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Inledning och förutsättningar

Den planerade exploateringen på Bällsta by innebär ett nytt bostadsområde med 8
villatomter, 20 kedjehus, 19 radhus och 14 lägenheter. Det nya bostadsområdet
kommer att behöva ett dagvatten-, spillvatten- och vattensystem att ansluta till.
De följande förutsättningarna tas hänsyn till i förprojekteringen:




2

Stående vatten har noterats på båda norra och södra delar av området och
höga grundvattennivåer har uppmätts
Befintlig spillvattenpumpstation uppnådde sin livslängd och kan inte hantera
ökad förbrukning.
Fördröjning av dagvatten behövs för att begränsa flödet till den efterföljande
jordbruksmarken.

Dagvatten

Syftet med avsnittet är att presentera de olika förhållandena och förfaranden gällande
beräkningarna för dagvattenflöden som påverkar Bällsta. Först beskrivs parametrarna
och beräkningsmetodiken, därefter avrinningsområden och flöden och slutligen
presenteras åtgärderna för att hantera dagvattnet.

2.1

Parameterbeskrivning och beräkningsmetodik

För att beräkna det förväntade avrinningsflödet har den rationella metoden använts. Det
finns många andra metoder man kan använda sig av men rationella metoden är en
erkänd teknik bland experter inom branschen och fungerar bra för Bällsta.
Den Rationella Metoden skrivs 𝑄 = 𝑐 × 𝐴 × 𝑖 × 𝑘𝑓 , där
𝑄 = 𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (𝑙/𝑠)
𝑐 = 𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡
𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 (ℎ𝑎)
𝑖 = 𝑅𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑙/𝑠 ℎ𝑎)
𝑘𝑓 = 𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟Följande

2.1.1

Avrinningskoefficient

Avrinningskoefficienten representerar den mängd regnvatten som konverteras till
avrinning. Den är en av de mer komplexa variablerna att uppskatta då det finns många
faktorer man måste ta hänsyn till, så som jordart, infiltration, fuktighet och
marklutningar.
Det finns många författare som presenterar referensvärden som är baserade på
observationer för olika förhållanden för att förenkla valet av koefficienten. De
referensvärden som används är från publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och
spillvatten” från Svenskt Vatten avsnitt 4.4.1 tabell 4.8. Tabell 1 visar de
avrinningskoefficienter som används för aktuellt planområde.

Tabell 1 Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor vid dimensionerande kortvariga regn

Typ av yta
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Betong- och asfaltyta, berg i dagen i stark lutning

0,8

Hustomt

0,4

Grönområde

0,2

När avrinningsområden innehåller olika delområden med olika avrinningskoefficienter
kan man få en gemensam koefficient. Genom att summera de individuella
koefficienterna och arean och sedan dividera detta med den totala arean, som beskrivs
nedan.
𝑐=

2.1.2

∑(𝑐𝑖𝑛𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑛 )𝑥 (𝐴𝑖𝑛𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑛 )
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒

Regnintensitet

Regnintensiteten är en genomsnittlig nederbördsintensitet för en vald tid. Värdet kan
fås antingen via direkta formler eller via intensitets-varaktighetskurvor som visar
regnintensiteten för ett visst geografiskt område.
Regnintensiteten har valts via intensitets-varaktighetskurvor från Svenskt Vattens
publikation P110 ”avledning av dag-, drän- och spillvatten”, figur 10.2 baserad på
Dahlström 2010. Använd varaktighet är 10 minuter och frekvens 20 år. Varaktigheten
brukar anses vara likvärdig med koncentrationstiden för ett avrinningsområde.
Koncentrationstiden definieras som den tid det krävs för vattnet att färdas från den mest
avlägsna punkten i avrinningsområdet till utloppet. Frekvensen är de antal år som
maximal regnintensitet uppstår minst en gång.

Figur 1 Intensitets-varaktighetskurvor baserade på Dahlström (2010)
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2.1.3

Klimatfaktor

En klimatfaktor på 1,25 har använts vid beräkning av det framtida scenariot för att
försäkra sig om att dagvattensystemet kan hantera framtida dagvattenflöden.

2.1.4

Dimensionering av dagvattenledning

Publikation från Svenskt Vatten P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” är
underlaget för dimensioneringen av dagvattenröret för område A. I Colebrooks diagram,
bilaga 3 är det möjligt att hitta rätt dimension med friktions koefficient 0.2 mm.
Genom att följa diagrammet med följande input får vi resultatet:
-Qa=169,5 l/s
-Rörlutning=0,5%
-DN=315mm

Figur 2 Colebrooks digram med friktions koefficient 0,2mm

2.1.5

Dimensionering av fördröjningsmagasin

Dimensioneringen av fördröjningsmagasin har utförts med ”publikation P104 Svenskt
Vatten” som underlag.
Beräkningarna har utförts på följande sätt : 𝑉 = 𝑡(𝑄𝑖 − 𝑄𝑢)/1000
𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑚3)
𝑡 = 𝑇𝑖𝑑 (𝑠)
𝑄𝑖 = 𝐼𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (𝑙/𝑠)
𝑄𝑢 = 𝑈𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (𝑙/𝑠)
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Ta dagvattenkassett för avrinningsområde 1 (AM1) som exempel: Tiden för fördröjning
är 10 minuter, inflödet är 169,5l/s och utflöde 32,8l/s. Den totala volymen som ska
fördröjas är 82 m3.

2.2

Avrinningsområden och dagvattenflöden

Det aktuella planområdet är uppdelat i fem avrinningsområden baserat på terrängen
och lutningen på den föreslagna vägen.
Figur 3 visar respektive avrinningsområde.

Figur 3 Avrinningsområden för den nya exploateringsområde på Bällsta by
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I Tabell 2 presenteras markanvändning, areor och beräknat flöde för planerad situation
vid ett 5-årsregn och ett 20-årsregn. Klimatfaktor 1,25 har använts.

A1
A2
A3
A4
A5

2.3

Asfalt
Hustomt
Asfalt
Hustomt
Asfalt
Hustomt
Hustomt
Asfalt
Grönområde

0,2738
0,6346
0,0779
0,3719
0,1949
0,3887
0,2851
0,1161
0,9021

0,8
0,4
0,8
0,4
0,8
0,4
0,4
0,8
0,2

0,4728
0,2110
0,3114
0,1140
0,2733

49,7 107,2
57,5
14,1 47,8
33,7
35,3 70,6
35,2
25,9 25,9
21,1 62,0
40,9
Totalt 313,4

78,5
91
22,2
53,2
55,7
55,5
40,8
33,2
64,6

Total (l/s)

Q (l/s) 20-årsregn

Total (l/s)

Q (l/s) 5-årsregn

Reducerad area(ha)

Avrinnings koefficient

Area (ha)

Mark

Avrinningsområde

Tabell 2 Markanvändning, areor och flöden för planerad situation för ett 20-årsregn med
klimatfaktor 1,25

169,5
75,4
111,2
40,8
97,8
495,5

Fördröjningsvolym

I enlighet med vad som redovisas i dagvattenutredningen, föreslås dagvattnet fördröjas
så att utflödet inte ökar från området jämfört med dagens utflöde för regn med
återkomsttiden 5 år. Större regn kan tillåtas översvämma jordbruksmarken enligt
resonemang i dagvattenutredningen. I dagvattenutredningen rekommenderas en total
fördröjningsvolym på 400m3, baserat på att ett 20-årsregn ska kunna fördröjas så att
utflödet från planområdet inte ökar. Detta inkluderar även avrinningen från områden
utanför planområdet. I dagsläget hanteras även dagvatten från områden öster, norr och
söder om det aktuella planområdet delvis inom planområdet, vilket redovisas i
dagvattenutredningen (Sweco 2016-09-23, rev 2017-07-10). Dagvattensystemet
kommer således att behöva hantera dessa vattenmängder även fortsättningsvis.

2.4

Hanteringsförslag

För att hantera dagvattnet rekommenderas i enlighet med dagvattenutredningen en
kombination av fördröjningsåtgärder. Förutom anläggning av en damm och
fördröjningsmagasin på planområdet kommer även vissa befintliga dagvattenledningar
tas bort och ersättas av nya. Detta innebär att majoriteten av allt vatten som rinner ut
från planområdet kommer att ha passerat både fördröjningsmagasin och dammen. I
följande stycken presenteras hanteringsförslagen i mer detalj.

2.4.1

Sedimenteringsdamm

Dagvattnet från alla avrinningsområden kommer att ledas till dammen för sedimentering
och rening. Dammen kommer att ha ett maximalt utflöde motsvarande dagens flöde
från planområdet.
PM Björnboda - Bällsta
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Dammen skall placeras minst 6m från närliggande byggnad och ha en total area på
430m2 med en permanent vattenyta på 370m2. Detta ger en reglervolym på 100m3
vilket innebär att övriga fördröjningsåtgärder på planområdet skall fördröja 300m3.
Regn större än dimensionerande för ledningsnät kan tillåtas att översvämma
jordbruksmarken via en bräddfunktion på sedimenteringsdammen. Ifall detta inte
önskas bör ytterligare volym avsättas för dagvattendammen så att den även kan hantera
större volymer.

SEDIMENTERINGSDAMM

Figur 4 Placering av sedimenteringsdamm

2.4.2

Fördröjningsmagasin

För att fördröja övriga 300m3 föreslås installation av kassettmagasin och krossmagasin.
Ett magasin placeras ut i varje avrinningsområde enligt följande:
Avrinningsområde A1, A2 och A3
Dagvattnet från område A1, A2 och A3 avleds via rännstensbrunnar och rörledningar
till ett kassettmagasin som är placerat under gångvägen vid en lågpunkt. Kassetterna
har stort förvaringsutrymme per kubikmeter då 95% är hålutrymme. Kassetter är
enkla att montera och ger en bra effekt för fördröjning. Standardmåtten för en kassett
är 600x600x1200mm, vikt 14kg, volym 0.432 m3, kapacitet på 95% och material av
plast. Ett exempel på en kassett finns i Figur 5.
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Figur 5 Dagvattenkassett

Avrinningsområde A4
Dagvatten från område A4 avleds via ett fördröjningsmagasin placerat i Miniparken.
Vattnet kommer till magasinet via infiltration och rör från närliggande område.
Magasinet är utformat med en avrinningsskål för uppsamling, krossmaterial för
fördröjning och ett perforerat dräneringsrör i botten för avledning till
dagvattensystemet.
För att försäkra sig om att allt vatten kommer tas upp för området är det föreslaget att
sätta ut kupolbrunnar längst med dräneringsröret. Infiltrationen till röret är en långsam
process och kupolbrunnen kan då stödja vid större regn.

Figur 6 Tvärsektion av Miniparks dagvattenmagasin.

Avrinningsområde A5
Dagvatten från område A5 avleds via ett fördröjningsmagasin placerat i grönområdet.
Vattnet kommer till magasinet via infiltration och kupolbrunnar som är placerade längs
gångvägen. Magasinet är utformat med en infiltrationsyta i marknivå, krossmaterial för
fördröjning och ett perforerat rör i botten för avledning till dagvattensystemet.
PM Björnboda - Bällsta
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Figur 7 Tvärsektion av svackdike i avrinningsområde 5

Översikt magasinens dimensionering
I Tabell 3 redovisas den erforderliga magasinsvolymen för respektive avrinningsområde
på planområdet. Krossmagasinens exakta dimensionering är inte bestämd exakt än utan
avvaktas med till senare projekteringsskede. En ungefärlig uppskattad area för dessa är
satt (vilken är illustrerad i levererade ritningar).

Total fördröjningsvolym
(m3)

0,9084

169,5

8,2

161,2 96,7

236

35,4*2,4*1,2

85

0,4499

75,6

4,1

71,6

42,9

105

21*1,8*1,2

38

0,5836

111,6

5,3

106,3 63,8

156

16,2*2,4*1,8

39

0,2851

40,9

2,6

38,3

23,0

-

-

72

1,0182

97,9

9,2

88,7

53,2

-

-

105

PM Björnboda - Bällsta

Q fördröja (l/s)

Plan area (m2)

AM5

Utformning (L*B*H) (m)

AM4

Antalet kassetter (st)

AM3

Qu (l/s)(5-årsregn
befintlig situation)

AM2

Qi (l/s)(20-årsregn
planerad situation)

AM1

Yta (ha)

Fördröjningsmagasin

Tabell 3 Dimensionstabell erforderlig fördröjningsvolym
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Totalt

466,1 279,7

Den totala fördröjningsvolymen i magasinen blir ca 280m3. Adderas dessutom den
porvolym som skelettjorden som planeras längsmed huvudvägen på planområdet ger,
uppnås de 300m3 dagvattenutredningen rekommenderar med marginal. Detta oavsett
om man räknar med att endast träden längsmed vägen får skelettjord eller att hela
alléytan läggs i skelettjord. Genom att bygga enligt förslag fördröjs således regn upp till
20-årsregn i magasinen, övrigt vatten bräddas till vidare transport i ledningsnätet mot
dammen.

2.4.3

Dagvattenledningar

De befintliga ledningarna som avleder vatten från områden runt planområdet och i
dagsläget är dragna över planområdet kommer att tas bort. Vattnet kommer istället att
kopplas på ett nytt ledningsnät på planområdet och därmed passera
fördröjningsmagasin och damm innan vidare transport mot recipient.

2.4.4

Hantering av extrema skyfall

För att hantera 100-årsregn krävs att höjdsättningen utförs på ett sådant sätt att
ytavrinningen leds via sekundära avledningsvägar till platser som kan översvämmas
utan större skador på fastigheter och övrig egendom. För att minimera skadorna skall
som en första åtgärd instängda områden undvikas och marken runt byggnader ska slutta
från byggnaden. Vattnet skall ledas via sekundära avrinningsvägar, förslagsvis gator och
grönsläpp genom höjdsättning för vidare transport mot recipient eller anlagda/angivna
översvämningsytor. Hur extrema flöden såsom 100-årsregn kan hanteras för
planområdet (med specifikt fokus på det vatten som rinner till från
Kullabergsvägenhållet) redovisas i separat PM ”Hantering av extrema regn,
förprojektering Björnboda-Bällsta”.

2.4.5

Höga grundvattennivåer

Mätningar av grundvattennivåer (Sweco, 2017-07-13) har indikerat artesiskt
grundvatten i den sydvästra delen av planområdet. De höga grundvattennivåerna som
uppmätts bedöms dock inte kräva extra isolering och förankring av magasinen. Detta
då området består av lerjord och inträngning från sidorna på magasinen därmed skulle
vara av en så liten storleksordning att det inte skulle påverka magasinets funktion. Ifall
vatten är stående bör dock magasinen säkras från för mycket inträngning uppifrån så
att ett flöde i horisontell riktning i dagvattennätets flödesriktning fortfarande kan
säkerställas.
Vid
detaljprojektering
bör
därför
extra
hänsyn
tas
till
grundvattenmätningarna vid riskområden där magasin planeras, i första hand i AM5.

2.5

Rening

Det är enligt dagvattenutredningen(Sweco, 2017-07-10) mycket svårt att nå ner till
dagens belastningsnivåer från planområdet efter exploateringen. Genom att även rena
dagvattnet från omkringliggande områden som rinner till planområdet kan dock ickeförsämringskravet för det vatten som lämnar planområdet uppnås. Detta då i dagsläget
orenat vatten från närområdet renas samt att reningseffekten i dammen blir högre när
även närområdena bidrar med dagvatten. Genom att installera en damm med givna
dimensioner och i enlighet med presenterat förslag leda allt dagvatten via denna kan
reningskravet uppnås. Dessutom bidrar de föreslagna fördröjningslösningarna
skelettjord och krossmagasin till ytterligare rening, dock endast av vatten från
PM Björnboda - Bällsta
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begränsade områden på planområdet. Ytterligare detaljerade beräkningar kan utföras i
ett senare skede ifall större förändringar i utformning av damm samt situationsplan sker.

2 Spillvatten
Spillvattenledningar med tillhörande anordningar dimensionerades enligt Svenskt
Vattens publikation VAV P90, ” Dimensionering av allmänna avloppsledningar” och VAV
P110 ” Avledning av spill-, drän- och dagvatten”
Spillvatten till det nya bostadsområdet ansluter till befintliga spillvattenledningar i tre
förbindelsepunkter. Inkoppling sker vid befintlig spillvattenpumpstation, bakom
Kullabergsvägen 6 och mot Fågelsångsvägen.
Friliggande hus och kedjehus kommer att ha egen servisledning. Radhus och
flerbostadshus kommer att ha en delad inkommande vattenledning.

3.1

Pumpstation

Den befintliga spillvattenpumpstation kommer att behöva en uppgradering för att
hantera den ökade förbrukningen från det nya bostandområdet. Det finns även planer
att exploatera omkringliggande område. Placeringen är därför anpassad för att vara
tillgänglig för framtida anslutningar.
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Figur 8 Placeringen av den nya spillvattenpumpstationen

PM
3.2 Omläggning av befintliga spillvattenledningar
Tre befintliga ledningar (vatten, spillvatten och tryck spillvatten) bakom
Kullabergsvägen kommer att omläggas för att undvika krockningar med nya fastigheter
och underlätta framtidens underhållskrav. Ledningarna kommer att omläggas under väg
A.

3 Dricksvatten
Vattenledningar med tillhörande anordningar dimensionerades enligt Svenskt Vattens
publikation VAV P83, ”Allmänna Vattenledningsnät”
Vatten till det nya bostadsområdet ansluter till befintliga vattenledningar i tre
förbindelsepunkter. Inkoppling sker vid befintlig spillvattenpumpstation, bakom
Kullabergsvägen 6 och mot Fågelsångsvägen.
Friliggande hus och kedjehus kommer att ha egen servisledning. Radhus och
flerbostadshus kommer att ha en delad inkommande vattenledning.
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