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1 Inledning 

Denna dagvattenutredning ska ligga som planeringsunderlag för framtagande av en 

detaljplan för området Gasellen i nordöstra delen av Nybro stad.  

Användningen av marken kommer att förändras. En del ytor som tidigare varit 

genomsläppliga kommer att bebyggas och hårdgöras, vilket medför högre dagvatten-

flöden. Dagvatten som inte fördröjs kan påverka flödet i recipienten eller i mottagande 

ledningsnät negativt då det kan bidra till höga flödestoppar. Detta kan i sin tur ha 

marköversvämning som följd.  

Det är även viktigt att se till behovet av rening av dagvatten med hänsyn till mottagande 

recipient. De vanligaste föroreningarna i dagvatten är olja, metaller och näringsämnen i 

form av kväve och fosfor. Föroreningarna uppstår vanligen på trafikerade ytor såsom 

parkeringar, vägar och lokalgator. 

Denna dagvattenutredning redovisar en principlösning för den avledning, fördröjning och 

rening som behövs i samband med exploateringen inom planområdet.  

2 Förutsättningar 

2.1 Detaljplan  

Planområdet är beläget sydost om företaget Kährs verksamhetsområde i nordöstra delen 

av Nybro stad. I norr gränsar området mot Transtorpsvägen, Gasellen 8 och 5. I söder 

gränsar planområdet till Jakobsgatan och Gasellen 2. I väst gränsar området mot Norra 

Långgatan och i öst mot Norra vägen. Området omfattar en areal om ca 3 ha.   

Detaljplan Gasellens syfte är att möjliggöra byggnation av 3 st flerfamiljshus och 6 st 

tomter för enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10. Se placering i Figur 1. Detaljplanen 

syftar också till att möjliggöra en utökning av befintlig förskola inom fastigheten 

Gasellen 7. 
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Figur 1: Planområdet. 

2.2 Topografi och geotekniska förutsättningar  

Marknivåerna inom området varierar mellan ca +83,5 m och +87,0 m. Det lutar generellt 

sett västerut eller åt sydväst. Befintliga marknivåer kan ses i Figur 2. 
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Figur 2. Topografi.1 

Ingen geoteknisk undersökning är gjord. 

Enligt SGU:s jordartskarta har marken i hela detaljplaneområdet samt i ett stort område 

runt omkring medelhög genomsläpplighet. Jordart i grundlagret är sandig morän, se Figur 

3. 

                                                      
1 Scalgo Live, 2019 
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Figur 3: Jordartskarta för området2. 

Enligt SGU finns det goda möjligheter för uttag av grundvatten från urberget under 

området. 

2.3 Markanvändning  

På området finns idag skolverksamhet. Det finns många träd på området och mycket 

gräsyta (Figur 4Figur 4). Det finns en asfalterad parkeringsplats bredvid förskolan 

Gazellen och ytterligare en grusad parkering (Figur 6) som vetter mot Jakobsgatan i 

söder. I den norra delen finns en fruktträdgård.  

                                                      
2 SGU. (2017). Kartvisaren "Jordarter 1:25 000-1:100 000". Hämtat från https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-
jordarter-25-100.html 
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Figur 4: Bilden visar det lummiga grönområdet i anslutning till förskolan.  

 

Figur 5: Bilden är tagen söderut och visar den grusade parkeringen i den södra delen av 
området. 

Efter exploatering kommer området ha en hårdgöringsgrad på max 40 %. Detta kommer 

regleras i plankartan. 
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2.4 Befintligt VA 

En dagvattenledning (dimension 225 mm) som går till förskolan korsar området. 

Vattengångar saknas för denna. Det finns även en dagvattenledning i Jakobsgatan längs 

planområdets södra gräns. Denna ska tas ur bruk i samband med exploateringen. 

Ledningen som korsar området ska kapas på lämpligt ställe och istället ledas om till Norra 

Långgatan via den nya lokalgatan. Områdets anslutningspunkter hamnar i Norra 

Långgatan. 

Beställaren uppskattar att ett flöde på 10 l/s kan släppas från området till befintligt 

dagvattennät. 

 

Figur 6: Befintliga dagvattenledningar i och runt om planområdet.  



  

   

 
 

7(23) 
 

RAPPORT 

2019-03-01 

 

DAGVATTENUTREDNING HJORTEN 

 

 

2.5 Recipient 

Planområdet för Gasellen ligger har Västrakullabäcken3 som recipient. Västrakullabäcken 

har måttlig ekologisk status men uppnår ej god kemisk status. Det finns miljögifter i 

bäcken och förändrade habitat genom fysisk påverkan har påvisats. För klassificeringen 

av vattendragets ekologiska status har den måttliga statusen för fisk varit avgörande.   

Västrakullabäcken mynnar i Smedstorpsån och ligger i Ljungbyåns 

huvudavrinningsområde. 

2.6 Säkerhet 

Säkerhetsaspekter är mycket viktiga. Vid anläggning av öppna dagvattensystem ska 

dessa förses med nödvändiga säkerhetsanordningar. Enligt Boverkets byggregler gäller 

följande: 

Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt. Exempel på utformning som 

minskar risken för barnolycksfall är flacka stränder eller ett minst 0,9 meter 

högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i 

staketet bör inte kunna öppnas av barn. (BFS 2014:3).  

Flacka stränder är alltså godtagbart skydd enligt Boverket. MSB (2013) definierar i sin 

publikation ”Guide till ökad vattensäkerhet – för kommuner och andra anläggningsägare” 

flacka stränder som ”högst 1:6 lutning, så att djupet är 0,0–0,2 meter vid kanterna”. 

Vidare föreslås att strandkanten kan göras svårpasserad för små barn genom kullersten, 

växtlighet eller andra hinder. Växtlighet bör anläggas med eftertanke, så att den inte 

försvårar upptäckt av en nödställd person.  

                                                      
3 VISS. (2019). Västrakullabäcken. Hämtat från http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA67356984 
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3 Beräkning av flöden och utjämningsvolymer 

3.1 Delområden 

Dagvattnet föreslås fördröjas genom infiltration på tomtmark. Därför delas planområdet 

upp i mindre delområden, enligt tänkt fastighetsindelning, se Figur 7. Delområdenas 

gränser stämmer bra överens med de naturliga avrinningsområdena. Gatuytor 

tillsammans med vändplanen beräknas för sig. 

 

Figur 7: Delområden. 

3.2 Dagvattenflöden 

Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av en beräkningsmodell som är baserad på 

regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens publikation P110. En 
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klimatfaktor på 1,25 har lagts till flödena. Ingen hänsyn har tagits till trög avledning vid 

dimensioneringen.  

Den tänkta markanvändningen har använts som utgångspunkt vid bedömningen av 

andelen hårdgjorda ytor. Avrinningskoefficienten för tak är satt till 0,9 och för asfalt till 0,8. 

För gröna ytor används avrinningskoefficienten 0,1. En maximal hårdgöringsgrad på 40 

% har antagits på tomterna i delområde 2. 

Den totala hårdgörningsgraden för planområdet är ca. 25%. 

Tabell 1: Ytor delområden efter exploatering. 

Delområde Beskrivning 
Yta (m2) 

Takyta Asfaltsyta Grönyta 

Delområde 1 Förskola 1500 850 7975 

Delområde 2 (/tomt) Villatomter 350 - 525 

Delområde 3 Flerbostadshus 310 110 1000 

Delområde 4 Flerbostadshus 750 560 2320 

Delområde 5 Grönområde - 210 3990 

Delområde 6 Flerbostadshus 375 110 3120 

Delområde 7 Fruktträdgård - - 1120 

Delområde 8  Gator/vändplan - 1680 250 

 

I Tabell 2 visas den reducerade arean samt den sammanvägda avrinningskoefficienten 

för respektive delområde. 
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Tabell 2: Reducerad area och avrinningskoefficient. 

Område Sammanvägd avrinningskoefficient Reducerad area (ha) 

Delområde 1 0,27 0,28 

Delområde 2 (/tomt) 0,42 0,04 

Delområde 3 0,33 0,05 

Delområde 4 0,37 0,14 

Delområde 5 0,14 0,06 

Delområde 6 0,20 0,07 

Delområde 7 0,10 0,01 

Delområde 8  0,71 0,14 

 

Arean för hela planområdet är ca. 3 ha. För hela planområdet blir den sammanvägda 

avrinningskoefficienten 0,26 och den reducerade arean ca 0,8 ha. 

I Tabell 3Tabell 3 visas flöden vid olika återkomsttider vid varaktigheten 20 min. 

Tabell 3: Dagvattenflöden enligt P110 (varaktighet 20 min). 

 
Flöde efter exploatering [l/s] 

20-årsregn 100-årsregn 

Delområde 1 70 115 

Delområde 2 55 90 

Delområde 3 10 20 

Delområde 4 35 55 

Delområde 5 15 25 

Delområde 6 20 30 

Delområde 7 3 5 

Delområde 8 35 55 

Totalt 232 336 
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3.3 Erforderlig utjämningsvolym 

Fördröjningsåtgärderna är dimensionerade för ett maximalt utgående flöde om 10 l/s. Det 

finns också ett utflöde från området i form av markinfiltration. Markinfiltrationen bedöms 

till 60 l/s∙ha utifrån markförhållandena (hela området består av sandig morän).  

Skillnaden i volym mellan inflöde och utflöde under den mest kritiska perioden utgör den 

erforderliga fördröjningsvolymen. Intensitet, maxflöde och magasinsvolym beräknas för 

varaktigheter från 10 minuter till 3 dygn. Den maximala magasinsvolymen under detta 

tidsspann väljs sedan som dimensionerande. Den totala erforderliga magasinsvolymen 

för planområdet är ca. 335 m3. 

Beräknad erforderlig utjämningsvolym per delområde för olika regn kan ses i Tabell 4. 

Tabell 4: Erforderlig utjämningsvolym för olika regn. 

 
Erforderlig volym (m3) 

20-årsregn 100-årsregn 

Delområde 1 110 220 

Delområde 2  65 130 

Delområde 3 20 40 

Delområde 4 55 105 

Delområde 5 25 45 

Delområde 6 30 60 

Delområde 7 20 30 

Delområde 8 30 65 

Summa 335 630 

 
För delområde 2 blir den erforderliga volymen 11 m3/fastighet. 

3.4 Dimensioneringskrav 

För nybyggda dagvattensystem i tätbebyggda områden är dimensioneringskravet att de 

ska klara ett 20-årsregn med en trycklinje i marknivå. VA-huvudmannens ansvar sträcker 

sig upp till markytan. Ovan mark är det kommunens ansvar som planläggande myndighet 

att se till att höjdsättningen medför att befintliga och tillkommande byggnader skyddas vid 

större regn.   
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4 Principförslag till dagvattenåtgärder 

Dagvattnet föreslås tas omhand lokalt genom infiltration i så stor utsträckning som möjligt. 

Detta är ett sätt att bibehålla den naturliga grundvattenbildningen.  

Nedan beskrivs en principlösning för varje delområde. På bilderna visas vart dagvattnet 

från respektive område föreslås att ledas och ungefärlig storlek på 

fördröjningen/infiltrationen.  

4.1 Delområde 1 

Dagvattnet från förskolan föreslås ledas till ett infiltrationsmagasin i en naturlig lågpunkt 

nordväst om fastigheten, på grannfastigheten Gasellen 8 (se Figur 8). Magasinet kommer 

inte ha en permanent vattenspegel. Hit leds både takytor och parkeringsytor. För att få 

bort dagvattnet från den befintliga lågpunkten på fastigheten (belägen något österut) kan 

även dagvatten därifrån avledas till detta magasin.  

 

Figur 8: Dagvatten från delområde 1. 

1 
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Med en yta på minst 600 m2 och ett djup på ca. 20 cm beräknas allt vatten kunna infiltrera 

vid ett 20-årsregn, dvs. inget utflöde till befintligt ledningssystem. Ett bräddutlopp bör 

dock utformas och kopplas på dagvattenledningen i Norra Långgatan för att förhindra 

översvämning vid extrema regnhändelser. 

Ytan stängslas lämpligen in för att förhindra tillträde när det står vatten i magasinet, med 

hänsyn till barnens säkerhet. Hela, eller delar av, översvämningsytan kan utformas enligt 

exempel i Figur 9. Exemplet på bilden visar en översvämningsyta med en mindre 

fördröjningsvolym, men kan anpassas efter platsens storlek och förutsättningar. Då fås en 

multifunktionell yta, som vid torr väderlek kan användas som lekplats. Detta skulle ge ett 

stort mervärde för förskolan. Det går också att kombinera översvämningsytan med andra 

fördröjningsåtgärder, som tillsammans ger erforderlig fördröjningsvolym. Dagvattnet från 

parkeringsytorna kan innehålla föroreningar och föreslås separeras från takytorna och 

inte ledas direkt till lekytorna.  

 

Figur 9: Multifunktionell dagvattenhantering. 

4.2 Delområde 2 

Delområde 2 består av 6 st. villatomter. Volymen som behöver fördröjas på respektive 

tomt är ca. 11 m3, med ett utflöde på 0,5 l/s per fastighet. Denna volym kan lämpligen 

ledas till en dagvattenkassett. Alternativt anordnas en nedsänkt yta på lämplig gräsyta på 

tomten där vattnet kan infiltrera. Denna ytan bör lämpligen vara minst 100 m2 (vilket ger 

maxdjup på ca. 12 cm) av estetiska och säkerhetsmässiga skäl.  
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Utflödet på 0,5 l/s per fastighet valdes för att inte överstiga ett totalt utflöde på 10 l/s från 

planområdet (utflödet från gatuytorna är 6,5 l/s, se delområde 8 nedan). Om 

fördröjningsvolymen för respektive fastighet anses vara för hög måste utflödet till 

dagvattennätet öka, men då överstigs det totala utflödet 10 l/s. För att minska 

fördröjningsvolymen till ca. 7 m3 krävs att utflödet ökar till minst 2 l/s per fastighet, vilket 

ger totalt ca. 12 l/s (nästan 20 l/s totalt utflöde från planområdet). För att minska 

fördröjningsvolymen till ca. 5 m3 krävs att utflödet ökas till ca. 4 l/s per fastighet, vilket ger 

totalt ca. 24 l/s (drygt 30 l/s totalt utflöde från planområdet). 

4.3 Delområde 3 

Dagvattnet leds lämpligtvis till fastighetens västra sida, se Figur 10, som är dess lägsta 

del. För magasinering och infiltration kan en översvämningsyta på minst 110 m2 och ett 

djup på ca. 20 cm anläggas, dit fastighetens hårdgjorda ytor leds. 

 

Figur 10: Delområde 3. 

4.4 Delområde 4 

Dagvatten från fastighetens hårdgjorda ytor föreslås ledas till en översvämningsyta på 

fastighetens sydöstra del, se Figur 11. Den sydöstra delen ligger inte lägst, utan 

placeringen valdes av utrymmesskäl, men parkeringar (och eventuellt andra hårdgjorda 
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ytor) kan höjdsättas så att de kan ledas till översvämningsytan. Ytan behöver göras minst 

315 m2 stor och med ett djup på ca. 20 cm. 

 

Figur 11: Delområde 4. 

4.5 Delområde 5 

Delområdet består till största delen av naturmark på en kulle. Genom delområdet går en 

cykelbana. Cykelbanan och dagvatten från höjdpunkten föreslås ledas till infiltrationsyta i 

lågpunkten i områdets västra del, se Figur 12. Infiltrationsytan bör vara minst 160 m2 stor 

ca. 20 cm djup. 
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Figur 12: Delområde 5. 

4.6 Delområde 6 

Dagvatten från fastighetens hårdgjorda ytor föreslås ledas till en infiltrationsyta i 

fastighetens sydvästra del (se Figur 13), som är delområdets lägsta punkt. Ytan görs 

minst 160 m2 och ca. 20 cm djup.  

5 
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Figur 13: Delområde 6. 

4.7 Delområde 7 

Delområde 7 ska inte bebyggas. Området har en lutning mot delområde 6. För att 

förhindra att vatten från delområdet belastar närliggande fastigheter föreslås ett 

avskärande grunt dike anläggas längs områdets södra gräns (se Figur 14). Diket bör ha 

en yta minst 110 m2 och ett djup på ca. 20 cm. 
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Figur 14: Delområde 7. 

4.8 Delområde 8 

Gatuytor, inklusive vändplan, höjdsätts så att dagvattnet från ytorna avleds till ett öppet 

dike, se Figur 15. 
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Figur 15: Gatuytor leds till öppet dike. 

Diket föreslås utformas grunt med ett djup på 20 cm. Detta av säkerhetsskäl pga. 

närheten till förskolan. För att utnyttja dikets magasinsvolym bör det utformas som ett 

trappdike, med överfall, enligt Figur 16. Överfallen placeras minst var 10:e meter. 

Överfallen byggs lämpligen i trä eller betong. Själva överfallet är 1,6 meter brett och 4 cm 

djupt. Hål görs i botten på överfallet för att avleda mindre flöden. Storleken är beroende 

på överfallens utformning samt var i diket de står och bestäms i samband med 

detaljprojektering.  

 

Figur 16: Överfall i dike. 

Diket ska anläggs med en lutning mot Norra Långgatan. Förslagsvis placeras en brunn 

med flödesreglerings i slutet av diket och ansluts till dagvattenledningen i Norra 

Långgatan. Utflödet regleras till 6,5 l/s. 

4.9 Omkoppling av befintligt dagvattennät 

Det finns idag ett dagvattennät som avvattnar befintligt område, se Figur 6. Det korsar 

framtida kvartersmark och behöver läggas om. Ny anslutningspunkt föreslås i Norra 

Långgatan. 
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Figur 17: Omläggning dagvattenledning. 

För att uppskatta vattengången där befintlig dagvattenledning ska ansluta till den nya 

ledningen, i den nya kvartersgatan, behöver först den befintliga ledningens lutning 

beräknas. Vattengångar har erhållits i DNB821 och DNB1208. Vattengången i brunnen 

på sträckan däremellan har inte kunnat mätas pga. att den låg under en snöhög vid 
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tillfället för inmätningen. Sträckan mellan brunnar med kända vattengångar är lång (ca. 

145 m) och brunnarna ligger på olika ledningssträckor, vilket påverkar noggrannheten i 

beräkningarna. Med givet underlag ligger lutningen på sträckan DNB821 – DNB1208 i 

snitt på ca. 8‰. Antaget att hela sträckan ligger med 8‰ lutning ger en beräknad 

vattengång, i anslutningen mellan det befintliga systemet och den nya ledningen, på ca 

+83 m.  

Vattengången för den nya ledningen i anslutningspunkten i Norra Långgatan beräknas 

utifrån vattengångarna i DNB537 och DNB39. Resultatet blir en beräknad vattengång på 

+82,25 m i den föreslagna anslutningspunkten. 

Den nya ledningen är ca. 98 m lång. Utifrån ledningens längd och beräknade 

vattengångar blir den nya ledningens lutning ca. 7–8‰ 

Det är alltså fullt möjligt att koppla om det befintliga dagvattennätet på detta sätt, utifrån 

antagandet att den befintliga ledningen ligger med samma fall hela sträckan mellan 

DNB821 och DNB1208. Vid ett värsta scenario, där den befintliga ledningen ligger med 

ett större fall mellan DNB821 och den nya anslutningspunkten och med minimalt fall 

(antaget 3‰) från den nya anslutningen till DNB1208, skulle lutningen på den nya 

ledningen bli 3–4‰, vilket fortfarande är fullt tillräckligt.  

4.10 Planområdets dränering 

Det förslagna diket längs med den nya kvartergatan (se Figur 15) är för grunt för att leda 

planområdets dräneringar till. Det föreslås istället att dräneringarna leds till den nya 

dagvattenledningen i den nya kvartersgatan. 

Vid anslutningen av det befintliga dagvattensystemet på den nya ledningen är 

vattengången ca. +83 m. Med befintliga markhöjder på området så kommer 

dräneringarna, höjdmässigt, att kunna anslutas till den nya dagvattenledningen i den nya 

kvartersgatan.  

4.11 Rening av dagvatten 

Dagvattnet inom området fördröjs till största delen av gräsbeklädda översvämningsytor 

och diken. Enligt Trafikverkets publikation ”Vägdagvatten – Råd och rekommendationer 

för val av miljöåtgärd” från 2011 har dagvattendammar och gräsklädda diken god 

förmåga att rena dagvatten. Se Tabell 5Tabell 5 för reningsgrad av olika ämnen. 

Föreslagna lösningar bedöms rena dagvattnet tillräckligt för att uppnå de krav som ställs 

enligt miljökvalitetsnormen för recipienten. 
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Tabell 5: Schablonvärden för reduktion av föroreningar i dammar och diken, totalhalter 
avses (Trafikverket, 2011). 

Ämne  Anläggningstyp och  
föroreningsreduktion i % 

 Dammar  Diken 

Suspenderat material 50–85 50–90 

Zink 30–80 15–90 

Koppar 30–70 10–90 

Bly 40–80 30–80 

Kadmium  10–50  10–50 

Kväve (total)  5–30  10–50 

Fosfor (total)  20–70  10–80 

I anslutning till parkeringsytor rekommenderas oljeavskiljare.  

4.12 Konsekvenser av extrem nederbörd 

Dagvattenåtgärderna i området dimensioneras för ett 20-årsregn. Att dimensionera 

systemet för större regn skulle vara alltför kostsamt och ta orimligt stor plats. Istället bör 

man se till att vatten tillåts fördröjas och transporteras tillfälligt på ytan. Höjdsättningen 

inom området ska anpassas efter detta. 

För att kunna omhänderta stora flöden såsom t.ex. 100-årsregn räcker inte 

ledningssystem och utjämningsmagasin till. Dessa dimensioneras för mindre regn. För 

nybyggda dagvattensystem i tätbebyggda områden är dimensioneringskravet att de ska 

klara ett 20-årsregn med en trycklinje i marknivå. VA-huvudmannens ansvar sträcker sig 

upp till markytan. Ovan mark är det kommunens ansvar som planläggande myndighet att 

se till att höjdsättningen medför att befintliga och tillkommande byggnader skyddas vid 

större regn.  

I vidare arbete är det viktigt att området höjdsätts så att byggnader inte tar skada ens vid 

extrem nederbörd och att instängda områden undviks. För att få ett tillräckligt skydd för 

byggnader rekommenderas att mark vid hus är minst 30 cm högre än intilliggande väg. 
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5 Förslag till planbestämmelser 

Med planbestämmelser kan man om det krävs skapa detaljerade förutsättningar för hela 

eller delar av området. Bestämmelserna kan göras platsspecifika genom att placera ut en 

egenskapsbestämmelse inom en användningsområdesgräns eller en egenskapsgräns. 

Alternativt genom en generell egenskapsbestämmelse utan beteckning på plankartan 

som istället gäller inom hela planområdet. 

De förslag på egenskapsbestämmelser som skulle kunna vara aktuella för planområdet 

är gällande byggnadsteknik. Genom att bestämma en minsta nivå för färdigt golv över 

gatans nivå minimeras risk för översvämning av dagvatten. Även bestämmelse om 

källarlösa hus föreslås för att minska översvämningsrisken.  

Några olika förslag på planbestämmelser med hänsyn till översvämning redovisas nedan. 

 

Om infiltration av dagvatten ska kunna ske på respektive fastighet krävs att 

planbestämmelser införs avseende mark och vegetation. Se förslag nedan.  

 

 

UTFORMNING, UTFÖRANDE OCH BYGGNADSTEKNIK 

Byggnadsteknik 

Färdigt golv i bottenvåning ska vara minst 0,3 meter över nivå till kringliggande 

hårdgjord yta eller parkering.  

Endast källarlösa hus. 

Förslag på förklarande text i planbeskrivning: 

Färdigt golv i bottenvåning ska vara minst 0,3 meter över nivå till kringliggande 

hårdgjord yta eller parkering och hus med källare tillåts ej. Detta för att undvika 

översvämning vid kraftiga regn. 

UTFORMNING, UTFÖRANDE OCH BYGGNADSTEKNIK 

Mark och vegetation  

På varje fastighet ska minst 60 % av markytan vara genomsläpplig för att möjliggöra 

infiltration av dagvatten från hårdgjorda ytor.  

Förslag på förklarande text i planbeskrivning: 

På varje fastighet ska minst 60 % av markytan vara genomsläpplig för att möjliggöra 

infiltration av dagvatten från hårdgjorda ytor, såsom takytor och asfalterade ytor. Syftet 

är att upprätthålla den naturliga grundvattenbalansen. 


