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Anläggande av våtmark på golfbanan vid Miskarp

Behov av grävning och anläggningar. 
En översiktlig sammanställning av vad som kan 
behöva göras för att anlägga våtmarker enligt förslag. 

Förstoring av damm 7. Svårt 
att bedöma omfattning utan 
mer ingående studie. 

Åtminstone 1000 m2
Kanske 1500 m2.
Medeldjup 3 meter?

Kan massorna läggas nära?

Igenläggning av 
diket. 
Grävning av 
grund slingrande 
bäckfåra. 

Upphöjning av vallen. 
Enligt Skiss 1 med ca 
75 cm. Enligt Skiss 2 
med ca 0,3 m. 
Behöver vallen förstär-
kas på något sätt?
Massor från damm-
grävningen förutsätts 
kunna användas. 

Enligt Skiss 1 kan 
dammen behöva 
byggas ut på golf-
banan.

Någon sorts nivå-
reglering. Anting-
en en öppen fåra  
eller en betong-
konstruktion, så 
kallad munk.
Nuvarande rör tas 
bort. 

Någon sort utlopp 
från dammen.  
Trumma under 
grusvägen (även 
körvägen vid 
dammen?) Gräv-
ning av grund 
slingrande fåra. 

Vattenyta som inte växer igen så fort 
önskas.
Uppskattningsvis 2,5-3 meters djup?
Räkna på medeldjup 2,5 meter? Yta 
1000-1300 m2. 
I den övre delen vid grusvägen behöver 
man gräva bort mest.
 
Vid Skiss 2 blir grävdjupet en knapp 
meter större än vid Skiss 1. Den grunda delen. Vid Skiss 1 höjs vattenytan så mycket 

att det nog inte blir så mycket att gräva här. Lite putsning?
Alternativet  Skiss 2 kräver mer grävning för att få önskad 
storlek och djup. Ytterligare 1000 m2, med 1 meters 
medeldjup?

Vattenytans 
nivå -175 cm

Vattenytans nivå 
100 cm ovanför 
mynningsrörets 
ovankant.  Vid ett 
vattendjup på 2,5-3 
meter behöver man 
gräva 1,5 - 2  meter 
här.  

Vattenytans nivå  
hamnar 97 cm 
nedanför grus-
vägen. 

Vallen  höjs med ca 30 cm och 
att vattennivån blir i höjd 
med vallens nuvarande över-
kant. 

Var hamnar vattenlinjen vid 
nivån -175 cm? 

Anläggande av våtmark på golfbanan vid Miskarp

Dammens utformning. Skiss 2. 
Skissen bygger på att vattenytan i dammen anpassas 
efter be�ntlig dammvall. 

Slutsatser och funderingar - Skiss 2

Vattenytan kommer att ligga omkring 1 meter 
nedanför grusvägen och dammen kan kanske 
upplevas som nedsänkt. 

Enligt det här alternativet blir inte någon del 
av golfbanan översvämmad.

Skiss 2 kräver mer omfattande grävning och 
därmed större massor att ta hand om än vid 
Skiss 1.  Ytterligare nivåmätningar krävs för att 
beräkna hur mycket som måste grävas ur vid 
olika vattendjup och storlek på dammen. 

Vallen behöver 
inte byggas ut på 
golfbanan.

Grävbehov 3-4 
meter i övre 
delen av den 
djupaste delen. 

Vattenytans 
nivå -108 cm

Vattenytans nivå 
167 cm ovanför 
mynningsrörets 
ovankant. Vid ett 
vattendjup på 2,5-3 
meter behöver man 
gräva 1 meter här.  

Vattenytans nivå  
30 cm nedanför 
grusvägen. 

Vattenytans nivå 67 cm 
ovanför ovankant av 
be�ntlig vall

Vallen behöver 
höjas med ca 75 cm. 

Var hamnar vattenlinjen vid 
nivån -108 cm? 

Grävbehov 2-3 
meter i övre 
delen av den 
djupaste delen. 
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Dammens utformning. Skiss 1. 

? 

Skissen bygger på att vattenytan i dammen an-
passas efter vad som skulle passa vid grusvägen. 

Behöver vallen byggas 
ut på golfbanan?

Slutsatser och funderingar - Skiss 1

Förslaget ger den högsta möjliga vattennivån 
med utgångspunkt från att grusvägen ska 
ligga på nuvarande nivå. 

Förslaget ger stor yta på våtmarken, men det 
behövs �er nivåmätningar för att fastställa var 
strandlinjen skulle hamna och om vallen behö-
ver byggas ut på golfbanan. 

Med hög vattenyta blir det mindre grävning 
för att åstadkomma önskat vattendjup. 

Uppgrävda massor kan användas för att höja 
vallen. 

Anläggande av våtmark på golfbanan vid Miskarp

Skissartat förslag i huvudsak enligt vad som diskuterades vid möte på plats 13 september 2019. 

Här kan man leda vattnet ovan jord 
genom en fuktäng, i stället för i ett rör. Ej 
nödvändigt för att anlägga dammen ned-
anför, men något som gynnar vat-
tenrening och biologisk mångfald. 

Be�ntlig vall.

Damm

Öppen 
vattenspegel.

Damm 7 utvidgas för 
att skapa större vatten-
volym. Hur utvidgning-
en ska se ut behöver 
studeras närmare på 
plats. 

Bäcken leds i grund 
slingrande fåra i fukt-
äng/kärr på botten av 
sänkan.

Grundare vatten 
för att gynna 
våtmarkens 
växt- och djurliv.

Vid mötet 13/9 pratade vi om 
att uppgrävda massor helst 
ska läggas så nära grävstället 
som möjligt. Var massorna 
ska placeras behöver stude-
ras närmare på plats. 

Liten ö.

?

Förutsättningar

Skissen kan betraktas som det öns-
kade resultatet enligt diskussionen 
13 september. Då hade vi dock inte 
några uppmätta marknivåer. 

Skiss 1 och 2 som presenteras på 
andra bilder visar två alternativa 
vattennivåer och vad de skulle 
innebära för dammens anläggning 
och utformning. Det går naturligt-
vis att välja en nivå mellan de två 
presenterade. 

Vattnet leds ovan jord genom en fuktäng, i 
stället för som idag i ett rör. Det gynnar 
vattenrening och biologisk mångfald. 

Be�ntlig vall som höjs med 
hjälp av uppgrävda massor.

Övre dammen

Öppen 
vattenspegel.

Dammvall byggs av 
massor som grävs upp i 
den nedre dammen. 

Nedre dammen
Damm skapad av dämning 
och grävning. Önskat djup ca 
3 meter. Vattnet kan användas 
för bevattning.  

Grundare vatten 
för att gynna 
våtmarkens 
växt- och djurliv. Uppgrävda massor ska i 

första hand läggas så nära 
grävstället som möjligt. 

Liten ö.

Möjlig rastplats 
med bord och 
bänkar. 

Möjlig rastplats 
med bord och 
bänkar. 
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Karta över planerade dammar. 

Trummor under 
grusvägar. 

-365 cm

-78 cm
±0 cm

- 175 cm

-275 cm
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Nivåer uppmätta av Peter Irebrink. Ursprungliga värden inom parentes. 

(105 cm)
(183 cm)

(380 cm)

(280 cm)

(470 cm)

Vägens lägsta 
punkt. 

Ovankant av 
rörmynning. 

Vallens krön. 

Vattenytan. 

Vattenytan. 

Nivåer enligt klubbens mätning 201909
Nivå damm 6: 105cm    =   365 cm
Lågpunkt vägen: 183cm    =  278 cm
Överkant vägtrumma: 380cm    =  90 cm
Nivå damm 7: 470cm   =    ±0 cm

 Höjderna (i cm, 105cm är vår nollpunkt) inklusive ”puckeln” som går över röret:
Nivå damm hål hål 6: 105   = +-0 cm
Puckel i höggräset över rör: 93    =   + 12 cm
Lågpunkt grusväg: 183    =   - 78 cm
Överkant rör: 380   =   -275 cm
Vallens höjd är ganska exakt 1 meter högre än ovansidan på röret, dvs 280 om 
man går på de värden du fått tidgare.   =   -175 cm
Nivå damm 7: 470   =    -365 cm

414 mm motsvarar 235 m
1 meter = 414/235 = 1,7617 mm
10 meter = 17,6 mm
100 meter  = 176 mm
50 meter = 88,085 mm 

0 50 m

0 50 m


