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1 Bakgrund 

Denna PM syftar till att beskriva dagvattenhanteringen för planerade detaljplanen för en del av 

fastigheten Väppeby 7:218 (Dalängen) i Bålsta, Håbo kommun. Fastigheten planeras kunna 

bebyggas med bostäder, både i form av Boviera, friliggande småhusenheter och 

kedjehus/radhus. 

Figur 1. Området som hanteras i denna PM är inringat med vitt streck. 
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2 Förutsättningar 

Området utgörs idag av ängsmark och avgränsas i nordost av ett dike, i sydost av väg 544 

(Centrumleden) och i sydväst av en skogskant. Östra delen av området är flackt, västra delen 

av området lutar upp mot skogskanten och ligger cirka 3 till 8 meter högre än marknivån vid 

diket i nordost. Diket kommer att fungera som mottagare av dagvatten från området. 

 
Figur 2, Nuvarande markanvändning, källa Google Earth 

En geoteknisk undersökning, daterad 2019-06-14, har utförts av Bjerking AB. Kortfattat visar 

undersökningen att de flesta borrpunkter har en jordlagerföljd som i allmänhet består av ett 

lager mulljord överlagrandes kohesionsjord ovan friktionsjord. Grundvattenytans trycknivå 

bedöms ligga kring ca +4,6 dvs. mindre än 1 m under markytan i förhållande till områdets 

låglänta delar. Små möjligheter till infiltration av dagvattnet finns därmed i området.  

 
Figur 3, Jordartskartan, källa SGU. 
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Beräkningar som presenteras i denna PM följer Svenskt Vattens Publikation P110. 

Regnintensiteten, som skall kunna behandlas i fördröjningsmagasinen, är satt till ett regn med 

10 års återkomsttid enligt protokollfört beslut. 

För att behandla framtida klimatförändringar så används en klimatfaktor 1,25 för uppräkning av 

regnmängderna.  

I Håbo kommuns dagvattenpolicy anges att i samband med planskedet ska följande punkter 
beaktas: 
 

”1. Huvudprincipen för allmän plats är att dagvatten ska infiltreras och i andra hand fördröjas.  

2. Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas omhand genom LOD (lokalt 

omhändertagande av dagvatten).  

3. Om förutsättningar saknas för LOD eller infiltration nära källan är huvudprincipen att 

vattenflödet utjämnas och fördröjs innan avledning sker till ledningsnät och/eller recipient.  

4. Det vatten som inte kan infiltreras eller omhändertas nära källan ska om möjligt avledas i 

öppna avrinningsstråk.  

5. Dagvatten ska ej infiltreras om: - marken är förorenad eller om det finns misstanke om 

förorening. - det finns risk för förorening av grundvattnet. - det finns risk för skador på befintlig 

bebyggelse eller anläggningar eller annan skada. - naturen eller jordarten inte är lämplig för 

infiltration eller utsläpp av dagvatten.  

6. I samband med detaljplanering ska en dagvattenutredning tas fram, se Bilaga 3.  

7. Detaljplaner ska specificera hur och var dagvattenhantering ska ske. Dagvattenhanteringen 

ska vid behov regleras genom planbestämmelser genom att utrymme avsättas för 

dagvattenhantering i plankartan och slutsatser från dagvattenutredningen ska återges i 

planbeskrivningen. ” 

 

Eftersom geotekniken till stor del motsäger infiltration görs plats för att kunna rena och fördröja 

ett 10-årsregn i områdets östra del i form av två dagvattendammar. Dagvattnet leds till 

dammarna via ledningar i lokalgatorna. I övrigt föreslås så mycket grönytor som möjligt i 

området kring dammarna och på fastigheter för att göra avledningen av dagvatten trögare. 
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3 Beräkningar av flöden och magasinsvolym 

För att kunna beräkna flöden från hela eller delar av området så måste dagvattnets rinntider 

bedömas, återkomsttiden bestämmas, en reducerad yta beräknas samt en klimatfaktor sättas. 

Dimensionerande flöde = 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 (Formel 4.4, Svenskt Vatten, 2016)  

där:  

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 är det dimensionerande flödet (𝑙/𝑠)  

𝐴 är avrinningsområdets area (ha)  

𝜑 är avrinningskoefficienten  

𝑖(𝑡𝑟) är den dimensionerande nederbördsintensiteten (𝑙/𝑠 ∙ ℎ𝑎)  

𝑡𝑟 är regnets varaktighet (min)  

𝑘𝑓 är klimatfaktor 

3.1 Flöden före exploatering 

Rinntiden bedöms till 10 minuter efter antagande om avledningshastighet på 0,1m/s i naturmark 

och ca 60-70 m till avledningspunkt. 

Återkomsttiden för området är satt till 10 år.  

Området består av ängsmark och avrinningskoefficent är satt till 0,1.  

Enligt förslag på höjdsättning av lokalgator och fastigheter skapas en vattendelare för 

dagvattnet och flödena beräknas därför separat för område norr och område söder, se figur 4. 

 
Figur 4, markanvändning före exploatering 
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Tabell 1, flöden före exploatering - område norr 

Område norr 
Yta 
(ha) 

ϕ hared 

(ϕ *A)  
i(tr) (l/s, 

ha) 
kf 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 

(l/s) 

Ängsmark 3,7 0,1 0,37 228 1,25 105,6 

Totalt 3.7 0,1 0,37 228 1,25 105,6 

 

Tabell 2, flöden efter exploatering - område syd 

Område syd 
Yta 
(ha) 

ϕ hared 

(ϕ *A)  
i(tr) (l/s, 

ha) 
kf 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 

(l/s) 

Ängsmark 2,1 0,1 0,21 228 1,25 60,3 

Totalt 2,1 0,1 0,21 228 1,25 60,3 

   

3.2 Flöden efter exploatering 

Rinntiden bedöms till 5 minuter då avledningen sker i ledningar efter exploatering, 200-300 

meter med hastighet 1,5 m/s. 

Återkomsttiden för området är satt till 10 år.  

 
Figur 5, markanvändning efter exploatering 
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Tabell 3, flöden efter exploatering - område norr 

Område norr 
Yta 
(ha) 

ϕ hared 

(ϕ *A)  
i(tr) (l/s, 

ha) 
kf 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 

(l/s) 

Vägar 0,26 0,8 0,21 181,3 1,25 47 

Hårdgjorda ytor 0,56 0,8 0,45 181,3 1,25 102 

Takytor 0,66 0,9 0,60 181,3 1,25 136 

Gräsytor 2,21 0,1 0,22 181,3 1,25 50 

Totalt 3,71  1,48 181,3 1,25 335 

 

Tabell 4, flöden efter exploatering - område syd 

Område syd 
Yta 
(ha) 

ϕ hared 

(ϕ *A)  
i(tr) (l/s, 

ha) 
kf 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 

(l/s) 

Vägar 0,20 0,8 0,16 181,3 1,25 36 

Hårdgjorda ytor 0,20 0,8 0,16 181,3 1,25 36 

Takytor 0,29 0,9 0,26 181,3 1,25 59 

Gräsytor 1,43 0,1 0,14 181,3 1,25 32 

Totalt 2,12  0,73 181,3 1,25 165 

 

3.3 Magasinsbehov 

Beräkning av magasinsvolym efter exploatering sker enligt Dahlström (2010), bilaga 10_6a i 

P110. Rationella metoden. 

Tabell 5, tillåten avtappning för beräkning av magasinsvolymer 

Område 
𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 

(l/s) 
hared 

(ϕ *A)  
Avtappning 

(l/s, ha) 

Norr 335 1,48 71 

Syd 165 0,73 83 

 

Rinntiden bedöms till 5 minuter då avledningen sker i ledningar efter exploatering, 200-300 

meter med hastighet 1,5 m/s. 

Återkomsttiden för området är satt till 10 år.  

För att behandla framtida klimatförändringar så används en klimatfaktor 1,25 för uppräkning av 

regnmängderna.  

Nedan presenteras resultaten av magasinsberäkningarna för område norr och syd. 
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Figur 6, magasinvolym för område norr 

Erforderlig magasinsvolym för område norr blir 190 m3. 

 

 
Figur 7, magasinvolym för område syd 

Erforderlig magasinsvolym för område syd blir 82 m3. 

4 Förslag till hantering av dagvatten inom fastigheten 

Som tidigare nämnts har marken i området liten möjlighet till infiltration. Därför blir förslaget att 

rena och fördröja dagvattnet i områdets östra del i två dagvattendammar. Dagvattnet, upp till 

och med ett 10-årsregn, leds till dammarna via ledningar i lokalgatorna. Dammarnas storlek 

anpassas för att flödet ut från området vid ett 10-årsregn inte ska öka jämfört med idag. I övrigt 

föreslås så mycket grönytor som möjligt i området kring dammarna och på fastigheter för att 

göra avledningen av dagvatten trögare. 

För att undvika översvämning i byggnader vid regn med mycket stora vattenmängder, vid >10 - 

100-årsregn, utförs höjdsättningen så att avrinning kan ske på mark från fastigheten till lägre 

belägen mark än byggnadens färdiga golv. Lokalgatorna höjdsätts för att fungera som 

sekundära avrinningsvägar vid skyfall då ledningarnas kapacitet överskridits utan att riskera att 

förstöra några byggnader. Inga delar av området riskerar med föreslagen höjdsättning att bli 

instängda. 

I figur 8 nedan presenteras systemlösningen för dagvattenhanteringen för planområdet. 
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Figur 8. Systemlösning för dagvattenhantering för planområdet 


