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Underlag avseende dagvatten för  
Detaljplan Gasellen 10 m.fl. (Före detta Transtorpskolan) 
 
Förutsättningar 
Detaljplanen avser att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse. Exploateringen innebär 

förändringar av vattenavledningen från området jämfört med nuvarande avrinning som 

sker från öppna grus- och gräsytor. Området ska ingå i verksamhetsområde för 

dagvatten. 

 

Exploatering av tidigare obebyggda ytor innebär en ökad hårdgöringsgrad i området. 

Detta leder till minskade infiltrationsmöjligheter för dagvatten. Planområdet tillhör 

Ljungbyåns avrinningsområde och har Västrakullabäcken som recipient. Recipienten 

uppnår i dag inte god kemisk status och har endast måttlig ekologisk status. 

Exploateringen får inte försämra förutsättningarna att uppnå god miljökvalitetsnormerna 

för vattenförekomsten.  

 

I Fördjupad översiktsplan (FÖP) Nybro stad som antogs av kommunfullmäktige i juni 

2022, finns ställningstagande för hushållning med mark genom förtätning och 

ställningstagande utifrån kommunens dagvattenstrategi. Ett ställningstagande är att 

dagvatten i möjligaste mån ska hanteras i öppna dagvattensystem. Det förlänger 

rinntiden för vattnet och medger ökad infiltration och viss rening av dagvattnet. 

Detaljplaneförslaget ska förhålla sig till översiktsplanen och i stadsdelsområdet finns 

flera grönområden utpekade som lämpliga för fördröjning av dagvatten från befintlig 

och framtida bebyggelse.  

 

WSP har på uppdrag av kommunens VA-huvudman räknat på lämpliga 

fördröjningsvolymer och dimensionering av fördröjningsytor (se bilaga 1 a-c) som 

behövs för att exploateringen inte ska påverka den hydrologiska regimen i recipienten. 

Beräkningsförutsättningarna som angavs i en dagvattenutredning från 2019 (Sweco 

2019) för nu aktuellt planområde gäller fortsatt. Det är till exempel indata för val av 

regn (intensitet och varaktighet) och infiltrationskapacitet som behövs för att kunna 

dimensionera dagvattenhanteringen. Denna förprojektering ersätter förslagsdelen i 

dagvattenutredning från 2019.  

 

Vattenförekomster och miljökvalitetsnormer 
Dagvattnet från aktuellt planområde berör vattenförekomsten Västrakullabäcken (SE 

SE629250-151204). Miljökvalitetsnormerna god ekologisk status samt god kemisk 

status ska efter dispens ha uppnåtts år 2027. Vattenförekomsten har klassats som 

ytvatten med måttlig ekologisk status och uppnår inte heller god kemisk status enligt 

Havs- och vattenmyndighetens (HAVs) bedömning 2021.  
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Främst är det kvalitetsfaktorn hydrologisk regim som detaljplanen, utan åtgärder, skulle 

kunna påverka. Detta genom att utökad hårdgöringsgrad och ytterligare 

dagvattenvolymer som genom snabb avledning via ledningsnät skulle leda till att 

förstärka onaturliga flödestoppar i recipienten. De kemiska kvalitetsfaktorerna påverkas 

främst indirekt genom snabb avledning av större volymer där föroreningar inte hinner 

fastläggas eller brytas ner, inte genom någon egentlig ökning av förorenande ämnen i 

avrinningsområdet. 

 

Enligt SGU:s jordartskarta har marken i hela detaljplaneområdet medelhög 

genomsläpplighet. Jordart i grundlagret är sandig morän. Grundvattnet uppskattas ligga 

relativt högt, cirka 0,8 till 1,2 meter under markytan. Väster om planområdet finns en 

vattendelare. Intilliggande områden är sedan tidigare exploaterade och för området finns 

inget utökat skydd för grundvattnet. I samband med exploatering kan förändringar av 

grundvattennivån lokalt förekomma. Efter utbyggnad kommer infiltration ske lokalt i 

området också i planområdets närhet genom anläggande av infiltrationsytor. 

Planförslaget förväntas i övrigt inte påverka grundvattnet i området.  

 

 
 

Figur 1 Kommunens skyfallskartering från 2020 visar hur vattnet från 

planområdet ytledes rinner åt sydväst.  
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Förslag till dagvattenhantering 
Det aktuella planområdet är 20 ha, varav ca 13 ha utgörs av ny kvartersmark och 4 ha 

gatumark. Dagvatten som uppkommer inom kvartersmark ska delvis infiltreras i marken 

och delvis fördröjas. Där det inte är möjligt med infiltration av dagvatten från 

kvartersmark leds dagvattnet till dagvattenledningar som ansluts till dagvattenledning i 

lokalgatan. Inom gatumark anläggs dagvattenledning eller kombinerat dagvattensystem 

med makadamdike med biokol för ytvattnet från GC-väg, körbana och vändplats att 

infiltrera. Diket anläggs med lutning västerut mot Norra Långgatan och kupolsils-

brunnar ansluts mellan infiltrationsytorna och dagvattenledningen i lokalgatan. 

 

Figur 2 Kommunens skyfallskartering från 2020 beräknat maximalt 

översämningsdjup vid ett framtida 20-årsregn 
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I den förprojektering som WSP (se bilaga 1 a-c) har gjort på uppdrag av VA-huvudman 

har beräkningar för fördröjningsvolym och övriga dimensioneringskrav beräknats 

utifrån en uppskattad hårdgöringsgrad för takyta till att vara 35% och övrig hårdgjord-

/asfalterad yta till att vara 15%. Övriga indata har varit vedertagna avrinnings-

koefficienter för asfalterade ytor, tak och grönytor. Systemen har dimensionerats för 20-

årsregn med en varaktighet på 10 minuter och med klimatfaktorn 1,25.  

 

Figur 3 Föreslagen dagvattenhantering (bilaga b – R-51-1-500) 
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Från planområdets leds dagvattnet vidare via dagvattennätet till en grönyta inom del av 

fastigheten Nybro 3:1 som i Fördjupad översiktsplan för Nybro har reserverats för 

dagvattenhantering. 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. I samband med detaljprojektering 

avgörs hur mycket dagvatten som ytan i övrigt (för andra stadsdelsområden) kan bistå 

med att fördröja vid specifika regn. Begränsningen för ytans kapacitet utgörs främst av 

grundvattennivån och möjlig höjdsättning på in- och utlopp utifrån olika aspekter såsom 

t.ex. säkerhet och höjdsättning i ledningsnät. 

 

Utifrån att det är mindre trafikerade gator och bostadsfastigheter som dagvatten kommer 

att avledas från utformas grönytan främst för fördröjning. Ytan medger dock, indirekt 

genom fördröjning och infiltration på en biologiskt aktiv yta, en fastläggning av 

metaller och nedbrytning av organiska föroreningar. Hänsyn till detta ska tas vad gäller 

inriktning för hur ytan i övrigt används. Detta innebär sammantaget att planerad 

exploatering inte kommer att medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för 

grund- eller ytvattenförekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Föreslagen dagvattenhantering (bilaga c - R-51-2N-001)) 
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Bild 1 Grönyta inom del av fastigheten Nybro 3:1 som i Fördjupad 

översiktsplan för Nybro som har reserverats för 

dagvattenhantering.  

 

Bild 2 Grönyta inom del av fastigheten Nybro 3:1, i bakgrunden syns 

flerfamiljshus som gränsar till Gasellen 10.  
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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. 
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