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 Orientering 

På uppdrag av Skanska Fastigheter Göteborg AB har Norconsult AB utarbetat föreliggande 

dagvattenutredning till detaljplan för Bålsta entré, där exploatering i form av lokaler för handel och 

service planeras. Planområdet omfattar en yta om totalt ca 11,4 ha och är beläget vid Lillsjön i 

sydöstra delen av Bålsta, se figur 1. I föreliggande dagvattenutredning studeras endast den fastighet 

där en ICA Maxi-butik med tillhörande markparkering planeras uppföras. Denna fastighet omfattar en 

yta om ca 2,4 ha. 

 

Figur 1. Av markeringen framgår planområdets läge 

 Underlag 

Följande har legat till grund för dagvattenutredningen: 

- Håbo kommuns dagvattenpolicy (2017-08-10) 

- PM: Bista 1:159 m.fl. – Planförutsättningar (Håbo kommun/SWECO VBB, 2003-08-20) 

- Bålsta entré – planillustration v.03 (Tema arkitekter, 2017-10-17) 

- Grundkarta (ej daterad, tillhandahållen av beställaren 2017-10-11) 

- Ledningskarta (ej daterad, tillhandahållen av beställaren 2017-10-11) 
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 Befintlig dagvattenhantering 

Marken i området är flack, med nivåer omkring +25 m, och utgörs enligt SGU:s jordartskarta av 

isälvssediment, grönt fält i figur 2. Isälvssediment har generellt god infiltrationskapacitet. 

 

 

Figur 2. Utdrag ur jordartskartan (SGU, 2017) 

 

Recipient för dagvatten som avrinner från planområdet är Lillsjön. Dessförinnan avleds dagvattnet till 

en dagvattendamm norr om Lillsjön, i vilken flödesutjämning och rening sker. Enligt uppgift från 

Thomas Högberg vid VA-enheten, Håbo kommun kan avledning av dagvatten efter erforderlig 

flödesutjämning och rening ske till kommunalt ledningsnät för dagvatten i Lillsjöslingan. 

Efter kontroll i Länsstyrelsens interaktiva karttjänst, Webbgis, konstateras att inga markavvattnings-

företag finns registrerade i eller i närheten av utredningsområdet. 
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 Befintliga flöden 

Befintligt dagvattenflöde inom utredningsområdet har beräknats enligt rationella metoden i Svenskt 

Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Avrinningskoefficienter har ansatts enligt Svenskt 

Vattens P110. Dagvattenflödet har beräknats för ett regn med 10 minuters varaktighet, med 

återkomsttiden 10 år vilket motsvarar en regnintensitet om 228 l/s,ha. 

Det flöde som vid befintliga förhållanden genereras i samband med ett 10-årsregn, beräknas uppgå till 

ca 110 l/s. Naturmarksavrinningen inom samma område bedöms, med stöd av figur 4.4 i P110, uppgå 

till ca 60 l/s. 
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 Föreslagen dagvattenhantering 

Avrinningen från planområdet kan förväntas öka i framtiden, till följd av att andelen hårdgjorda ytor 

ökar i samband med planerad exploatering samt att nederbördsmängderna bedöms öka i framtiden i 

och med förväntade klimatförändringar. 

I samråd med Håbo kommun ska dagvattensystem utformas enligt följande: 

1. Dagvatten från tak ska avledas till svackdike på baksidan av fastigheten och som senare 
tillrinner Lillsjön. 

2. Dagvatten från parkeringsytor ska avledas via oljeavskiljare och fördröjningsmagasin, innan 
det tillrinner allmän dagvattenledning dimension 400 mm i Lillsjöslingan. 

3. Dimensionerande flöden är ett 10-årsregn, med klimatfaktor 1,2. Utloppet begränsas till att 
motsvara naturmarkavrinning. 

4. Dagvattnet på tomtmark kan fördröjas genom sprängstens- eller kassettmagasin. Dock ska 
magasinet/magasinen vara täta för att dagvatten inte ska infiltrera i den underliggande åsen. 

 

 Framtida dagvattenflöde 

Förväntade framtida dagvattenflöden från utredningsområdet har beräknats utifrån tillhandahållen 

illustrationsritning. Avrinningskoefficienten har satts till 0,9 för takytor respektive 0,8 för asfalterade 

ytor. För att ta hänsyn till att regnintensiteten förväntas öka i och med framtida klimatförändringar, har 

en säkerhetsfaktor på 1,2 inkluderats vid beräkningarna, enligt rekommendation i Svenskt Vattens 

publikation P110. Regnintensiteten har satts till 274 l/s,ha för ett 10-årsregn. 

Med förutsättningar enligt ovan har det framtida dagvattenflödet som genereras inom utrednings-

området i samband med ett 10-årsregn beräknats uppgå till ca 540 l/s. Av detta flöde kommer 

ca 140 l/s från tak, medan ca 400 l/s genereras på parkering och omgivande markytor. 

Dagvattenflödet som genereras i samband med ett 100-årsregn har beräknats uppgå till ca 1 160 l/s. 

Detta flöde ska inte ligga till grund för dimensionering av dagvattensystem, men höjdsättning av 

området bör utformas så att ett sådant flöde kan avledas utan att åsamka skada på planerad 

bebyggelse. 

 

 System för omhändertagande av dagvatten 

Enligt dimensioneringsförutsättningarna ovan ska dagvatten från tak ledas till ett svackdike som 

anläggs på baksidan av fastigheten och avrinner till Lillsjön. I svackdiket flödesutjämnas detta 

dagvatten, som kan betraktas som rent. Resterande utgående dagvattenflöde från utredningsområdet 

ska begränsas till motsvarande naturmarksavrinning, som enligt kapitel 2.1 uppgår till ca 60 l/s och 

genomgå erforderlig rening innan det avleds till kommunalt ledningsnät för dagvatten. 

Med erforderlig rening avses i detta fall främst oljeavskiljning, då olja från bilar som står parkerade 

eller framförs på parkeringsytorna bedöms utgöra den främsta föroreningsbelastningen på dagvatten 

inom området. Om fördröjningsmagasin utförs som sprängstensmagasin, sker rening i form av 

fastläggning och sedimentering av tungmetaller och andra ämnen i sprängstenen. Innan dagvattnet 

når recipienten, Lillsjön, avleds det enligt ovan till en dagvattendamm för ytterligare rening. 

Enligt ovan ska utflödet till kommunalt ledningsnät för dagvatten begränsas till 60 l/s, motsvarande 

naturmarksavrinning. Erforderlig effektiv fördröjningsvolym för att fördröja ett 10-årsregn, så att ut-

flödet motsvarar 60 l/s, har beräknats uppgå till ca 260 m3. I beräkningarna har en säkerhetsfaktor på 

1,2 inkluderats, enligt rekommendation i P110. Dimensionerande varaktighet uppgår till omkring 

35 minuter. 
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Magasin föreslås anläggas i form av sprängstens- eller kassettmagasin under parkeringsytan. 

Lämpligen delas volymen upp i ett antal mindre magasin, för enklare avvattning och ledningsdragning 

inom parkeringsytorna. 

Magasin med dagvattenkassetter, se figur 3, har en våtvolym om ca 96 %, vilket betyder att de är 

mycket utrymmeseffektiva i förhållande till volymen dagvatten som kan magasineras. För att uppnå en 

effektiv volym om 260 m3 erfordras således en total volym om ca 270 m3 kassettmagasin. Fördelar 

med dagvattenkassetter jämfört med stenkistor och makadammagasin är, förutom att kassett-

magasinen inte kräver lika stor plats, att möjligheterna till inspektion, rensning och spolning är större. 

 

Figur 3. Exempel på utjämningsmagasin av dagvattenkassetter (Uponor) 

 

Magasin av sprängsten eller makadam har en betydligt mindre procentuell våtvolym, ca 30 %. För att 

uppnå en effektiv volym om 260 m3 erfordras således en total volym om ca 870 m3 sprängstens-

magasin. 

För att hindra att föroreningar från dagvattnet når grundvattnet, ska fördröjningsmagasin utföras täta. 

Detta kan exempelvis tillses genom att magasinen anläggs i tät gummiduk eller i hårt packad lera. 

 

 Höjdsättning 

Höjdsättningen av planområdet är mycket viktig och ska utformas så att marköversvämning i samband 

med ett skyfall, exempelvis ett 100-årsregn, inte åsamkar skada på byggnader. Bebyggd mark bör 

generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för att en tillfredsställande avledning av 

dag- och dränvatten samt spillvatten skall kunna erhållas, se figur 4. 
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Figur 4. Principskiss för höjdsättning 

 

Lägsta golvnivå bör enligt Svenskt Vattens publikation P105 inte understiga 0,5 m över marknivån vid 

förbindelsepunkt för dagvatten. Med hänsyn till föreliggande krav på god tillgänglighet kan dock ett 

vertikalt avstånd mellan färdigt golv och marknivå vid förbindelsepunkt om 0,3 m accepteras. Det skall 

dock tillses att marken ges ordentlig lutning ut från byggnader. Närmast en byggnad, ca 3 m, bör 

marken ges en lutning om ca 1:20. 

Om höjdsättningen utformas enligt ovan, så att gator alltid är belägna på lägre nivåer än kringliggande 

bebyggd mark, kan dagvatten avledas via gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet skulle 

överskridas vid extrem nederbörd, exempelvis ett 100-årsregn. 

 


