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Björklunda
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1.
1.1

Inledning
Bakgrund
Hässleholms kommun planerar att exploatera ett område benämnt Björklunda II
och arbetar med en detaljplan för området. I området planeras en skola och
villabebyggelse. Befintliga stenmurar och delar av vegetationen i området är
tänkta att bevaras eftersom de utgör en tillgång för områdets grönstruktur. I delar
av området står det tidvis vatten över markytan men det är inte klarlagt om det
beror på höga grundvattennivåer eller dålig ytavrinning på grund av lågpunkter i
terrängen. I samband med exploateringen kommer ett stort dike som korsar
området i nord-sydlig riktning att ersättas med en stor kulvert som även skall
fungera som ett underjordiskt fördröjningsmagasin.

1.2

Syfte
Syftet med föreliggande utredning är att undersöka grundvatten- och
ytvattenförhållandena för att besvara frågor om den föreslagna detaljplanens
genomförande.
•
I vilken utsträckning behöver markytan höjas för att området skall kunna
bebyggas utan problem med vatten?
•
I vilken utsträckning kan området dräneras med hänsyn till befintliga
vattennivåer i Maglekärrsbäcken och Magle våtmark?
•
Är den föreslagna detaljplanen lämplig i förhållande till
vattenproblematiken eller kan en annan placering av bebyggelsen eller
lägre exploateringsgrad innebära mindre problem.
•
Vad får exploateringen för konsekvenser för grundvattennivåerna i
området?
•
Vad får den planerade exploateringen för konsekvenser för
ytvattenavrinningen nerströms området.
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1.3

Områdesbeskrivning
Områdets markanvändning och struktur framgår av bilaga 1. I området finns en
damm som fungerar som fördröjningsmagasin för dagvatten. Dammen är delad i
två delar men med full hydraulisk kommunikation via två trummor. Genom
området går ett stort dike från norr till söder som dels dränerar området men som
även leder dagvatten från Hässleholms centrala delar till dammen. Från dammen
finns ett dike som leder vattnet vidare fram till en trumma under Södra
Kringelvägen och vidare till Maglekärrsbäcken. Det stora diket fungerar även som
fördröjningsmagasin när dammen är full. Vid stora vattenflöden i
Maglekärrsbäcken finns det en möjlighet för bräddning till Magle våtmark.
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Området består mestadels av naturmark men det finns åkermark i den norra och
den västra delen. Runt dammen i öster är det betesmark som är glest beväxt med
björk. I området har tidigare funnit två bostäder/gårdar vilket framgår av
vegetationen. Det finns stenmurar och diken som genomkorsar området.

2.
2.1

Utförda undersökningar
Arkivstudie
Resultat av tidigare utförda geotekniska undersökningar har studerats. Även en
jordartskarta från 1976 har ingått i underlaget.

2.2

Geotekniska undersökningar
Geoteknisk undersökning utfördes av Ramböll i december 2009. Undersökningen
omfattade CPT-sondering och skruvprovtagning samt grundvattenobservationer i
fyra grundvattenrör. Undersökningen genomfördes för att utreda markförhållandena med hänsyn till anläggning av gator och ledningar i området.
Undersökningen kompletterades i april 2010 med tre grunda skruvprovtagningar
vid lågpunkter i terrängen för att undersöka eventuell förekomst av torv eller
annan organisk jord.

2.3

Grundvattenobservationer
Fem grundvattenrör installerades för att ge en heltäckande bild av grundvattennivåerna i området. Tyvärr kunde en punkt i södra delen inte utföras med hänsyn
till risk för markskador i fuktig terräng. Ett av grundvattenrören som installerades
i december (punkt 1 i norr) fanns inte kvar. Totalt har grundvattennivåer mätts i
åtta punkter och sju av dessa har varit utrustade med registrerande tryckgivare
(”diver”) under perioden 16 april-11 maj 2010. Punkterna är benämnda gw06,
gw09, gw10, gw21-gw25. Resultat från de automatiska mätningarna redovisas i
diagramform (bilaga 2) och kommenteras i kapitel 3. Grundvattenrören mättes in
av Hässleholms kommun.
Resultat av geotekniska och hydrogeologiska undersökningar redovisas i plan och
sektion på ritningarna G1-G4.
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2.4

Slugtest
Undersökning av markens genomsläpplighet har utförts genom slugtest i
huvuddelen av grundvattenrören. Slugtesten genomfördes genom att vatten
fylldes på i rören och sedan mättes hur snabbt grundvattenytan återställdes till
ursprunglig nivå. Resultatet redovisas i diagramform i bilaga 3 och i tabell 1.
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Tabell 1: Hydraulisk konduktivitet bestämd med slugtest

2.5

Grundvattenrör

K-värde (m/s)

gw06

3,4·10-6

gw09

1,9·10-7

gw23

4,0·10-6

gw24

1,6·10-5

gw25

5,0·10-5

Ytvattenobservationer
Vattenståndet i dammen och i det stora diket har mätts och registrerats med hjälp
av registrerande tryckgivare. Punkt Y1 är belägen i dammen nära utloppet och
punkt Y2 är belägen i stora diket strax söder om grundvattenrör gw24. Dock har
inmätningen av vattennivåerna som utfördes av Hässleholms kommun gett
resultatet att vattennivån i diket var lägre än vattennivån i dammen vilket inte är
troligt. Vattennivåerna som redovisas för Y1 och Y2 är därför ungefärliga men de
relativa förändringarna är mätta med hög upplösning (se bilaga 2).
Vid de två platsbesöken noterades vattendjup i dikena och förekomst av
dämmande föremål (mest grenar av varierade storlek). Vattendjupet i det stora
diket varierande mellan 0,1 och 0,5 meter. Det västra diket var i näst intill torrt.
Det västra diket övergår i en kulvert under betesmarken i söder. Det är inte
klarlagt om den är funktionsduglig.
Väster om dammen var marken översvämmad vid det första platsbesöket i april
men vid det andra platsbesöket återstod endast en liten del av vattnet. Ett mindre
område sydväst om den norra fd gården var översvämmad vid båda platsbesöken.

3.

Resultat

3.1

Geologiska förhållanden
I området västra kant finns en väl utvecklad rullstensås bestående av grus och
sand. Området i övrigt är relativt plant och jordlagren består av sand (mestadels
finsand) med inslag av silt. Generellt är jorden mera finkornig och mindre
välsorterad mot djupet. Ingen torv har påträffats i de nu genomförda
undersökningarna men torv har tidigare konstaterats precis väster om dammen.
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3.2

Grundvattenförhållanden
Det har inte gått att rita en grundvattennivåkarta eftersom grundvattenytan i
området är flack och enskilda rör är påverkade av dränerade diken. Märkligt nog
har en lägre nivå uppmätts i gw22 jämfört med gw21. Detta misstänks bero på en
grundvattensänkning på grund av ledningsarbeten i åsformationen längre norrut.
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Den hydrauliska konduktiviteten har bestämts med slugstest och varierar mellan
1,6·10-5 och 1,9·10-7 m/s. Värdena är normala för finsand. För obspunkterna gw21
och gw22 redovisas inga värden för där var genomsläppligheten högre och
sänkningen gick alltför snabbt för att hinnan registreras med tillräcklig
noggrannhet. Det skall noteras att K-värden som bestämts med slugtest ger lägre
värden än vad som erhålls vid en provpumpning och vad som skall förväntas för
en grundvattensänkning. Detta beror på att skalan för slugtestet är mindre än vad
som är fallet vid en pumpning.
Data från långtidsregistreringen har utvärderats. Tre regntillfällen framgår tydligt;
20/4, 30/4 och 8/5. Vid dessa tillfällen noteras höjning av båda ytvattennivåerna
och i samtliga grundvattenrör. Den 6-7 maj genomfördes en dämning i utloppet
vilket gav en höjning av vattennivåerna i Y1 och Y2. Samtidigt noteras höjning av
nivåerna i gw24 och gw35 men inte i övriga rör. När dämmet blockas bort och
vattennivån sjunker snabbt i ytvattnet ses en sänkning av nivån i gw24 och gw25.
Gw06 stiger tydligt i samband med regnet 8/5. Den punkten påverkas tydligt av
ytvatten som samlas på markytan i dess närområde men den har ingen direkt
hydraulisk kontakt med dammen. Den 23/4 skedde en tillfällig höjning av
vattennivån i dammen och diket. Det verkar inte vara resultat av regn utan kan
möjligen bero på någon tillfällig dämning i diket på grund av grenar men som
sedan har släppt.

3.3

Avrinning och avvattning
Det stora diket fungerar under normala förhållanden som dränering i området men
i samband med höjt vattenstånd sker en viss infiltration. Även det mindre diket
dränerar området men avrinningen nerströms genom kulvert till Södra
Kringelvägen är osäker. När dessa diken läggs igen kommer grundvattennivåerna i
området att stiga om de inte ersätts med dränering.

4.

Slutsatser och rekommendationer
•
•
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•

•

•

Grundvattnet i området kan inte sänkas i någon större utsträckning
eftersom vattennivån är låst av nivån i Maglekärrsbäcken.
Den fördröjningsvolym som det stora diket i dag utgör bör ersättas med
ett underjordiskt rörmagasin. Detta magasin kommer ej att gå att tömma
helt pga de befintliga utloppshöjderna. Därtill rekommenderas en mindre
pump som kan verka under nederbördsfria tider.
Dikena kan inte läggas igen utan att ersättas med dränerig. Parallellt med
rörmagasinet läggs dränering på en nivå strax över befintligt dike.
Alternativt så säkerställs så att ledningsgraven fungerar som dränering.
Maglekärrsbäcken bör inte belastas med ytterliggare dagvatten från
Björklunda. Fördröjning skall ske i befintliga dammar och översvämningsytor (lågpunkter i parkmark).
Kvarteret med radhus norr om naturmarken i områdets centrala delar bör
flyttas och i stället placeras väster om naturmarken.
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•

•
•

•
•

Lågpunkten sydväst om tidigare bosättnigen bör inte bebyggas utan
utnyttjas som översvämningsyta för LOD. Våtmarksvegetationen kan
kompletteras med t ex iris och kabbeleka.
Mark som skall bebyggas bör inte ligga lägre än ca +46,5 vilket innebär
att marken behöver höjas inom delar av området.
I den södra kvartersstrukturen skulle öppningen söderut kunna flyttas åt
öster (mot befintligt dike) för att minska behovet av fyllning och säkra ett
naturligt dräneringsstråk. Eller så minskas exploateringsgraden här så att
man kan bibehålla siktlinjen genom området.
Den centrala naturmarkens sydvästra hörn skulle kunna bebyggas som
ersättning för eventuell minskad bebyggelse enligt tidigare punkt.
Funktionen på kulvert i västra dikets förlängning bör undersökas och
säkerställas.
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Rekommendationerna visas i plan på bilaga 4.
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