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Förslag till dagvattenhantering 

Förutsättningar 
I samband med arbetet för Välsviken bygghandel och detaljplanen för del av 
Välsviken vid Universitetsmotet framkom det att de förutsättningar som fanns 
inför den fördjupade översiktsplanen för Välsviken, har förändrats till viss del. 
Framförallt har Svenskt Vattens dimensioneringsförutsättningar för nybyggnation 
uppdaterats (P110 - branschstandard). Den nya standarden innebär att Centrum- 
och affärsområden ska dimensioneras efter ett 30-års regn (för trycklinje i 
marknivå) istället för ett 20 års-regn. Därav väljer VA-avdelningen att använda de 
dimensioneringsprinciper som används internt för detaljplanerna. Beräkningarna 
är baserade på P110 men tar inte hänsyn till bland annat rinntider. 

Dagvattenmagasin ”i” 

Ett dagvattenmagasin föreslås att anläggas i samband med område I (se figur 1), i 
enighet med den fördjupade översiktsplanen för Välsviken (FÖP Välsviken).   

Magasinets volym har däremot beräknats om och skiljer sig från volymen som 
angavs i FÖP Välsviken. Orsaken är nämnda förändrade förutsättningar samt att 
flödena från område H föreslås ledas till ett magasin i närmare anslutning till H (se 
Nytt dagvattenmagasin vid H). Detta innebär att magasin i, endast fördröjer flöden 
från område I, i det nya förslaget. Den nya volymen kan ses i bilaga 1, tabell 1.  

Nytt dagvattenmagasin vid H 

I dagvattenutredningen tillhörande den fördjupade översiktsplanen föreslogs det 
att en ny ledning skulle anläggas från magasin I längs med Välsviksleden fram till 
område H (se figur 1). För att undvika att behöva rör-trycka en ny ledningen under 
E18, föreslås det istället att ett magasin anläggs i det sydvästra hörnet i område H 
(se figur 1), vid intilliggande dagvatteninlopp (DIL50119). Det fördröjda flödet leds 
då istället till DH2502 som ansluter i den norra delen av område Y. Volymen för 
magasin h kan ses i bilaga 1, tabell 2. 
 

 
Figur 1. Schematisk bild över hur dagvattenhanteringen kan komma att se ut i området kring Välsviken. 
De olika områdena i bilden representerar flödesstråk för dagvattenflödet för olika delar i Välsviken. 
Bilden är tagen från FÖP Välsviken.   
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Bilaga 1 

 

Resultat av beräkningar 

Vid de nya beräkningarna har följande antaganden gjorts: 

• Klimatfaktor 1,25 

• Avrinningskoefficient 0,85 

• Regnintensitet 328 l/s, ha (motsvarar ett 30 års regn under 10 minuter)  

• 50 % av det dimensionerade flödet ska fördröjas  

• Magasinen antas vara 1 m djupa 

Dessa värden har förts in i beräkningssnurran ”Beräkningsmall fördröjn dagv NBK”. 
Resultatet för område I och H olika områdena kan ses i tabell 1 och tabell 2.  

Tabell 1. Resultat för område I 

Område I  

Area 6,15 ha 
Qdim 2143 l/s 
Q dim 50 % 1071 l/s 
Magasinvolym  650 m3 
Magasinarea 650 m2 

 

Tabell 2. Resultat för område H 

Område H 

Area 3,31 ha 
Qdim 1154 l/s 
Q dim 50 % 578 l/s 
Magasinvolym  346 m3 
Magasinarea 346 m2 

 
 
 


