen gräsyta på
kommunal mark. Ytan är till viss del nedsänkt och bedöms i nuläge och vid skyfall
kunna fördröja en begränsad volym. Avrinningsområdet till Ärtholmsparken inkluderar
del av Bellevuegården men tillrinning på markytan sker främst från större arealer söder
och sydöst om parken. Figur 10 visar princip för avrinning till och från parken vid ett
skyfall. Riktningar har tolkats från Malmö Stad och VA Syds skyfallskartering.
Tillgänglig volym för översvämning är begränsad varför fortsatt avrinning sker mot
nordväst och norr. Markavrinningen från Ärtholmsparken sker genom planområdet,
där hus 7 är lokaliserat enligt planförslaget, till lågpunkt kring Stensjögatan och
Stadiongatan.
Ärtholmsparken lämpar sig för att utjämna större översvämningsvolymer.
Multifunktion kan skapas där större del av ytan används för rekreation vid torrväder.
Reglerad anslutning kan anordnas i norra delen av parken. Regnvatten avleds från
parken till VA Syds dagvattenledning i Bellevueallén, dimension 300 mm. Figur 11-13
visar möjlig utformning på parken. Föreslagen utformning tillåter utjämning av ca
2400 m3 regnvatten. Detta är ett förslag och volymen kan både minskas och ökas
beroende på förutsättningar och behov. Behov av volym, från uppströms liggande
avrinningsområden, bör kontrollberäknas med Malmö Stads och VA Syds
skyfallsmodell.

Hus 7

Ärtholmsparken

Figur 10. Princip för markavrinning vid skyfall (gröna pilar). Färgade fält visar beräknade maximala
översvämningsdjup vid 100-årsregn. Röd ram visar Ärtholmsparkens läge. Svart ram är planerat hus 7.
Bellevuegården, DP5513, är belägen nordväst om parken.
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Figur 11. Den del av parken som föreslås användas som översvämningsyta, röd linje, ca 100 m i längd
och ca 30 m i bredd. Strömningsriktning för regnvatten är från (a) till (b).

Figur 12. Profil för sänkt park, svart linje, där grönlinje är nuvarande markyta på befintliga GC-vägar längs
med park. Marken lutar från (a) till (b) motsvarande +13.3 till +12.2. Parken sänks i sektioner med olika
vattendjup vid max översvämning. Anslutning till VA Syds ledning i (b).

Figur 13. Exempel på sektion för nedsänkt park, svart linje. Grön linje är nuvarande markyta vid punkten
(b), +12.2 m.
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