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Förutsättningar och anvisningar
Täby kommun anger att följande förutsättningar ska gälla för dagvattenbehandling
inom den explaterade fastigheten
 Dimensionerande regntillfällen, 30 och 100 års återkomsttid med 10
minuters varaktighet.
 Klimatfaktor ska vara 1,25
 Minst hälften av regnvolymen från dimensionerande 30-årsnederbörden ska
fördröjas, utflöde maximalt halva 30-årsflödet
 Vid 100-årsregnet får utflödet maximalt vara ett flöde som vid ett 30årsregn
 Minst halva fastigheten ska bestå av grön eller genomsläpplig yta
 Minst 10 mm regn från trafikerade ytor ska avledas till grönytor för
fördröjning under minst 12 timmar
 Oljeavskiljning krävs inte om parkeringsytor utförs med genomsläppligt
material
 Skyfall som överstiger intensiteten för ett 100-årsregn ska kunna ytavrinna
utan att installationer och byggnader skadas

Ytor
Se översiktsplan, ritning 16204-950.
Efter full exploatering är markslagen fördelade enligt följande:

Sedumtak
Hårt tak
Asfalt/plattor
Asfalt lastgård
Gräsarmering/genomsläppliga ytor
Grönyta
Summa

Areal
m2
11 682
5 030
5 521
3 860
1 783
946
28 822

Avr koeff
0,50
0,90
0,80
0,80
0,30
0,20

Ared
m2
5 841
4 527
4 417
3 088
535
190
18 600

Dimensionerande regn
Med 25 % påslag för klimatfaktor blir dimensionerande nederbördstillfällen i denna
utredning följande
Återkomsttid 30 år
19,7 mm x 1,25 = 24,6 mm (410 l/s,ha)
Återkomsttid 100 år
29,3 mm x 1,25 = 36,7 mm (610 l/s,ha)
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Beräkning av 30-årsregn
Det dimensionerande 30-årsregnet ger volymen = 460 m3 (18 600 m2 x 24,6 mm).
Av denna volym ska minst hälften, 230 m3, fördröjas med ett utflöde som
motsvarar halva 30-årsflödet, 380 l/s (50% av 760 l/s).
De första 10 mm regn på körytor/hårdgjorda ytor avvattnas till nedsänkta
planteringsytor (Rain Gardens) på innergården. Beräknad effektiv volym är 55 m3
på innergården och 39 m3 vid lastkajsområdet. Tömningstid ska vara med än 12
timmar vilket ger ett medelutflöde av maximalt 2,2 l/s.
Innergårdens parkering utformas nedsänkt ca 10 cm, så att volymen 97 m3 kan
fördröjas.
Lastkajsområdet är så lågt placerat att dagvattnet behöver pumpas och därför
kommer dagvattenvolymen från denna yta att fördröjas separerat. Pumpning sker
till flödesreglering för Rain Gardens, före förbindelsepunkten, med ett flöde av ca 2
l/s.
Ytan vid lastkajen bedöms vara 3 860 m2 och med avrinningskoefficient 0,8 för
asfalt blir regnvolymen 78 m3 (3 860 x 0,8 x 24,6 mm). Av denna volym
omhändertas 10 mm från körytor (39 m3) i Rain Garden och återstående 39 m3
dämmer över markyta.
Nedan visas en systemprincip som beskriver dagvattenbehandling för 30-årsregn.

16204 PM dagvatten.docx

Sida 4 av 7

Beräkning av 100-årsregn
Det dimensionerande 100-årsregnet ger regnvolymen 1 060 m3 (28 822 m2 x 36,7
mm). Antas att avrinningskoefficienten vid detta regn är 1,0.
Uppdämning inom lastkajsområdet kommer dels att innehålla vatten från detta
område (141 m3), och dels vatten som ytavleds från entrétorget (307 m3) utöver den
volym som motsvarar 30-årsregnet (55+97 m3). Utjämningsvolymen i
lastkajsområdet blir totalt ca 448 m3 och kommer att ge en uppdämning av
maximalt 0,5 m mot lastkaj.
Om evakuering av denna vattenvolym enbart sker med ordinarie pump kommer allt
vatten vara bortpumpat på ca 2,5 dygn.
Avrinning under dimensionerande regn är 750 l/s under 10 minuter = 460 m3.
Nedan visas en systemprincip som beskriver dagvattenbehandling vid 100-årsregn
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Förslag till utformning av dagvattenbehandling
Självfallsledningar och brunnar för insamling av dagvatten dimensioneras för 100årsregnet med regnintensiteten 610 l/s,ha (36,7 mm regn under 10 minuter).
Lågområde vid lastkajer
Utjämning sker över markytan intill lastkajen. Marken utförs närmast lastkaj som
en genomsläpplig yta. Vid 100-årsregn blir vattendjupet som mest ca 50 cm och är
helt avlägsnat inom 2,5 dygn och ordinarie pump används.
Försänkta grönytor (Rain Gardens) utförs med en effektiv volym av 39 m3 vatten
(ca 100 m2 vid 40 cm vattendjup).
Dagvattenpumpstation för pumpflöde ca 2 l/s placeras intill lastkaj, vilken lyfter
upp vatten från utjämning och från Rain Gardens. Tryckledningen från pump–
stationen avslutas i flödesreglering på innergården.
Takytor
Dagvatten ansluts till självfallsledningsnät på innergården.
Innergård/entrétorg
Dagvattnet från trafikerade och hårdgjorda ytor ytavleds till försänkta grönytor
(Rain Gardens), dimensionerade för att inrymma 10 mm regn från dessa ytor. När
de fyllts med hela volymen, ca 55 m3, ska överskjutande vatten avledas till
utjämningsmagasin. Under grönytorna läggs dränering som ansluts till
dagvattensystemet.
Utjämningsmagasin
Utjämning av flöde sker genom dämning över markytan i de ytor som är avsedda för
trafik och parkering, vilka höjdsätts lägre än omgivande mark. Tillgänglig yta är ca
2200 m2 vilket ger en uppdämning av mindre än 10 cm vid 30-årsregnet. När
utjämningsvolymen på entrétorget är fylld, ytavrinner överskottet ner till
lastgården.
Flödesreglering
Från Rain Gardens avleds vattnet via brunn med anordning för flödesreglering,
flödet maximalt 2,2 l/s.
Flödesreglering för dagvatten från övriga ytor sker genom att man väljer en
ledningsdimension som maximalt kan avbörda det dimensionerande flödet för
respektive regn, alltså 380 l/s för 30-årsregn och 760 l/s för 100-årsregn.
Ledningsdimension får bestämmas senare när trycklinjer är kända, men en
storleksordning kan vara D500 (100 årsregn) med reglering ner till 360 l/s (30årsregn). Den slutliga tekniska utformningen för regleringen tas fram vid
detaljprojektering.

Flöde till förbindelsepunkt
Totalt flöde ur fastigheten blir för 30-årsregnet maximalt 380 l/s och för 100årsflödet maximalt 760 l/s.
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Skyfall
Marken vid fastigheten höjdsätts så att vid regntillfällen som överskrider 100årsregnet ytavleds överskottsvatten från fastigheten. Det finns ingen risk för att
ytvatten ska kunna tränga in i byggnader. Den karterade lågpunkten som finns i
anslutning till fastigheten utgör ingen risk i och med att marken kommer att fyllas
upp och byggnader placeras högre än omgivande mark.

Rening av dagvatten
Dagvatten från hårdgjorda ytor, upp till 10 mm per regntillfälle, kommer att avledas
till Rain Garden vilka avtappas under 12 timmar. Detta ger en mycket god
avskiljning av partikulärt burna föroreningar och omhändertar en större andel av
årsföroreningen från trafikerade ytor.
________________
2018-04-23
Mikael Melin
VAP VA-Projekt AB
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