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SAMMANFATTNING 

Ett nytt mindre bostadsområde om ca 1,6 ha planeras vid Getå. I samband med detaljplanen ska 

dagvattenfrågan lösas från såväl det nya området samt från de befintliga husen i området. En 

dagvattenutredning har gjorts tidigare och denna utredning utgör ett komplement till den 

tidigare utredningen, där särskilt fokus läggs på hur järnvägsanläggningen berörs av 

dagvattenbortledningen. 

Dagvattnet från det nya området planeras att ledas genom befintlig kulvert där Getåbäcken 

rinner under järnvägen och ut i Bråviken. Beräkningar har gjorts av flöden, hydrografer och 

vattennivåer. Beräkningarna och bedömningar tyder på att kulverten idag har viss dämmande 

effekt, men att inga geotekniska stabilitetsrisker föreligger och att dämningen inte orsakar 

någon skada. Utifrån att flödestopparna från det planerade nya området inte sammanfaller med 

flödestopparna från Getåbäcken blir förändringen av toppflödena försumbart liten vid 

exploateringen och utbyggnaden förväntas därför inte ge några problem. Dock kan flödena mot 

kulverten bli kraftiga vid korta extrema regn varför erosionsskydd bör ordnas.  

Vad gäller dagvatten från det befintliga området så har den ursprunglig avledningslösning, som 

på senare år delvis har satts ur funktion, funnits vara möjlig att restaurera och nyttja även i 

framtiden. I den lösningen infiltreras vatten i slänten nedströms bostadsområdet, men 

uppströms järnvägen. Med åtgärdande av själva utloppslösningen bedöms den ursprungliga 

infiltrationslösningen ha miljömässiga, utrymmesmässiga och kostnadsmässiga fördelar 

gentemot den nya lösning som föreslagits i den tidigare dagvattenutredningen, med 

fördröjningsanläggning och avledning mot Getåbäcken. Några geotekniska risker har inte 

identifierats med den ursprungliga lösningen såvida erosionsrisker hanteras.   
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1 BAKGRUND 

I Getå planeras för ett nytt bostadsområde. Norrköpings kommun arbetar med att ta fram en 

detaljplan för området, Getå 1:2, med syftet att möjliggöra nya fastigheter i form av friliggande 

bostäder, samt ett flerbostadshus eller radhuslänga. I figur 1 respektive 2 nedan visas 

detaljplaneområdets läge samt plankarta för detaljplaneområdet. I samband med 

detaljplanearbetet gjorde WSP en dagvattenutredning med förslag på dagvattenlösningar för det 

planerade detaljplaneområdet samt för närliggande befintliga bostäder (Dagvattenutredning för 

del av Getå 1:2, 2016). I dagvattenutredning beskrevs förslag på lösningar inom området, dock 

utreddes inte helt frågan om hur vattnet från området ska ledas ut till Bråviken förbi 

Trafikverkets järnvägsanläggning. År 2017 tillfrågades Tyrens AB av exploatören (Diamanten vid 

ravinen AB) om att ge en second opinion på dagvattenutredningen samt att utreda hur 

genomledningen förbi järnvägen kan lösas på ett säkert sätt så att inte järnvägsanläggningen 

eller naturvärden riskerar skada. 

 

Denna PM fokuserar på genomledning av vatten från detaljplaneområdet, under 

järnvägsanläggningen och ut i Bråviken. Därtill görs en kort beskrivning av hur hantering av 

dagvatten från befintligt bostadsområde berör järnvägsanläggningen och hur det kan lösas i 

framtiden. 

 
 

 
Figur 1. Översiktskarta (eniro.se), röd ring visar läget för det planerade bostadsområdet. 
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Figur 2. Plankarta för det planerade bostadsområdet. 

 

 

2 DAGVATTENBORTLEDNING FRÅN 

DETALJPLANEOMRÅDET 

2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH METOD 

Det planerade området ligger invid Getåbäcken som rinner i en ravinbildning. Området är 

naturreservat och har stora naturvärden. Getåbäcken mynnar i Bråviken och precis före 

mynningen i Bråviken leds vattnet under järnvägen och under landsvägen genom en 

stentrumma. 1918 inträffade en mycket stor olycka i närområdet när järnvägsbanken rasade ut i 

Bråviken, se foto 1. Järnvägen är i detta område längs Bråviken numera bevakad med sensorer i 

banken för att i tidigt skede upptäcka eventuella farliga rörelser. Det är utifrån riskaspekterna 

väsentligt att även utreda huruvida framtida vattenbelastningar kan påverka geotekniska 

situationen för väg och järnväg. 

 

Vad gäller utsläppspunkt för dagvatten från detaljplaneområdet till Getåbäcken bör den, enligt 

den tidigare dagvattenutredningen, ligga så nära järnvägstrumman som möjligt för att minimera 

påverkan på de ekologiska värdena i bäcken. Foto 2 och 3 visar Getåbäcken vid inloppet till 

järnvägskulverten. I Foto 3 syns även utloppet från järnvägens dräneringslednings som löper 

nedanför det aktuella området. Vi platsbesök under vinter och vår år 2017 har inget 

dräneringsvatten runnit i ledningen vilket indikerar att grundvattennivån vid järnvägsbanken 

legat under dräneringsledningens nivå.  

 
I flygfoto 1 redovisas en orientering över området med en höjdsektion över järnvägen som visar 

den branta terrängen och i jordartskarta 1 ges en grov bild av jordarterna i området. 
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Foto 1. Järnvägsolyckan i Getå år 1918. Fotograf: Gustav Lidberg. 

 

 
Foto 2. Getåbäcken uppströms järnvägskulverten i riktning mot Getå hotell. Fotograf: Johan 

Kjellin. 
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Foto 3. Getåbäckens inlopp till järnvägskulverten. Till höger syns mynningen på 

järnvägsdräneringen. Fotograf Johan Kjellin. 

 

 

Flygfoto 1. Flygfoto med orientering i området samt höjdsektion över järnvägen (eniro.se). 
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Jordartskarta 1. Jordarter i området enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Rött-berg, 

orange-svallsediment samt postglacial sand. 

 

 

2.1.1 FLÖDEN OCH HYDROGRAFER 

Avrinningsområdet för Getåbäcken är 12.37 km2 stort, varav ca 90 % utgörs av skogsmark och 
ca 6 % av jordbruksmark (vattenwebb.smhi.se), se figur 3 för avrinningsområdet. Karaktäristiska 
flöden har tagits fram av SMHI genom frekvensanalys av liknande områden där mätningar finns, 
se tabell 1 samt bilaga 1. Analysen visar även att de största flöden ytterst sällan inträffar 
sommartid under skyfallssäsongen, se figur 4, utan vanligen på våren och hösten. Då den mest 
påtagliga ökningen gällande flöden från det planerade detaljplaneområdet förväntas komma i 
samband med skyfall är det dock denna period som är den mest intressanta att analysera. 
Därför har en särskild frekvensanalys gjorts av skyfallsdrivna högflödessvenarier (perioden juni-
juli-augusti), se tabell 2 samt bilaga 2, där det redovisas vilka högflöden som kan inträffa i 
Getåbäcken samtidigt som det är skyfall med stor avrinning från detaljplanerområdet. Det finns 
ingen statistik på vilken varaktighet skyfallen haft som givit upphov de största flödena i 
Getåbäcken, men utifrån uppskattningar med tid-areametoden kan antas att det krävs regn 
längre än ca 1 h, sannolikt närmare 2-3 h för att en så pass stor del av Getås avrinningsområde 
ska bidra till flödet vid utloppet samtidigt så att riktigt stora flödestoppar kan uppstå.  
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Figur 3. Getåbäckens avrinningsområdet. Genomledning under järnväg och landsväg ut i 

Bråviken längst ned i söder. (Google bilder 2016, Lantmäteriet/Metria). 

 
 
 
Tabell 1. Karaktäristiska dygnsmedelflöden (SMHI, ur bilaga 1). 
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Tabell 2. Karaktäristiska dygnsmedelflöden (SMHI, ur bilaga 2). 

 
 
 

 
Figur 4. Procentuell fördelning av när högsta årsvattenföring inträffat under perioden med data, 

enligt SMHI, se även bilaga 1. Analyserat med hjälp av flödesdata från områden med liknande 

förutsättningar om Getå. 

 
 
Väsentligt för bedömning av vilka konsekvenser dagvattnet kan ge är även hur flödena från 
Getåbäcken och detaljplaneområdet sammanfaller med varandra i tid. Hydrografer har därför 
beräknats för detaljplaneområdet före respektive efter exploatering, se figur 5 och 6. Då, enligt 
resonemang ovan, de största flödestopparna i Getåbäcken förväntas uppstå vid flöden med 
längre varaktighet än 1 h har hydrografer för två scenarier tagits fram, med 1 h respektive 2 h 
varaktighet. I figur 7 och 8 visas hydrograferna för Getåbäcken och i figur 9 redovisas 
uppskattning av bidragande avrinningsområde från Getåbäcken under olika regnvaraktigheter. 
Hydrograferna för Getåbäcken är beräknade genom tid-area metoden där kurvan normerats 
utifrån skalning mot det av SMHI högsta beräknade momentanvärdet vid skyfall (3.9 m3/s).  
 
Värt att observera är att de största flödena från detaljplaneområdet inträffar vid ca 10 minuters 
varaktighet, men då är flödena så små i Getåbäcken att det är ointressant att utreda hur 
nivåerna där påverkas. Dock bör flödena från regn med 10 minuters varaktighet användas för 
att dimensionera erosionsskydd och dylikt vid flödesvägarna från detaljplaneområdet ned mot 
järnvägstrumman. Maximalt flöde från detaljplaneområdet för 200-års återkomsttid och 10 
minuters varaktighet uppskattas till ca 0,16 m3/s före exploatering och till ca 0,37 m3/s efter 
exploatering, det vill säga en ökning om ca 0,2 m3/s. 
 
Vid hydrografberäkningarna har förutsättningarna med avrinningskoefficienter, rinnhastigheter 
samt fördröjningsmagasin i huvudsak ansatts på motsvarande sätt som 2016 års 
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dagvattenutredning, med undantag för att avrinningskoefficienten ökats från 0,1 till 0,2 för 
naturmark vid hydrografberäkningarna. Justering är gjord utifrån att en större andel vatten kan 
förväntas avrinna på ytan vid ett längre 200-årsregn jämfört med vid mindre och kortare regn. 
 

 

 

Figur 5. Hydrografer för detaljplaneområdet före respektive efter exploatering vid 

utloppspunkten mot järnvägstrumman för skyfall med 200-års återkomsttid och 1 h 

varaktighet, beräknat enligt Dahlström 2010. Föreslagna fördröjningslösningar som redogjorts 

för i den tidigare dagvattenutredningen (strypning till 5 l/s) är inkluderade i 

flödesberäkningarna, och som synes i kurvan bräddar fördröjningarna vid 200-års flöde. 

 

 

 

Figur 6. Hydrografer för detaljplaneområdet före respektive efter exploatering vid 

utloppspunkten mot järnvägstrumman för skyfall med 200-års återkomsttid och 2 h 

varaktighet, beräknat enligt Dahlström 2010. Föreslagna fördröjningslösningar (strypning till 5 

l/s) är inkluderade i flödesberäkningarna och, som synes i kurvan, bräddar fördröjningarna vid 

200-års flöde. 

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0 1 2 3 4 5 6

m
3

/s

Timmar

Hydrograf före och efter DP, 1h varaktighet, 200års 
återkomstid

Före DP

Efter DP

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0 1 2 3 4 5 6

m
3

/s

Timmar

Hydrograf efter DP, 2h varaktighet, 200års 
återkomstid



 

 

 

Uppdrag: 277026,  Getå dagvattenutredning 2017-06-07 

Beställare: Diamanten från ravinen AB Koncept 

 

12(22) 

 

Figur 7. Skyfallshydrograf, regnvaraktighet 1 h, för Getåbäckens befintliga avrinningsområde 

beräknad med tid-area-metoden och normerad utifrån SMHI’s högsta uppskattade 

momentanflöde under skyfallssäsongen (3.9 m
3

/s). 

 

f 

Figur 8. Skyfallshydrograf, regnvaraktighet 2 h, för Getåbäckens befintliga avrinningsområde 

beräknad med tid-area-metoden och normerad utifrån SMHI’s högsta uppskattade 

momentanflöde under skyfallssäsongen (3.9 m
3

/s). 
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Figur 9. Uppskattning av bidragande del av Getåbäckens avrinningsområde vid olika 

skyfallsvaraktigheter. Vid de längre regnen, där sjöarna inkluderas, medför sjöarna en  

utjämnande effekt och responsen på flödena härifrån blir indirekt. 

2.1.2 HYDRAULISKA BERÄKNINGAR AV VATTENNIVÅER 

Hydrauliska beräkningar har gjorts med beräkningsprogrammet HEC-RAS 1D och 2D. En 

terrängmodell har byggts upp av terrängdata enligt nya nationella höjdmodellen (2 meters grid) 

samt utifrån inmätningar med GPS av bäckfåran och brokonstruktionen med hjälp av terrestra 

mätningar vid vägarna och i närområdet till järnvägskulverten.  

 

Vid kontroll av kulvertens kapacitet i dagens situation har beräkning gjorts med en stationär 

modell där dygnsmedelvärden och momentanflöde från SMHI för karaktäristiska flöden på 

årsbasis använts. För närmare analys av momentana flöden och det planerade områdets 

förväntade inverkan har ovan beskrivna hydrografer använts. 

 

Kulverten är stensatt och har enligt inmätning dimensionerna bredd 1,2 meter och höjd 1,1 

meter. Hjässans höjd vid inloppet är ca +2,0 m ö h (höjdsystem RH2000). Som nedströms 

randvillkor har vattennivå i Bråviken ansatts. Vattennivån i Bråviken har ansatts konservativt till 

+1,0 meter. Nuvarande årshögsta flöden ligger kring +0,5-0.6 meter över havet, och dagens 

extremnivå med 100-års återkomsttid uppskattas till ca +1,7 meter. Vid år 2100 uppskattas den 

generella nivåhöjningen vara ca 0,7 meter över dagens vattenstånd. Observera att det inte finns 

någon tydlig korrelation mellan höga havsnivåer och höga flöden i bäcken. Det är således inte 

100 års återkomsttid för att händelserna 100-års havsvattenstånd och 100-års vattenföring 

inträffar samtidigt.  
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2.2 RESULTAT 

Påverkan på flöden visualiseras i figur 10 och 11 med hydrograf där förändringen av 

dagvattenflöden som det  nya bostadsområdet bidrar med adderats till Getåbäckens befintliga 

hydrografer för 1 respektive 2 timmars skyfall med 200-års återkomsttid. Figur 10 skall således 

jämföras med figur 7 och figur 11 med figur 8 för att se förändringen. Som synes är 

förändringen knappt skönjbar då den bara är en bråkdel av det totala flödet i bäcken och 

flödestoppen från detaljplaneområdet har redan hunnit passera när flödestoppen från 

Getåbäcken kommer. Ökning av toppflödet är bara ca 1‰. 

 

I figur 12-14 samt tabell 3 redovisas vattenutbredning respektive vattennivåer för de 

karaktäristiska högvattenflödena (dygnsmedelflöden, stationär modell). I figur 15-16 och tabell 4 

redovisas beräknad maximal vattenutbredning respektive vattennivåer för skyfallssäsongen efter 

exploatering av bostadsområdet (flödesdata enligt hydrograf 11 och 12, icke-stationär modell). 

 

Såsom framgår av figur 12 och 15 med vattenutbredning vid höga flöden finns inga befintliga 

eller planerade byggnader inom det vattenområde som däms upp av järnvägskulverten. En 

kontrollberäkning har även gjorts av momentanflöden med 200 års återkomsttid för icke-

skyfallssäsong,  tabell 1, om 4,6 m
3

/s. Beräkningarna visar att nivåerna stiger ytterligare någon 

decimeter högre än under skyfallssäsongen, men att vattnet fortfarande håller sig inom 

bäckfåran.  

 

 

Figur 10. Skyfallshydrograf, regnvaraktighet 1 h, för Getåbäckens avrinningsområde efter 

exploatering av nya bostadsområdet. 
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Figur 11. Skyfallshydrograf, regnvaraktighet 2 h, för Getåbäckens avrinningsområde efter 

exploatering av nya bostadsområdet. 

 

 

 

Figur 12. Vattenutbredning vid 200-års flöde i Getåbäcken (dygnsmedel 2,7 m
3

/s, stationär 

modell). 
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Figur 13. Sektion uppströms järnvägskulverten med vattennivåer för karaktäristiska flöden 

enligt tabell 1 i Getåbäcken (dygnsmedel, stationär modell). Höjd hjässa vid kulvertinloppet är 

+2.0 meter. 

 

 

 

Figur 14. Vattendragsprofil vid järnvägskulverten med vattennivåer för karaktäristiska flöden  

enligt tabell 1 i Getåbäcken (dygnsmedel, stationär modell). 
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Tabell 3. Vattennivåer (RH2000) uppströms järnvägskulverten vid karaktäristiska flöden 

(dygnsmedel, stationär modell). Observera att havsnivån är satt till +1.0 meter utifrån 

eventuella sammanfallande framtida högvattenstånd och klimatförändringar. 

Flöde [m3/s] Vattennivåer 
uppströms inlopp 
järnvägskulvert [m] 
 

Vattenhastigheter 
uppströms inlopp 
järnvägskulvert [m] 
 

MHQ= 1.1 2.0 1.1 

HHQ50=2.2 2.2 1.4 

HHQ200= 2.7 2.3 1.5 

 

 

Figur 15. Planskiss med maximal vattenutbredning vid 1 timmes skyfall med 200 års 

återkomsttid i Getåbäckens avrinningsområde efter exploatering av det nya bostadsområdet 

(momentanflöde, icke-stationär modell). Maximalt flöde ca 3,9 m
3

/s. Utbredningen är lika för 2 

timmars skyfall.  

Kulvert 
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Figur 16. Sektion  med maximala vattendjup vid 1 samt 2 timmars skyfall med 200 års 

återkomsttid i Getåbäckens avrinningsområde efter exploatering av det nya bostadsområdet 

(momentanflöde, icke-stationär modell). Bäckens krön ligger på höjden +3,5 meter och 

kulvertens inloppshjässa på +2,0 meter. 

 

 

Tabell 4. Vattennivåer uppströms järnvägskulverten före respektive efter exploatering, samt 

differensen däremellan vid 1 respektive 2 timmars varaktigt skyfall med 200-års återkomsttid.  

Flöde [m3/s] 
 
 

Vatten-
hastigheter 2 m 
uppströms 
inlopp 
järnvägskulvert 
efter 
exploatering 
[m/s] 

Maximala 
vattennivåer, 
uppströms 
inlopp 
järnvägskulvert 
[m] 
Före detaljplan. 

Maximala 
vattennivåer, 
uppströms 
inlopp 
järnvägskulvert 
[m] 
Efter 
detaljplan. 

Differens 
maximala 
vattennivåer, 
uppströms 
inlopp 
järnvägskulvert 
[m] 
Före kontra 
efter detaljplan. 

Varaktighet 1 h, 
HHQ200_mom=3.9 
 

1.0 m/s 
 

2.84 2.84 0 

Varaktighet 2 h, 
HHQ200_mom=3.9 
 

1.0 m/s 
 

2.84 2.84 0 
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3 HANTERING AV DAGVATTEN FRÅN BEFINTLIGT 

OMRÅDE 

I samband med utbyggnad med genomförandet av den nya detaljplanen finns önskemål om att 

även dagvattenhanteringen för det befintliga området ska ses över och lösas på ett ordnat sätt i 

överensstämmelse med dagens krav och miljöhänsyn. 

 

I den tidigare utredningen har en del brister i befintliga hanteringen påpekats, framförallt 

gällande dagvatten som runnit in på privat tomt. Föreslagen lösning på problemet var ågärdande 

av befintliga diken samt ett fördröjningsmagasin, med utlopp i ledningssystem mot Getåbäcken. 

Under denna kompletterande utredning har det framkommit ny information om det befintliga 

dagvattensystemet varför det här beskrivs så att bästa åtgärdsval ånyo kan övervägas.  

 

Idag är dagvattnet från befintligt område tänkt att ledas i vägdikena, dock fungerar inte 

lösningen fullt ut, framför allt på grund av att vägdikena delvis fyllts igen vid tomtuppfyllnader. 

Därav finns problem med vattenflöde in till en privat tomt, såsom påpekats i den tidigare 

utredningen. I samband med denna kompletterande utredning hittades dock ett ordnat 

utlopp/kulvert i riktning ned mot järnvägen med utsläpp vid sidan av de privata tomterna, se 

figur 5.1. Till detta utlopp kommer dock idag inga större mängder vatten på grund av 

tomtutfyllader i diket uppströms, utan istället rinner vattnet in på den privata fastigheten 

bredvid. Se figur 5.1 förbeskrivningen av kulvertens läge samt foto 4-6 med bilder på kulverten. 

 

Genom att ordna fungerande vägdiken och avledningssystem mot den ursprungliga 

utloppskulverten/eller om så krävs byta den, skulle dagvattenlösningen sannolikt kunna ordnas 

tillfredsställande vid regn med upp till 10-års återkomsttid. Kulverten mynnar ca 50 meter norr 

om järnvägen. Det finns inga spår av historiska erosionsproblem  nedan kulverten och 

geotekniskt bedöms flöden upp till 10-års återkomsttid inte utgörs något problem för järnvägen. 

Maxflödet vid regn med tio minuters varaktighet beräknas uppgå till 180 liter per sekund. För att 

minska erosionsrisk och öka infiltrationskapaciteten kan man också göra ett utlopp genom en 

tvärsgående ledning med många öppningar, t ex 20 öppningar med 9 l/s vardera. På så sätt kan 

dagvattnet spridas längs en längre sträcka av slänten. 

 

Fördelen med att behålla den ursprungliga dagvattenlösningen jämfört med att anlägga ett 

dagvattensystem med ledningar till Getåbäcken är miljövinster samt kostnads- och driftsmässiga 

vinster för samfälligheten. Infiltration i slänten ger en naturligare och långsammare respons för 

vattensystemet jämfört med ett ledningssystem och belastar inte Getåbäcken. Installations- och 

driftskostnaden för samfälligheten är därtill betydligt lägre och den befintliga uppställningsytan 

kan kvarstå istället för ytkrävande fördröjningssystem. 

 

För järnvägsanläggningen motsvarar ursprunglig lösning med infiltration i slänten ursprungliga 

förhållanden. Om ytavrinning ned mot järnvägen skulle uppstå och vattnet inte infiltrerar samlas 

vattnet upp vid järnvägens skåldike där det infiltrerar eller rinner mot Getåbäckens 

järnvägskulvert. 

 

Vid större regn än vad som enligt riktlinjerna bör omhändertas av det ordinarie 

ledningssystemet (för denna typ av område upp till 10-års regn enligt P110, Svenskt Vatten) kan 

allt dagvatten ledas mot slänten genom kulverten, alternativt dimensioneras kulverten till max 

10-års regn och resterande vatten tillåts flöda vidare längs med vägen ned mot hotellområdet. 

Vid ett 200-års regn beräknas flödet kunna uppgå till ca 0,4 m
3

/s vid ett regn med tio minuters 

varaktighet. Vid längre regn blir intensiteten lägre. Utifrån geoteknisk besiktning på plats  

bedöms inte heller det större flödet, 0,4 m
3

/s, utgöra något hot mot järnvägens stabilitet, men 

ur erosionssynpunkt bör då utsläppet spridas längs en längre sträcka. 
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Figur 17. Ortofoto över befintlig bebyggelse (www.hitta.se). Blå pil visar utloppet för befintlig 

dagvattenkulvert och röd ring den fastighet som idag drabbas av dagvattenflöden. Grön färg 

visar schematiskt hur en fördelningsledning kan sprida ut dagvattnet för översilning och 

infiltration i slänten. 

 

 

 

Foto 4. Vägdike ned mot kulvertens inlopp. Fotograf Johan Kjellin. 
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Foto 5. Kulvertens befintliga utlopp. Fotograf Johan Kjellin. 

 

 

 

Foto 6. Slänten nedströms kulvertens utlopp. Fotograf Johan Kjellin. 
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4 DISKUSSION OCH BEDÖMNING 

4.1 DAGVATTEN FRÅN DET PLANERADE DETALJPLANEOMRÅDET 

De hydrauliska beräkningarna visar att Getåbäcken vid höga flöden kombinerat med höga 

havsnivåer kan dämma upp en bit ovanför hjässan på kulverten. De befintliga samt planerade 

husen ligger betydligt högre än Getåbäcken och översvämning vid bebyggelsen på grund av 

dämning i bäcken kan inte inträffa utifrån befintliga och planerade förutsättningar.  

 

Vid kulvertens inlopp beräknas vattnet hålla sig inom den stensatta bäckfåran även vid extrema 

flöden med 200-års återkomsttid. Skulle vattnet ändock brädda över krönet så kan det i så fall 

rinna vidare österut och ut genom vägporten. En geoteknisk bedömning har gjorts genom 

besiktning av stenkulverten genom järnvägsbanken. En exploatering ändrar inte dagens 

högflödesförhållanden nämnvärt och medför ingen påtaglig ytterligare belastning på grund av 

uppdämning mot järnvägsbanken vid höga flöden. Bäcken mot trumman är stensatt och en 

uppdämning vid höga flöden i Getåbäcken på totalt ca en meter över trummans hjässa bedöms 

inte orsaka någon ökad stabilitetsrisk för järnvägsbanken. Detta främst eftersom den ökade 

tryckbelastningen sker på en mycket begränsad yta. Denna specifika bedömning för kulverten 

förändrar dock inte situationen och gör inga anspråk på att förändra de tidigare 

stabilitetsbedömningar som gjorts för järnvägsbanken som helhet, utifrån vilka beslut tagits att 

montera givare i banken för att tidigt upptäcka eventuella rörelser. 

 

Vad gäller detaljplanens påverkan på toppflödena så är denna i det  närmast försumbar utifrån 

att flödestopparna inte sammanfaller enär avrinningsområdena är olika samt att toppflödena 

från detaljplaneområdet främst väntas vara skyfallsdrivna. Detaljplaneområdet förväntas därför 

inte nämnvärt påverka riskerna för järnvägsanläggningen ur den aspekten. Dock kan dagvattnet 

från detaljplaneområdet vid extrema kort regn ge kraftiga flöden ned mot bäcken som kan ge 

upphov till erosion om inte erosionsskydd läggs. Avledningen från detaljplaneområdet mot 

bäcken bör därför erosionsskyddas och flödeshastigheterna dämpas uppströms utloppet till 

bäcken så att inte bäcken eller järnvägsanläggningen riskerar erosionsskador.  

 

4.2 DAGVATTEN FRÅN DET BEFINTLIGA OMRÅDET 

Den ursprungliga dagvattenlösningen med infiltration av dagvatten i slänten ovan järnvägen har 

praktiska, kostnadsmässiga samt miljömässiga fördelar jämfört med anläggning av 

fördröjningsmagasin med bortledning i ledningar mot järnvägskulverten. Förutsatt att utflödet 

sprids över en längre sträcka, så att erosionsproblem undviks, har heller inga geotekniska risker 

identifierats med den ursprungliga utloppsplaceringen och det finns inga spår av historiska 

skador vid utloppet. Utloppet kan antingen anpassas för att ta hand om alla regn, alternativt 

anpassas för att endast ta hand om mindre extrema regn, lämpligen då regn med upp till 10 års 

återkomsttid. 

 

 

 


