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Dagvattenutredning Ändring av detaljplan för Vä 55:1 m.fl.  
 
Bakgrund  

En detaljplan för industriändamål över Vä 55:1 mfl  vann laga kraft under 2016. 
Som underlag till detaljplanen gjordes en dagvattenutredning 2011 och området är 
nu utbyggt med gator och dagvattensystem efter dagvattenutredningens förslag. 
Området är ca 45 ha stort och ligger intill E22:an utanför Vä. Dagvatten från 
området leds till Ängamöllebäcken som har sitt utlopp i Hammarsjön.  

Inför önskemål om en högre exploateringsgrad inom området än vad befintlig 
detaljplan medger har detaljplanen tagits upp för ändring. Ändring av detaljplan Vä 
55:1 mfl gick ut på samråd 2020-10-14 och den föreslagna detaljplaneändringen 
innebär att exploateringsgraden inom kvartersmark ökar från 40-45 % till 60 %.  

I sitt yttrande på samrådshandlingen gör Länsstyrelsen bedömningen att 
detaljplanen behöver uppdateras med en redogörelse för hur 
dagvattenutredningen för den befintliga planen har beräknat hårdgörningsgraden 
inom planområdet.  

Beräkningar dagvattensystem 

Eftersom det pågående detaljplanearbetet endast gäller en mindre ändring av 
befintlig detaljplan och eftersom dagvattensystemet redan är utbyggt så görs 
endast jämförande beräkningar mellan nuvarande detaljplan (nollalternativ) och 
aktuellt planförslag med ökad exploateringsgrad. Den viktade 
avrinningskoefficient för de olika alternativen jämförs där ett högre tal (0-1) anger 
en större avledning av dagvatten. Till exempel innebär en avrinningskoefficient på 
0,5 att 50 % av nederbörden kommer att avledas i dagvattensystemet.  

Ledningsnät  

För industriområden är den tillåtna hårdgjorda ytan hög, eftersom kvartersmarken 
förväntas användas helt till byggnader och asfaltsbeläggning. För beräkningar 
används avrinningskoefficienten för asfaltsyta 0,8 och för tak 0,9, enligt Svenskt 
Vattens rekommendationer i publikationen P110.  

Den viktade avrinningskoefficienten för kvartersmarken enligt den aktuella planen 
blir 0,84, vilket motsvarar avledningen från 40 % takytor och 60 % asfaltsytor. Vid 
en ändring av detaljplanen enligt samrådsförslaget så kommer 
avrinningskoefficienten öka till 0,86, eftersom andelen tak- och asfaltsytor istället 
får uppgå till 60 respektive 40 % av kvartersmarken. Avledningen från gator och 
grönområden blir densamma som tidigare och den totala förändringen av 
dagvattenavledning till ledningsnätet vid ökad tillåten exploateringsgrad blir 
därmed marginell.  



 

 

Fördröjningsdammar 

Den befintliga dagvattenutredningen från 2011 (VÄ INDUSTRIOMRÅDE 
DAGVATTENUTREDNING, 2011-04-18, Fredrik Kastberg, WSP) beskriver ett 
system där området är uppdelad i två olika delavrinningsområden med två 
dammar dit dagvatten leds innan avledning till Ängamöllebäcken. Utredningen 
från 2011 utgick ifrån de dimensioneringsförutsättningar som var rådande då. 
Dagvattensystemet är utbyggt efter detta förslag, se bild 1.  

 

Bild 1. Översikt över planområdets delområden för dagvattenhantering.  

I konsultutredningen som låg till grund för dimensionering av 
fördröjningsdammarna valdes avrinningskoefficienten för kvartersmarken till 0,8. 
I det aktuella planförslaget används istället avrinningskoefficienten 0,86.  

I tabellerna nedan visas förutsättningarna för dagvattenberäkningarna till den 
befintliga detaljplanen och jämförande beräkningar enligt det nya planförslaget.  

  



 

 

Delområde 1 

I tabell 1 visas hur avrinningen till damm 1har beräknats för den nuvarande 
detaljplanen respektive det nya planförslaget. Den viktade avrinningskoefficienten 
för hela avrinningsområdet ökar från 0,47 till 0,49 enligt det nya planförslaget.  

Tabell 1. Beräkningar för delområde 1.  

Område  Befintlig plan   Nytt planförslag  

 Area Avr. koeff,  Reducerad 
area  

Viktad avr. 
koeff Avr. koeff, Reducerad 

area 
Viktad avr. 
koeff 

Industri 132611 0,8 106088,8  0,86 114045,5  

väg 19138 0,8 15310,4  0,8 15310,4  

övrigt/grönyta 137156 0,1 13715,6  0,1 13715,6  

SUMMA 288905  135114,8 0,47  143071,4 0,49 

 

Delområde 2  

I tabell 2 visas hur avrinningen av dagvatten till damm 2 har beräknats för den 
nuvarande planen samt hur den ändras med det nya planförslaget. Den viktade 
avrinningskoefficienten ökar från 0,50 till 0,53 enligt det nya planförslaget. 

Tabell 2. Beräkningar för delområde 2.  

Planområde  Befintlig plan  Nytt planförslag  

 
Area Avr. koeff.  

Reducerad 
area 

Viktad avr. 
koeff.  Avr. koeff.  

Reducerad 
area 

Viktad avr. 
koeff.  

Industri 139289 0,8 111431,2  0,86 119788,5  

väg 16201 0,8 12960,8  0,8 12960,8  

övrigt/grönyta 114842 0,1 11484,2  0,1 11484,2  

SUMMA 270332 
 

135876,2 0,50  144233,5 0,53 

 

  



 

 

Sammanfattning och slutsats 

Med ändring av detaljplanen och högre exploateringsgrad ökar avrinningen till 
dammarna något både för delområde 1 och 2. Förändringen är liten och den 
bedöms inte påverka det befintliga dammarna nämnvärt. Ledningsnätet kommer 
att påverkas något, men skillnaden är även här marginell.  

Slutsatsen är att föreslagen exploateringsgrad innebär en så liten förändring i 
dagvattenavledning att ändringen av detaljplan är möjlig att genomföra utan någon 
negativ påverkan på MKN-vatten. 

Eftersom dagvatten från planområdet leds via ledningar till dammar där dagvatten 
stannar upp och föroreningar avskiljs via sedimentering. Inga ytterligare åtgärder 
bedöms behövas för att rena dagvatten från planområdet.  

Då området innebär stora hårdgjorda ytor är det viktigt att dagvattensystem med 
ledningar, svackdiken och dammar underhålls.  

 

Lovisa Larsson 
Planeringsingenjör 
VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen 
2021-01-18 
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