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1. INLEDNING  

 
1.1 Bakgrund 

 
Glasberga Gård ska bebyggas med bostadshus och nya vägar ska anläggas i området. I 
samband med detta behöver dagvattenhanteringen ses över. Det finns idag ett system av 
dammar i närheten av Glasberga Gård. Dessa har anlagts för att utjämna dagvatten från 
Moraberg och rena det innan det rinner ut i Glasbergasjön som är klassad som ”badbar”. Dock 
fungerar inte dammarna helt optimalt, då det förra sommaren (2012) kom så mycket vatten att 
dammen närmast Glasbergavägen svämmade över och delar av vägen hamnade under vatten 
(ca 1 m). Det finns en översvämningsyta på den nordöstra sidan av den första dammen, men 
den har inte fungerat som tänkt när det kommit en större mängd dagvatten. Efter den sista 
dammen så leds dagvattnet vidare i dagvattenledningar till en mindre ”sjö” nordöst om 
Glasberga Sjöstad, innan det rinner ut i Glasbergasjön.  

Mitt emot dammen, på samma sida av vägen som det planerade bostadsområdet, ligger idag en 
nybyggd förskola och en lekpark. Lekparken är byggd skålformad, så att den kan hålla 
dagvatten från omgiviningen, för att sedan släppa ut det till ledning med ett maxflöde på 0.6 l/s. 
Nordväst om lekparken finns idag en stor gräsyta som ofta blir översvämmad vid stora regn. 
Varifrån allt vatten kommer är oklart, men det är möjligt att det kommer från bergsområdet 
sydväst om Glasberga Gård. Om dagvattnet från Glasberga Gård med omgivning tas om hand 
på annat sätt än idag, t ex leds åt ett annat håll eller fördröjs, så är det möjligt att denna 
vattensamling ej skulle uppstå. En utredning kring detta efterfrågas.  

 

1.2 Syfte  
 
Följande avses att redovisas i denna rapport: 
 

 Förslag på hur dagvattnet kan avledas från de planerade bostadsområdena samt från 
berget sydväst om dem. 

 Förslag på hur fördröjning i gatorna kan ske. 

 Förslag på placering av fördröjningsmagasin. 

 Flöden från de olika områdena vid regn med återkomsttiderna 10 och100 år. 
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2. AVRINNINGSOMRÅDET 
 
 

Området är indelat i tre delavrinningsområden; område 1 – höjden med skog i sydväst och 
exploateringsområde B, område 2 –exploateringsområde A och C, område 3 –
ägarfastigheten inkl. ängen norr och öster om densamma samt förskoleområdet. Se bilaga 1 
för lokalisering av områdena A, B och C. 

  
 
 
 

 
 
 
              Figur 1. Aktuellt område indelat i tre delavrinningsområden 
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3. FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 
 
Här redovisas olika dagvattenlösningar för respektive område. Innan beslut om vilken 
dagvattenhantering som väljs behövs mer underlag, såsom geoteknisk undersökning och 
kapacitetsberäkningar av nedströms belägna dagvattensystem. En geoteknisk undersökning 
på delar av området är redan genomförd. En kompletterande geoteknisk undersökning 
kommer att genomföras under sommaren 2013.  
 

3.1 Område 1 
 
Ovanför exploateringsområde B anläggs ett eller två parallella avskärande diken, se figur 2.  
Det översta placeras i anslutning till tomterna men på kommunens mark. Dikena leder vattnet 
från skogen fram till en dagvattenledning mellan tomterna som i sin tur leder vattnet vidare till 
dagvattennätet i gatan, se figur 3. 

  

 
              Figur 2. Principskiss över avskärande diken i bakkant av tomten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Figur 3. Föreslagen placering av dagvattenledning mellan garagen på tomt markerad med B. 
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Dagvattnet från hela område 1 leds sedan vidare i fördröjningsstråk (och dagvattenledningar 
om det bräddar över) i Glasberga gårdsväg fram till en fördröjningsyta, t ex en så kallad torr 
damm, nordväst om Glasberga gård, se bilaga 1. 
 
Utloppet från fördröjningsytan sker alternativt genom befintlig trumma under Glasbergavägen 
vidare till diket på andra sidan vägen och till slut nå våtmarken (damm 3). Eller så leds det 
nordost längs med Glasbergavägen till trumma under Glasbygatan. Här förespråkar vi 
alternativ 1.  
 

 
3.2 Område 2 

 
Dagvatten från exploateringsområde A och C leds i fördröjningsstråk i gatorna (alternativt i 
vanliga dagvattenledningar vid bräddning från fördröjningsdiket). Det finns sedan två 
alternativa lösningar till fortsatt avledning: 
: 
Alternativ 1  

Dagvattnet leds i ”remsan” mellan Glasberga Gård och förskolan/ lekplatsen till 600-ledningen 
efter våtmarkens damm 3. I ”remsan” har Telge Nät en ledningsrätt, ca 6 m bred. Där skulle 
man i så fall kunna tänka sig ett långsmalt fördröjningsmagasin, om fördröjning i gatorna inte 
medges, alternativt i kombination med fördröjningen i gatorna.  

 

Alternativ 2 

Dagvattnet leds till ett underjordiskt fördröjningsmagasin, t ex ett kassettmagasin, som 
placeras på kvartersmarken mellan ladan och förskolan. Utgående dagvatten ansluts sedan till 
dagvattennätet i Carin Bååts gata. 

Det här alternativet är på flera sätt fördelaktigt, framför allt för att man kan leda vattnet till 
befintlig dagvattenledning vid Carin Bååts gata, dock så krävs det att man kommer överens 
med ägaren att han upplåter nyttjanderätt till markområdet som krävs.  

 

3.3 Område 3 

Avrinningen till detta område blir inte så omfattande om lösningarna för område 1 och 2 
tillämpas, eftersom dagvatten då fördröjs och leds åt andra håll. Vid stora regn är det dock 
troligt att vatten ändå kommer att ansamlas i lågpunkten norr om lekplatsen, bild 1. 
 

 
4. BERÄKNINGAR 
 
4.1 Metod för beräkningar 

 
Vid beräkning av flöden och fördröjningsvolymer har dagvatten- och recipientmodellen 
StormTac, version 2013-04 använts. Markanvändningen i respektive delavrinningsområde har 
uppskattats utifrån plankarta och ortofoto. Avrinningskoefficienter är de rekommenderade från 
Svenskt Vattens senaste rapport 2013-05 för sammanvägda avrinningskoefficienter. I 
beräkningen har 10-års regn resp. 100-årsregn med klimatfaktor använts.  

 
 

4.2 Del av område 1 
 
Beräkning har gjorts för avrinningen från den del av område 1 som enligt förslag leds i en 
dagvattenledning mellan husen till gatan, enligt figur 3. Resultat i form av flöden och preliminär 
dimension på dagvattenledning mellan husen i exploateringsområde B visas i tabell 1. Vid 
beräkningarna har vi använt oss av en högre avrinningskoefficient för skogen, φ = 0,2, istället 
för normalt 0,05, beroende på den starka lutningen som förekommer. Vi har även valt att 
presentera olika vattenhastigheter p.g.a. de avskärande dikena bakom tomterna (figur 2). 
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            Tabell 1: Flöden och rördimension vid olika vattenhastigheter och 10- eller 100-årsregn. 

*Dimensionen är ej anpassad efter färdiga rördimensioner. 

 
4.3 Område 1 

 
Avrinningen från område 1 gäller dimensionen på ett fördröjningsmagasin med en eventuell 
placering på ängen söder om Glasbergavägen. Storlek, form och exakt placering är beroende 
på vad en geoteknisk undersökning ger, vilket utflöde man väljer samt vart man vill leda 
vattnet vidare. 
 
Utan att vi har tillgång till alla förutsättningar så presenterar vi flöden före och efter 
exploatering samt även ett alternativ med LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) i de 
bebyggda områdena efter exploatering. Storlek på fördröjningsmagasin har beräknats både 
för ett tomt magasin (öppet ovan mark eller t.ex. ett kassettmagasin under mark) och för ett 
fyllt underjordiskt makadammagasin. 
 

 Område, area (ha) Område 1,   6,13 ha 

  
Före 
expl.  

Efter 
expl. 

Efter 
expl.  

Efter 
expl. m 

LOD Efter expl. 
Genomsnittlig 
avrinningskoefficient (φ) 0.19 0.23 0.23 0.21 0.23 

Rinnsträcka, (m) 520 520 520 520 520 

Vattenhastighet, (m/s) 0.2 0.56 1 1 0.56 

10- el. 100-årsregn 10 10 10 10 100 

Klimatfaktor 1 1.15 1.15 1.15 1.3 

Flöde (l/s) 110 300 380 340 720 
          

         Storlek tomt fördröjningsmagasin/volym (m3) 

Utgående flöde 2 l/s           

Utgående flöde 5 l/s  (6 l/s) 770 (6 l/s) 630 (6 l/s) 1880 

Utgående flöde 10 l/s  570 480 1680 

        Storlek fyllt fördröjningsmagasin/volym (m3) 

Utgående flöde 2 l/s         

Utgående flöde 5 l/s  (6 l/s) 2310 (6 l/s) 1880   

Utgående flöde 10 l/s  1700 1450 5050 

          Tabell 2: Flöden före och efter exploatering vid 10- resp. 100-årsregn samt storlek på ett eventuellt 
fördröjningsmagasin för avrinningsområde 1 vid olika utflöden. 

 
 

  Avrinn. till nytt rör mellan fastigheter 

Område Del av område 1 

Rinnsträcka ( m) 200 200 200 200 

Vattenhastighet ( m/s) 0.2 0.5 0.2 0.5 

10- el. 100-årsregn 10 10 100 10 

Klimatfaktor 1 1 1.3 1.15 

Flöde (l/s) 76 103 212 116 

Minsta rördimension (mm)* 304 342 448 357 
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4.4 Område 2 

 
Avrinningen från område 2 gäller dimensionen på ett fördröjningsmagasin. Storleken på 
magasinet står i direkt koppling till vilket utflöde som går att släppa på till det befintliga 
dagvattennätet i Glasberga Sjöstad (de uppgifterna har vi inte i dagsläget). På det här sättet 
avlastar vi område 3 norr om förskolan som ofta blir översvämmat. Som jämförelse har vi 
även valt att räkna på storleken på ett fyllt fördröjningsmagasin med makadam. 

 

      Område, area (ha) Område 2,    2,59 ha 

  Före expl.   Efter expl. Efter expl. 
Efter expl. 

m LOD 
Efter expl. 

m LOD 
Genomsnittlig 
avrinningskoefficient (φ) 0.16 0.16 0.4 0.28 0.28 
Rinnsträcka, (m) 300 300 300 300 300 
Vattenhastighet,( m/s) 0.2 0.5 1 1 1 
10- el. 100-årsregn 10 10 10 10 100 
Klimatfaktor 1 1.15 1.15 1.15 1.3 
Flöde (l/s) 50 110 270 190 460 

        Storlek tomt fördröjningsmagasin/volym (m3) 

Utgående flöde 2 l/s  190   (4 l/s) 305 (4 l/s) 920 
Utgående flöde 5 l/s  130 480 280 830 
Utgående flöde 10 l/s  100 350 210 650 

        Storlek fyllt fördröjningsmagasin/volym (m3) 

Utgående flöde 2 l/s  450   (4 l/s) 920 (4 l/s) 2760 

Utgående flöde 5 l/s  310 1420 830 2480 
Utgående flöde 10 l/s  240 1040 640 1960 

                    

    Tabell 3: Storlek på ett eventuellt fördröjningsvolym för avrinningsområde 2 vid olika utflöden 
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4.5 Område 3 

 
Här har vi också räknat på ett mindre fördröjningsmagasin med eventuell placering nordväst 
om lekparken (se bild 1).  
Om vi använder oss av de lösningar vi presenterat så bör tillrinnande vatten från övriga 
områden in till område 3 minska betydligt vilket innebär mindre belastning för det 
översvämmningsdrabbade området. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

                     Tabell 4: Storlek på en eventuell fördröjningsvolym för avrinningsområde 3 vid olika utflöden 

 
 
 

4.6 Hela avrinningsområdet 
 
Vi har även gjort beräkningar på det teoretiska flödet före och efter exploatering för hela 
området. Det ger en fingervisning om hur mkt flödet ökar vid en exploatering av området. 
  

 
  

     Område Hela området 

  
Före 
expl.   

Efter 
expl. 

Efter 
expl. 

Efter 
expl. 

Genomsnittlig 
avrinningskoefficient (φ) 0.19 0.23 0.23 0.23 

Rinnsträcka, meter 600 600 600 600 

Vattenhastighet, m/s 0.2 0.56 1 1 

10- el. 100-årsregn 10 10 10 100 

Klimatfaktor 1 1.15 1.15 1.3 

Flöde (l/s) 210 580 810 1970 
   

    Tabell 5: Totala flöden för området före och efter exploatering  

 
  

  Område, area (ha) Område 3,   2,89 ha 

  Genomsnittlig 

avrinningskoefficient (φ) 0.26  

Rinnsträcka, (m) 225 225 225   

Vattenhastighet, (m/s) 0.2 0.5 0.5   

10- el. 100-årsregn 10 10 100   

Klimatfaktor 1 1.15 1.3   

Flöde (l/s) 100 160 390   

       Storlek fördröjningsmagasin m3 

Utgående flöde 2 l/s (4 l/s) 220 (3 l/s) 280 (4 l/s) 720   

Utgående flöde 5 l/s 180 220 660   

Utgående flöde 10 l/s 140 170 530   


