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PM DIMENSIONERING AV DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

FÖR SJÖVALLEN I FRÖVI  

 

 

Bakgrund 

Lindesbergs kommun utreder möjlighet att minska negativa miljöpåverkan av dagvatten från 

villaområde i Frövi (se Figur 1) genom att bygga dagvattenanläggningar. 

WSP har fått i uppdrag att genomföra en mindre dagvattenutredning för att uppskatta vilka flöden 

kommer till dagvattenanläggningar vid olika regntillfällen samt att dimensionera anläggningar som kan 

fördröja och rena dessa volymer av dagvatten. 

 

Figur 1. Orientering och utredningsområdet. 

Befintliga förhållanden 

Utredningsområdet består av tre avrinningsområden (se Figur 2): två befintliga dagvattennät 

(Avrinningsområde A och B) som leder vatten genom ledningar till respektive utlopp (Utlopp A och B) 

samt grönt yta (Avrinningsområde C) som rinner ytlig mot planerade dagvattenanläggningar. 
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Figur 2. Avrinningsområden till föreslagen dagvattenanläggningar. 

Beräkning av dimensionerande flöden 

Beräkningar av dagvattenflöden har utförts för befintliga dagvattenledningsnät samt framtidens 

planerade ytlig avrinning till dagvattenanläggningar. Som grund för flödesberäkningarna i utredningen 

ligger Svenskt Vattens publikation P110 (2016) – ”Avledning av dag-, drän-, och spillvatten”. Med 

områdets storlek beräknas rinntiden inom området vara under 10 minuter och regnets varaktighet har 

satts till 10 minuter vilket är vad som då rekommenderas enligt P110. En återkomsttid för nederbörd 

på 10 år rekommenderas för beräkning efter samråd med Lindesbergs kommun. 

De dimensionerande flödena är beräknade genom rationella metoden enligt följande ekvation (1):  

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑖 ∙ 𝜑 ∙ 𝑘𝑓 (1), 

där Q är det beräknade flödet (l/s), A är arean (ha), i är regnintensiteten (l/s, ha) och φ är 

avrinningskoefficienten. En klimatfaktor (kf) på 1,25 används enligt rekommendationer från P110 

(Svenskt Vatten, 2016). Vid beräkning har avrinningskoefficienter baserade på Svenskt Vattens 

publikation P110 (2016) samt dagvatten- och recipientmodell StormTac använts (tabell 1). 

Tabell 1. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningen för beräkning av flöden. 

Markanvändning Avrinningskoefficient, 𝝓 

Villaområde 0,25 

Grönområde 0,1 
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I tabell 2 presenteras ytor som rinner till dagvattenanläggningar och i tabell 3 — beräknade 

dagvattenflödena till anläggningar. Den reducerade area är den yta som bidrar till att generera 

dagvattenflöde vid en regnhändelse och beräknas som arean för specifik markanvändning 

multiplicerade med avrinningskoefficient för denna markanvändning. 

Tabell 2. Ytor som rinner till dagvattenanläggningar inom untredningsområdet. 

 Area, m2 Reducerade area, 

m2 Avrinningsområde Villaområde Grönområde 

A 194 300  48 575 

B 31 700  7925 

C  15 500 1550 

Total, ha: 24,15 5,805 

 

Tabell 3. Beräknade dimensionerade dagvattenflödena till dagvattenanläggningar.   

Dagvattenflöde 

avrinningsområde, l/s 

Återkomsttid, år 

1 2 5 10 20 50 

A 649 814 1101 1384 1741 2358 

B 106 133 180 226 284 385 

C 21 26 35 44 56 75 

Total 776 973 1316 1654 2081 2818 

 

Dimensionering av dagvattenanläggningar 

För att fördröja inkommande dagvatten man behöver beräkna erforderlig vattenvolym som styrs av 

dimensionerande inkommande och strypt utgående flöde. Utgående flöde kan begränsas till olika 

flöden beroende på dagvattenanläggningars syfte och hur stor yta finns för anläggningar. Generellt, 

mindre utflöde resulterar i bättre reningseffekt. Beräkningar har utförts enligt Svenskt Vattens 

publikation P110 (2016). 

Tabellen 4 sammanfattar vilka fördröjningsvolymer behövs för att fördröja 10-årsregn (1654 l/s) i 

dagvattenanläggningar beroende på olika utflöde. 

Tabell 4. Dimensionerade volymer för dagvattenanläggningar. 

Strypt utflöde, l/s Volym, m3   Strypt utflöde, l/s Volym, m3 

100 1761   700 594 

200 1331   800 511 

300 1093   900 444 

400 924   1000 383 

500 793   1100 326 

600 684   1200 272 
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Rening av dagvatten 

För att inte bara fördröja utan också rena dagvatten olika dagvattenanläggningar finns. WSP 

rekommenderar svackdiken/gräsdiken, överdämningsytor/torra dammar samt dammar/våtmarker eller 

kombination av dem anläggningar i det här uppdraget. 

Svackdiken/gräsdiken 

Svackdiken är breda diken med möjlighet till trög avledning och rening av dagvatten under regn men 

annars står torra, se Figur 3 och 4. Huvudsyftet i systemlösningen är fånga upp skyfallsflöden.  

 

Figur 3. Principskiss på ett gräsbeklätt svackdike (Bildkälla: WRS, 2017). 

  

Figur 4. Exempelbild på ett gräsbeklätt svackdike och inlopp till svackdike (Bildkälla: WRS, 2017). 

Utformningen på svackdiken är svag till måttlig släntlutning. Dimensionering på svackdiken sker främst 

för att ta hand om stora volymer men med låg flödeshastighet som inte bör överstiga 1 m/s. 

Svackdiken avskiljer grövre sediment.  

Drift och underhåll för svackdiken inbegriper gräsklippning, renhållning och sedimentrensning för att 

minska risken att föroreningar spolas bort eller frisätts genom nedbrytning av organiskt material.    

För att få tillräcklig fördröjningsvolym, några svackdiken kan kopplas i serien på plan. 
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Överdämningsytor/torra dammar 

Överdämningsytor/torra dammar är nedsänkta gröna ytor som kan användas för att fördröja och i viss 

mån rena höga dagvattenflöden, se Figur 5 och 6. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel. 

Rening sker framförallt genom att partikelbundna föroreningar sedimenterar.  

 

Figur 5. Principskiss för överdämningsyta/torr damm (Bildkälla: WRS, 2017). 

   

Figur 6. Exempel på större överdämningsytor/torra dammar (Bildkälla: WRS, 2017). 

Överdämningsytor/torra dammar utformas som nedsänkta gröna ytor. En täckande vegetation gör ytan 

mindre exponerad för erosion. För att underlätta mekanisk skötsel är det viktigt att slänterna är flacka. 

Om vattnet kan infiltrera genom markytan ökar reningsförmågan. 

Dammar och våtmarker 

Dammar och våtmarker används i första hand för att fördröja och rena stora volymer dagvatten, ofta 

som en lösning i slutet av systemet (”end of pipe”), se Figur 7 och 8. I dammen sker reningen 

framförallt genom att partikelbundna föroreningar sedimenterar. I våtmarken och i viss utsträckning i 

dammar sker ytterligare rening genom växtupptag och andra biologiska processer som kan reducera 

halterna av lösta föroreningar. Reningseffekten och ofta också de biologiska värdena blir högre när 

växter deltar i reningsprocessen. 
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Dammar och våtmarker som utformas för att ta emot hela den dimensionerande nederbörden från ett 

tillrinningsområde ger bäst rening. Vattnet ska kunna avledas under kontrollerade former under en 

längre tid (något till några dygn). 

 

Figur 7. Principskiss för en dagvattendamm med grund våtmarksdel (Bildkälla: WRS, 2017). 

  

Figur 8. Exempel på dagvattendamm (vänster) och metod för att etablera ett växtfilter i en damm (höger) 

(Bildkälla: WRS, 2017). 

 


