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Översiktliga dagvattenberäkningar till detaljplan för del av fastigheten 
Rävabygget 4:1 m.fl.(Södra Cell Mörrum) 

Bakgrund 

Södra Cell Mörrum har ansökt om upprättande av detaljplan inom del av fastigheten 

Rävabygget 4:1, i syfte att utöka ytorna för vedgård och hantering av biobränsle samt att skapa 

en förbättrad logistik. Detaljplanen kommer att medföra att ytor som idag utgörs av naturmark 

hårdgörs och bebyggs som industrimark.  

Detta förväntas medföra en stor ökning av dagvatten som behöver omhändertas, och kan 

medföra ökad föroreningsbelastning på recipienten. Eftersom planen syftar till industriändamål 

med miljöfarlig verksamhet görs här en översiktlig dagvattenberäkning i ett tidigt skede. Enligt 

SMHI beräknas nederbördsmängden vid korta intensiva regn öka med upp emot 50 % fram till 

år 2100. För nederbördsmängder som inte kan omhändertas av dagvattensystemet behöver 

tillfälliga magasineringsytor och avrinningsvägar planeras.  

Denna utredning utgör underlag för att bedöma om befintlig reningsanläggning har tillräcklig 

kapacitet, både volymmässigt och reningsmässigt och kan på så vis utgöra underlag för 

strategier för vad man gör om så inte är fallet. Enligt planförslaget beräknas utbyggnaden 

medföra ”en viss ökning av föroreningsbelastningen på recipient”. Planen behöver ange en 

uppskattning av vad det innebär och vilka åtgärder man planerar för att minimera miljöpåverkan 

och för att underlätta att miljökvalitetsnormen uppnås. 

Förutsättningar 

I beräkningarna nedan förutsätts att de områden som exploateras hårdgörs helt. Eftersom 

planområdet kommer utvecklas stegvis belyses nedan tre scenarion enligt följande; 

• 35 % av ytan exploateras. Exploaterad yta hårdgörs till 100 % 

• 60 % av ytan exploateras. Exploaterad yta hårdgörs till 100 % 

• 100 % av ytan exploateras. Exploaterad yta hårdgörs till 100 % 

Resultat 

Flödesberäkningar 

Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av en beräkningsmodell som är baserad på 

regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens publikation P104. En 

klimatfaktor på 1,25 har lagts till flödena enligt Svenskt Vattens publikation P110. 
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Området är ca 35 ha stort, av detta är ca 31 ha planlagt för industri, väg 554 med tillhörande 

vägområde upptar ytterligare 2 ha. Nedanstående beräkningar baseras därför på en yta om 

33 ha vid 100% exploatering. Eftersom det rör sig om industrimark antas att samtliga ytor vara 

hårdgjorda med avrinningskoefficienten 0,9.  

I Tabell 1 visas flöden vid olika återkomsttider vid varaktigheten 20 min med en klimatfaktor på 

1,25.  

Tabell 1: Dagvattenflöden enligt P104.  

Dimensionerande regn 
Flöde 

35 % exploatering 60 % exploatering 100 % exploatering 

10-årsregn 2000 l/s 3400 l/s 5350 l/s 

20-årsregn 2500 l/s 4250 l/s 9800 l/s 

100-årsregn 4200 l/s 7250 l/s 13 600 l/s 

 

Erforderlig utjämningsvolym 

Dammvolymerna är beräknade enligt P110 med Dahlströms formel från 1979 eftersom den 

fungerar bättre än den nya formeln (Dahlström 2004) vid magasinsberäkningar för långa regn. 

Formlerna ger i princip samma flöde men vid magasinsberäkningar konvergerar inte Dahlströms 

nya formel för långa regn och ger därför orimliga resultat. Alltså har just magasinsberäkningarna 

utförts med Dahlströms formel från 1979 (med en klimatfaktor på 1,25). 

Recipienten är i det aktuella fallet är Östersjön, och vattennivån i Östersjön kommer att vara 

fullständigt oberoende av mängden dagvatten som tillförs från planområdet. Behovet av 

fördröjning av dagvatten får istället relateras till dimensionering av de ledningar som ska avleda 

dagvattnet till recipienten genom planområdet samt behov av rening av dagvatten i 

dagvattenmagasin, alternativt på reningsverket.  

Fördröjningsåtgärderna i beräkningarna nedan är dimensionerade för ett utgående flöde/ 

kapacitet på 1,5 l/s per ansluten hektar mark vilket motsvarar naturlig avrinning från ej 

exploaterad mark. Antagandet om utgående flöde är baserat på att det finns en begränsning i 

mängden vatten som kan släppas genom exempelvis en ledning, ett dikningsföretag eller 

reningsverket. Om utloppet istället är direkt i Östersjön kan det utgående flödet ökas och 

erforderlig magasineringsvolym kan då blir då mindre och baseras istället på erforderlig 

uppehållstid för rening.  

Skillnaden mellan volymen vatten som rinner in och den som rinner ut under den mest kritiska 

tidsperioden ger den volym som fördröjningsåtgärderna behöver ha. Erforderlig 

utjämningsvolym för beräknade flöden kan ses i Tabell 2. 
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Tabell 2: Erforderlig utjämningsvolym enligt P110. 

Dimensionerande regn 
Erforderlig utjämningsvolym 

35 % exploatering 60 % exploatering 100 % exploatering 

10-årsregn 6300 m3 10 800 m3 18 000 m3 

20-årsregn 8900 m3 15 250 m3 25 500 m3 

Diskussion 

Det är inte rimligt att använda en reningsanläggning för alla typer av dagvatten. Rening av 

dagvatten ska ske utifrån den föroreningsbelastning som förväntas från den aktuella ytan. För 

de flesta ytor är det tillräckligt med någon form av utjämnings- och reningsmagasin. Då det 

oftast är rening av främst fosfor, kväve och olja som är aktuellt.  

Eftersom ytorna beräknas få en hög hårdgöringsgrad blir flödena höga med stora magasin-

eringsvolymer som följd. Magasinsberäkningarna är baserade på hårt strypta magasin. 

Möjlighet att släppa ut ett större flöde än 1,5 l/s per ansluten hektar mark medför en mindre 

erforderlig fördröjningsvolym. 

Dagvattensystemet dimensioneras lämpligen för regn med en återkomsttid på 10 eller 20 år. 

Det är inte rimligt att dimensionera ett dagvattensystem för ett 100-årsregn. Däremot är det 

viktigt att säkerställa att det finns stråk där så stora regn kan avledas ytledes. Området bör 

därför höjdsättas så att byggnader inte tar skada ens vid extrem nederbörd.  

Troligtvis kommer området att exploateras succesivt. Fördröjningsåtgärder för dagvatten bör 

anpassas därefter. När det står klart hur området kommer att exploateras krävs vidare 

utredningar angående föroreningshalter, recipienter samt utformning av dagvattensystemet med 

lämpliga fördröjningsåtgärder samt placering av dessa. 

 

 


