
Dagvattenutredning för Detaljplan for Ljungryens industriomrade 

Etapp 2 fastigheten Broaryd 2:25 m.fl . i Broaryd 
 
Bakgrund och syfte 
Utbyggnad av 3,5ha skogsfastighet till ny industrimark. Hårgjord yta vid full utbyggnad 80%. 
 
Befintlig markanvändning 
Planområdet är beläget i Broaryd och omfattar en yta på ca 3,5 ha. I dagsläget består ytan av 
skogsmiljö med inslag av mossområde. Enligt den geodetiska undersökningen så ligger berget grunt i 
området. För att skapa en bra nivå på området så behöver man spränga sig ner. 
 
Avrinningsområde och befintlig avvattning 
I dagsläget avvattnats området till det va-huvudmannens dagvattensysten ner till Hestrabäcken som 
mynnar ut till Hestrasjön. 
Dagvatten anslutningen ligger i Verktygsgatans förlängning i västra hörnet av detaljplan. Nuvarande 
dagvattenledning är en betongledning med dimension 400, kapaciteten på ledningen är 243l/s. 
Ledningen mynnar ut i dagvattendiket utmed Norra vägen med fortsatt dagvattenledning med 
dimension 225mm och kapacitet på 72l/s ner till v153. Dagvattendiket utmed Norra vägen kan 
hantera en viss fördröjning av dagvattnet. 
 
Recipienter 
Planområdet angränsar inte direkt till några skyddande områden. Dagvattnet rinner ut i 
Hestrabäcken innan den mynnar ut till Hestrasjön. Dagvattnen rinner i ledning och i 
dagvatten/vägdiken innan vattnet rinner ut i bäcken. 
 

 
Konsekvenser av plan 
Planområdet kommer att omvandlas från grönyteområde (skog) till möjlig hårdgjorda ytor. Enligt 
plan finns det möjlighet att omvandla 80% av skogen till hårdgjord yta. Förändringen av 
markanvändningen kommer att förändra dagvattenflödet från området. 



 
Dimensionering av flöde (Före och efter) 
Minskad andel gröna ytor ger ökat dagvattenflöde, dessutom innebär exploatering av 
industrifastighet att takavrinning och asfaltsytor tillkommer, vilket också ökar dagvattenflödet. 
Beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden har gjorts för området, både för nuvarande och för 
planerad markanvändning. Ytan som beräknats innefattar endast ytor inom detaljplaneområdet. För 
att beräkna dimensionerande dagvattenflöden används den rationella metoden: 
 

Qdim = q · (j · F) 
 

Nuläge   Qdim  = 240*(0,1*3,5)=84 l/s 

Full utbyggt  80% Qdim  = q · (((j0,1)*20%)+((j0.9)*80%)) · F) 

  Qdim  = 240*(0,02+0,72)3,5=600l/s 

 
Den planerade markanvändningen ger ökat dagvattenflöde och va-huvudmannen förordar att 
dagvattnet från detaljplaneområdet inte belastar dagvattennätet mer än före exploatering. 

 
Dimensionering av dagvattendammar 
Vikten av att reglera fördröjning av dagvatten 
Den rationella metoden kan i all sin enkelhet visa på nödvändigheten av att reglera dagvattnets 
fördröjning när områden nedströms riskerar att drabbas av översvämning och erosion. Om man i 
detaljplanen begränsat tillåten andel hårdgjorda ytor så kommer dagvattenflödena att i motsvarande 
grad bli lägre vid måttliga regn. 
  
Vid mer intensiva regn ökar avrinningen direkt proportionellt mot ökad intensitet. 
Vid långvariga regn eller vid regn som föregåtts av regn med stora regnvolymer så kommer 
de permeabla (genomsläppliga) ytorna bli allt mer vattenmättade. Avrinningskoefficienten kommer 
då att öka kraftigt i takt med att markens vattenmättnad ökar. 
Dagvattenavrinningen kan då öka väsentligt mer än vad som beror på regnintensiteten. 
Detta fenomen är mest vanlig under höst- och vinterperioder samtidigt som träd och buskars 
upptagning av vatten är reducerad. En kraftigt förhöjd avrinning från permeabla ytor inträffar också 
när det regnar på tjälad mark. 
  
Beräkning av magasinstorlek för att fördröja dagvattnet inom detaljplanerad yta. 
Skillnad mellan nuvarande och full utbyggd detaljplan:  600-84=516l/s 
Regnvarighet 10minuter ger en damm i storleksordning:  516l/s*10*60=310m³ 
  
Alternativ att använda befintlig kapacitet på dagvattenanslutning. 
Befintlig ledningsanslutning BTG D400 har en kapacitet på 243l/s. Eftersom kapaciteten är högre på 
anslutningsledningen kan vi minska storlek på magasinet enligt beräkning: (600-243)*10*60=214m³. 
 
Förslag på dagvattenhantering 
Funktionskrav för nya dagvattensystem är: 
• Avvattning av hårdgjorda ytor och andra ytor skall ske så att risken för skador på anläggningar och 
fastigheter minimeras. 
• Dagvattnet skall så långt som möjligt fördröjas för att reducera både toppflöden och utsläpp av 
föroreningar. 
• Anläggningar för fördröjning skall planeras in på såväl kvartersmark som allmän platsmark när 
behov finns ur översvämningssynpunkt. 
• Dagvattnet skall renas beroende på bedömningar av olika recipienters känslighet. 



• Extrema skyfall skall kunna hanteras i ytliga system utan att skador uppstår på anläggningar och 
byggnader. 
  
Dagvatten damm på det detaljplanerade området för att klara av nuläget för dagvattnet, 214lm³. 
Utformning kan ske med hjälp av ett svackdike utmed tomten med kapacitet att klara av ca 214m³. 
Genom svackdiket får man även en reningseffekt samt kontroll angående utgående dagvatten innan 
man släpper ut vattnet ner mot recipienten. 

 
Framtid 
Eftersom regnstatistiken vid dimensionering av dagvattenanläggningar baseras på historiska 
nederbördsdata måste hänsyn tas till bedömningar av framtida ökningar av nederbörden till följd av 
klimatförändringar. Detta hanteras genom att lägga på en klimatfaktor på de dimensionerande 
regnen. Bedömning av klimatfaktorns storlek bör göras utifrån det senaste kunskapsläget presenterat 
av SMHI. I denna publikation ges en rekommendation baserat på kunskapsläge dec 2015 
Baserat på kunskapsläget 2015 rekommenderas att en klimatfaktor på minst 1,25 bör användas för 
nederbörd med kortare varaktighet än en timme. För regn med 
längre varaktighet, upp till ett dygn, bör klimatfaktorn väljas till minst 1,2, se tabell 1.3. Klimatfaktorn 
är densamma för hela Sverige. Nya bedömningar kommer 
att göras av SMHI, varför klimatfaktorn kan komma att ändras. 
 
Klimatfaktor på 1,25*214m³ ger en volym på 267m3 för en dagvattendamm/svackdike i området. 
 
Slutsatser och rekommendationer 
Allt dagvatten från detaljplanen kan inte släppas på det kommunala dagvattennätet utan att 
fördröjas för att reducera flödet. Dagvattenutredningen föreslår att allt dagvatten från takytor och 
asfaltsytor fördröjs i en dagvatten damm alternativ ett svackdike inom detaljplanerade området. 
Kapaciteten på fördröjningen ska ligga på 267m³. 
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