
 NYBRO KOMMUN

PM - DAGVATTEN
KOMPLETTERING AV DAGVATTENUTREDNING FÖR
HUMLAN
2021-11-24

REV 2021-11-26



2 | 10316009  • PM-dagvatten

PM - DAGVATTEN
Komplettering av dagvattenutredning för Humlan

KONSULT

WSP Samhällsbyggnad
Box 34
371 21  Karlskrona
Besök: Högabergsgatan 3
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wsp.com

KONTAKTPERSONER

WSP Samhällsbyggnad

Johan Wijk johan.wijk@wsp.com

Johanna Persson Johanna.persson@wsp.com

PROJEKT
Humlan- Nybro

UPPDRAGSNAMN
PM-dagvatten

UPPDRAGSNUMMER
10316009

FÖRFATTARE
Johanna Persson

GRANSKNING
Johan Wijk

DATUM
2021-11-24

ÄNDRINGSDATUM

2021-11-26



10316009 •  PM-dagvatten   | 3

INNEHÅLL

1 BAKGRUND OCH SYFTE 4

2 PLANOMRÅDET 4
2.1 BEFINTLIG SITUATION 4

2.2 FRAMTIDA SITUATION 5

3 RECIPIENT FÖR DAGVATTNET 5

4 BERÄKNINGAR AV DAGVATTENFLÖDE 5
4.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 5

4.1.1 Befintlig situation 6
4.1.2 Efter planerad utbyggnad 7

4.2 BERÄKNING AV VOLYM FÖR FÖRDRÖJNING/MAGASINSVOLYM 7

5 FÖRORENINGSBELASTNING 8
5.1 BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL 8

5.2 RESULTAT FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 9

6 DAGVATTEN-HANTERING I PLANOMRÅDET 9
6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING 9

6.2 FÖRPROJEKTERING DAGVATTENLÖSNING 9
6.2.1 Tvärsektion magasin 10

6.3 ÖVERSVÄMNING OCH EROSION 11

6.4 FÖRORENINGSBELASTNING RECIPIENT EFTER FÖRDRÖJNINGSÅTGÄRDER 11

6.5 DISKUSSION ANGÅENDE KONCENTRATIONEN AV FÖRORENINGAR 12

Bilaga 1: R-51-0-001 Planritning- Omledning och sanering av VA-ledningar samt dagvattenhantering
Bilaga 2: R-51-2S-001 Tvärsektion-Omledning och sanering av VA-ledningar samt dagvattenhantering



4 | 10316009  • PM-dagvatten

1 BAKGRUND OCH SYFTE

WSP har fått i uppdrag att utföra en komplettering till den dagvattenutredning för detaljplan för
fastigheterna Humlan 2 och del av Nybro 3:1 som Rejlers har gjort som är daterad 2021-05-25.

Syftet med den kompletterande dagvattenutredningen är att

· Svara på de synpynkter Länsstyrelsen hade i samrådsyttrandet 2021-11-02 för detaljplanen.
· Beskriva den dagvattenlösning som nu är aktuell
· Dimensionering, utbredning och utformning av föreslagen dagvattenlösning
· Komplettera föroreningsberäkningarna utifrån föreslagen dagvattenlösning
· Riskbedömning med avseende på översvämning och erosion av det vattendrag som är

recipient för dagvattnet från planområdet, dvs erosion av åfåran vid utsläppspunkten för
dagvattnet.

2 PLANOMRÅDET

Figur 1: Planområdet markerat med rött samt delar av angränsande bostadsområde ( ”Dagvattenutredning för detaljplan över
fastigheterna Humlan 2 och del av Nybro 3:1”,Rejlers 2021-05-25)

2.1 BEFINTLIG SITUATION
Planområdet består av en befintlig skolfastighet som avgränsas av en gång- och cykelbana samt
naturmark. Planområdet har en area på ca 30000 m2 varav själva skolfastigheten, inklusive grönyta
(fastighet 3:1), är ca 17650 m2. Ytterligare 18 0000 m2 av omkringliggande bostadsområde släpper sin
avvattning i grönytan på den intilliggande fastigheten Nybro 3:1.

Nybro 3:1

Humlan 2
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2.2 FRAMTIDA SITUATION
Den befintliga skolgården ska byggas om och planeras för mer aktivitet och rekreation.Genom att slå
ihop fastigheten Humlan 2 med del av Nybro 3:1 utökas skolgården från ca 12000 m2 till 19500 m2.
Detta innebär att dagvatten som idag avrinner från omkringliggande bostadsområde och omhändertas
på fastigheten Nybro 3:1 måste avledas till annan plats mer lämpad för dagvattenhantering än den
framtida skolgården. Skolbyggnaderna kommer att bytas ut och utökas från 1440 m2 till 2980 m2.

3 RECIPIENT FÖR DAGVATTNET

Det dagvatten som inte infiltrerar ner i marken avrinner idag från planområdet och omgivande
bostadsområde via ledningar och ytledes till recipienten Förstagöl. Förstagöl är ett vattendrag som
mynnar ut i Sankt Sigfridsån.

Figur 2. Recipienten Förstagöl och ån Sankt Sigfridsån, planområdets ungefärliga läge inringat i rött. ( ”Dagvattenutredning för
detaljplan över fastigheterna Humlan 2 och del av Nybro 3:1”,Rejlers 2021-05-25).

4 BERÄKNINGAR AV DAGVATTENFLÖDE

Beräkningsförutsättningar är tagna från den dagvattenutredning för detaljplan för fastigheterna Humlan
2 och del av Nybro 3:1 som Rejlers har gjort som är daterad 2021-05-25. Dels för planområdet samt
även för omgivande bostadsområde vars dagvatten är en del av den föreslagna dagvattenlösningen.

4.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
För att beräkna dagvattenflödet från planområdet före och efter exploateringen enligt föreslagen skiss
till detaljplan har dagvattenflödet beräknats enligt Dahlström (2010)1 rationella metoden:

1 Dahlström (2010) enligt Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem,
Publikation P104, Svenskt Vatten 2011.



6 | 10316009  • PM-dagvatten

Q dim = i(tr) * A * ȹ * kf

där:

Q dim = Dimensionerande dagvattenflöde (l/s)

i(tr) = Dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha)

tr = Regnets varaktighet (min)

A = Area (m2, ha)

ȹ = Avrinningskoefficient (-)

kf = Klimatfaktor (1,25)

För nederbörd med en återkomsttid av 20 år och med en varaktighet på 10 minuter är den
dimensionerande nederbördsintensiteten i(tr) enligt Dahlström (2010) 286,7 l/s, ha exkl. klimatfaktor.

Avrinningskoefficienterna är beräknade enligt riktlinjer i Publikation P110, Svenskt Vatten 2016

Vid en sammanvägning av avrinningskoefficienterna beräknas värdet enligt principen:

 ȹ = (A1 * ȹ1 + A2 * ȹ2 +... An * ȹn) / (A1 + A2 + … An)

Valda avrinningskoefficienter visas i tabell 1 och 2.

4.1.1 Befintlig situation
Tabell 1: Markanvändning , avrinningskoefficient samt area.

Typ av yta Avrinningskoefficient Area (ha)

Grönyta 0,1 1,51

Asfalt 0,8 0,38

Tak 0,9 0,14

Väg 0,8 0,91

Totalt 2,94

Bostadsområde (villabebyggelse) 0,45 18
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4.1.2 Efter planerad utbyggnad

Tabell 2: Markanvändning , avrinningskoefficient samt area.

Typ av yta Avrinningskoefficient Area (ha)

Omgivande mark

Väg 0,8 0,725

Grönt 0,1 0,266

Skolgård

Asfalt 0,8 0,515

Grönt 0,1 0,97

Tak 0,9 0,298

Grusyta 0,4 0,06

Parkering 0,8 0,106

Totalt 2,94

Bostadsområde (villabebyggelse) 0,45 18

4.2 BERÄKNING AV VOLYM FÖR FÖRDRÖJNING/MAGASINSVOLYM
Utöver planområdet kommer även dagvatten från omkringliggande bostadsområde, som mest består
av villabebyggelse, ingå i beräkningarna av erfoderlig fördröjningsvolym.

Fördröjningsåtgärder dimensioneras för att innehålla en bestämd volym vatten till skillnad mot
ledningar som skall kunna avleda ett bestämt maxflöde. Fördröjningen kan inte ges en volym som
klarar alla regn (de skulle bli orimligt stora), utan magasinen ges en volym som motsvarar
dimensionerande återkomsttid. I detta fall har ett regn med 20 års återkomsttid med klimatfaktor 1,25
valts (Med 20 års återkomsttid menas att detta regn statistiskt inträffar en gång vart 20:e år.)

Då volymen beräknas för fördröjningsåtgärder görs det för olika varaktigheter (=den tid regnet varar)
exempelvis från 10 min till 96 timmar. Detta för att se vilken varaktighet som ger den största volymen
vatten. Vid strypta utloppsflöden från magasinen är det ofta de långa regnen som ger den största
volymen vatten.

Utgångspunkt:

· För att avgöra en lämplig fördröjningsvolym för framtida magasin har utgångspunkten varit att
utgå från det flöde som sker från planområdet och omgivande bostadsområde idag vid ett 2-
års regn och rinntiden 15 min utan klimatfaktor.

· Valet att fördröja dagvattnet görs utifrån att ett 20-års regn ger upphov till ett stort
dagvattenflöde och det är inte lämpligt att tillföra detta flöde till recipienten på en gång med
tanke på tex erosionsrisken, även om det sker under en kortare tid.

I tabell nedan anges magasineringsvolym för ett regn med 20-års återkomstid.
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Tabell 3: Magasinsvolym.

Återkomsttid
för regn

Dagvattenflöde

(l/s)

Erforderlig magasinvolym

(m3)

2 år 1000

20 år 2720 1565

5 FÖRORENINGSBELASTNING

5.1 BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL
För att göra en bedömning av detaljplanens påverkan på dagvattnets föroreningshalter till recipient
och för att bedöma om reningsåtgärder för dagvattenflödet är nödvändiga har beräkningar av
föroreningshalter i dagvatten genomförts. Beräkningarna är utförda med hjälp av den webbaserade
mjukvaran StormTac.

Då riktvärden för dagvattenutsläpp saknas nationellt, används de förslag till riktvärden för
dagvattenutsläpp som Riktvärdesgruppen i det regionala dagvattennätverket i Stockholms län tog fram
år 20092.

Föroreningshalterna i dagvatten presenteras enligt scenarierna ”befintlig situation” och ”efter
utbyggnad” . Dessa föroreningshalter jämförs med riktvärdena 2M3.

Tabell 4: Beräknade halter av vanligt förekommande föroreningar.

Parameter Befintlig situation
(µg/l)

Efter utbyggnad
(µg/l)

Riktvärde

(µg/l)

Fosfor (P) 140 140 175

Kväve (N) 1400 1400 2500

Bly (Pb) 6,1 6,3 10

Koppar (Cu) 15 15 30

Zink (Zn) 53 54 90

Kadmium (Cd) 0,32 0,33 0.5

Krom (Cr) 4,2 4,3 15

Nickel (Ni) 4,8 4,9 30

Suspenderat
material (SS)

34000 34000 60 000

olja 330 320 700

Bens(a)pyren
(BaP)

0,03 0,03 0.07

2 Regionala dagvattennätverket i Stockholms län (2009) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp
(2009).
3  Nivå 2: gäller för delavrinningsområden uppströms utsläppspunkt i recipient.
M= Utsläpp till mindre sjöar, vattendrag och havsvikar
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5.2 RESULTAT FÖRORENINGSBERÄKNINGAR
Resultatet från föroreningsberäkningar visar att halterna för föroreningarna inte överskrider riktvärdena
för dagvattenutsläpp. Vid utformning av en ny dagvattenlösning med fördröjning har därför störst
hänsyn tagits till att få plats med beräknad fördröjningsvolym. Givetvis kommer även en rening av
föroreningar ske i föreslaget magasin innan dagvattnet når recipienten.

6 DAGVATTEN-HANTERING I PLANOMRÅDET

6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING
Då befintligt dagvattenledningsnät har fyra stycken utlopp i grönområdet öster om nuvarande skolan,
samt att ett dagvattenutlopp leds ut i befintligt grönområde söder om skolan innebär den nya
detaljplanens utformning att områdets dagvattenlösning måste göras om. Då en naturlig fördröjning
har skett i grönområdet öster om skolan innan dagvattnet runnit vidare ned mot Förstagöl har den
föreslagna dagvattenlösningen utgått från att en fördröjning av dagvattnet i ett magasin ska kunna ske
innan det rinner vidare till recipienten.

6.2 FÖRPROJEKTERING DAGVATTENLÖSNING

Figur 3. Förprojektering av dagvattenlösning. Detaljplaneområdet är markerat med orange färg (se även bilaga 1)

I den föreslagna dagvattenlösningen blir det två anslutningspunkter från befintligt
dagvattenledningsnät till föreslaget fördröjningsmagasin:
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1. Den västra anslutningspunkten (söder om skolan) avleds via befintlig ledning till ny ledning
med ett ovanliggandike för att ta hand om högre flöden innan dagvattnet leds in i magasinet.

2. Dagvattnet leds via ledningar runt fastigheten Nybro 3:1 och i höjd med gång och cykelvägen
leds dagvattnet söderut i ett nytt dike som löper utmed befintlig GC-väg. Här finns även en
bräddmöjlighet från diket direkt ut i Förstagöl. Detta innan dagvattnet leds via en trumma in i
magasinet.

Båda anslutningspunkterna samt utloppet från magasinet har försetts med en avstängningsanordning
som extra säkerhet om utsläpp skulle ske inom dagvattenledningsnätets avrinningsområde.

Utloppet från magasinet är placerat i höjd med magasinets bottennivå, vilket innebär att magasinet
endast är tänkt att vara vattenfyllt vid större regntillfällen. Vid mindre regn kommer dagvattnet att rinna
längs med dikesanvisningar i magasinets botten och via utloppsledningen till recipienten. Utloppet kan
också förses med backventil för att förhindra att Förstagöls vatten ej går baklänges upp i magasinet.

Om ett skyfall/100-års regn inträffar har magasinet försetts med en erosionsskydddad bräddmöjlighet.
Magasinets utformning har gjorts med flacka slänter för att passa in i omgivande terräng. Flacka
slänter är dessutom en säkerhetsaspekt då det ska vara lätt att ta sig upp från magasinets botten.

6.2.1 Tvärsektion magasin
Se även bilaga 2 för tvärsektion av magasinet.

Figur 4: Tvärsektion dagvattendamm.
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6.3 ÖVERSVÄMNING OCH EROSION
Magasinets placering har valts utifrån nivån i Förstagöl och den skyfallskartering som gjordes av WSP
2020. I Bilaga 1 kan resultatet av skyfallskarteringen ses vid händelse av 20-års regn tillsamans med
strandlinjen som är markerad med lila streckad linje. Magasinets är placerat en bit in från strandlinjen
för att undvika risk för erosion och översvämning i händelse av häftiga regn och höga flöden i
recipienten. Med denna placering ses inga ökade risker i avseende på erosion förrutom där
dagvattenutloppet från magasinet går ut i åfåran. Detta kan åtgärdas med att utloppet utformas med
erosionsskydd.

Högsta uppmätta flöde i Förstagöl vid en skyfallshändelse 2010-10-23 vid GC-bron strax öster om
magasinet är +75,53 m (uppgift från Nybro kommun). Vilket är i nivå med föreslaget magasins botten.

6.4 FÖRORENINGSBELASTNING RECIPIENT EFTER
FÖRDRÖJNINGSÅTGÄRDER

Den föreslagna dagvattenlösningen är främst dimensionerad efter att fördröja dagvattnet, men givetvis
sker det också en rening av dagvattnet innan det når recipienten. Reningseffekten kan ses i tabell 5
nedan.

Tabell 5: Beräknade halter av vanligt förekommande föroreningar efter fördröjningsåtgärder.

Parameter Efter utbyggnad
(µg/l)

Efter utbyggnad med
magasin och dike

(µg/l)

Reningseffekt

(%)

Riktvärde

(µg/l)

Fosfor (P) 140 120 15 175

Kväve (N) 1400 920 33 2500

Bly (Pb) 6,3 3,1 51 10

Koppar (Cu) 15 11 28 30

Zink (Zn) 54 37 31 90

Kadmium (Cd) 0,33 0,19 42 0.5

Krom (Cr) 4,3 2,2 48 15

Nickel (Ni) 4,9 2,6 47 30

Suspenderat
material (SS)

34000 15000 57 60 000

Olja 320 45 86 700

Bens(a)pyren
(BaP)

0,03 0,016 48 0.07
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6.5 DISKUSSION ANGÅENDE KONCENTRATIONEN AV
FÖRORENINGAR

Detta PM utgör en komplettering till den dagvattenutredning för detaljplan för fastigheterna Humlan 2
och del av Nybro 3:1 som Rejlers har gjort som är daterad 2021-05-25. I denna komplettering har nya
föroreningsberäkningar gjorts. Föroreningsberäkningarna har i båda fallen gjorts i den webbaserade
programvaran Stormtac vilken är en vedertagen metod inom VA-branschen. Ingångsdata för
föroreningshalterna bygger på schablonhalter för dagvatten som avrinner från olika markanvändningar
tex vägar, villaområden, tak, flerfamiljshus, parkering, osv. Dessa har sitt ursprung i studerad data från
olika projekt och uppdateras kontinuerligt när fler resultat är tillgängliga.

Föroreningsberäkningarna i detta PM har följt Rejlers framtagna ytor (area) och markanvändning (tak,
parkering osv) förrutom på en punkt. I fråga om omgivande bostadsområde som vars dagvatten
avrinner mot föreslaget magasin har Rejlers klassat detta område som ett flerfamiljshusområde medan
WSP har klassat området som villaområde.

Ett flerfamiljshusområde har generellt sett mer hårdgjorda ytor och mindre grönytor än villaområden
vilket gör att dagvattenavrinningen volymmässigt under ett år blir mindre från ett villaområde. Stormtac
tar hänsyn till årsmedelavrinningen vid beräkning av föroreningar.

Även Riktv 2M som föroreningshalterna jämförs med var ej korrekt angivna i Rejlers
dagvattenutredning förrutom för Fosfor.

Tabell 6: Föroreningshalter för villaområde respektive flerfamiljsområde, ingående data från stormtac..

Parameter Villaområde (µg/l) Flerfamiljshus
(µg/l)

Riktvärde

(µg/l)

Fosfor (P) 200 230 175

Kväve (N) 1400 1600 2500

Bly (Pb) 10 15 10

Koppar (Cu) 20 30 30

Zink (Zn) 80 100 90

Kadmium (Cd) 0,5 0,7 0.5

Krom (Cr) 5,8 12 15

Nickel (Ni) 6 9 30

Suspenderat
material (SS)

45 000 70 000 60 000

olja 400 700 700

Bens(a)pyren
(BaP)

0,05 0,05 0.07
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