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Förutsättningar Gasellen 10 

 

Beräkning dagvatten 

Beräkningsmodellen i Svenskt vattens publikation P110 ligger till grund för utförda beräkningar för 

erforderlig fördröjningsvolym för dagvatten samt dimensionerande dagvattenflöde. 

Beräkningsmodellen grundar sig på ingående data för regnintensitet, baserade på Dahlström 

(2010), andelen tak-, grön- och hårdgjorda ytor samt klimatfaktor. 

Ingen hänsyn har tagits till trög avledning i ledningarna vid dimensionering av dagvattensystemet. 

Den totala ytan för bebyggelse av bostäder inom planområdet har uppskattats till drygt 13 000 m2.  

Av den totala ytan uppskattades hårdgöringsgraden för takyta till att vara 35% och övrig hårdgjord-

/asfalterad yta till att vara 15%. 

Ingående data vid beräkningarna för markanvändningsspecifik avrinningskoefficient angavs som 

0,9 för tak, 0,8 för asfalterade ytor och 0,1 för grönytor. 

Dagvattensystemet har dimensionerats för att klara ett 20-års regn.  

Regnvaraktigheten vid beräkningarna angavs till 10 min och klimatfaktorn till 1,25. 

 

Enligt dagvattenutredningen som gjordes för området 2019 bedöms markinfiltrationen vara 60 

l/s*ha utifrån rådande markförhållanden. Infiltration kommer att ske i grönytorna inne på 

fastigheterna och varje fastighet kommer att få en servisavsättning för dagvatten som ansluts till 

dagvattenledningen i den nya lokalgatan. 

En infiltrationsyta i form av ett makadamdike med placering mellan ny GC-väg och körbanan i 

lokalgatan ger möjlighet för ytvattnet från GC-väg, körbana och vändplats att infiltrera. Diket 

anläggs med lutning västerut mot Norra Långgatan och kupolsilsbrunnar ansluts mellan 

infiltrationsytorna och dagvattenledningen i lokalgatan. 

Dagvattnet leds vidare via dagvattennätet till fastigheten Nybro 3:1, en utpekad grönyta i den 

fördjupade detaljplanen för Nybro, vilken avser omhändertagande av dagvatten. Grönytan 

utformas så att kapaciteten för att omhänderta det dagvattenflöde och den volym som kommer från 

Gasellen 10, närliggande fastigheter samt hårdgjorda/asfalterade ytor i området uppnås. 


