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1. FÖRUTSÄTTNINGAR 
På fastighet Tyrislöt 1:29, Norra Finnö, Söderköpings kommun planeras för ett nytt 
avloppsreningsverk. Fastigheten består i dagsläget av odlad mark med ett skogsområde i norra 
delen.  

Detaljplanen planeras omfatta ca 5 100 m2 kvartersmark och 1 350 m2 natur (för bevarande av 
skogsområdet i den norra delen), totalt en yta på 6 450 m2. Planen möjliggör för exploatering på 
högst 1 200 m2 byggnadsyta och man räknar med en anläggning på minst 700 m2.  

Antaganden  

För att genomföra beräkningarna har följande antagande ansatts: 

Området  

• Omfattar ytan i planförslaget och jämför dagens läge med extremläge vid exploatering – 
dvs maximal byggnadsytan och olika grad hårdgjorda ytor.  

Okända faktorer 

• Avsatta ytor för dagvattenhantering  

1.1. Beräkningar 

Flödesberäkningar görs i enlighet med Svenskt Vattens P110. För beräknande av dimensionerande 
regnintensitet används Dahlströms (2010) ekvation och för dimensionerande flöden används 
rationella metoden.  

Använda koefficienter etc. 

• Klimatfaktor 1,25 (enligt rekommendation i Svenskt Vatten P110) 

• Avrinningskoefficienter ses i tabell 1. 

• Beräkningar för dimensionerandeflöde baseras på regn med 10 minuters varaktighet. (Ej 
rekommenderat att göra beräkningar för kortare regn. Kort varaktighet innebär högre 
intensitet för regnen och större flöden. Försiktighetsåtgärd att titta på kort varaktighet vid 
flödesberäkning).  

Olika beräkningsscenarion 

I tabell 1 nedan anges ytor som upptas av en viss markanvändning vid olika exploateringsscenarion. 
Dessa bygger på plankartan som presenteras i Figur 1. 
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Figur 1. Plankarta för området. 

Tabell 1. Ytor (m2) som upptas av en viss markanvändning vid olika exploateringsscenarion, 
avrinningskoefficient för olika markanvändning och resulterande reducerad area (ha). 

Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient 
Dagsläge 

Exploatering 

låg  

Exploatering 

hög 

Hård-göra 

totalt  

Skogsmark (m2) 0,1 1350 1350 1350 0 

Odlad mark (m2) 0,1 5100 0 0 0 

Byggnads-/takyta (m2) 0,9 0 700 1200 1200 

Obebyggd kvartersmark/ 

grusplan (m2) 
0,2 0 3900 2200 0 

Internt vägnät (m2) 0,8 0 0 1500 0 

Reaktorer/andra 

byggnader (m2) 
0,9 0 0 200 0 

Övriga asfaltsytor (m2) 0,8 0 0 0 5150 

Reducerad area (ha) - 0,065 0,15 0,30 0,52 
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2. RESULTAT  
Flödesberäkningar baserade på regn med 10 minuters varaktighet ger en avrinning från det aktuella 
planområdet motsvarande flöden som ses i tabell 2.  

Tabell 2. Flöden som genereras från det aktuella planområdet vid regn med olika återkomsttid och vid olika 
exploateringsgrad. Regnets varaktighet 10 min. 

Scenario 
Red. Area  

(m2) 

Flöde 2-årsregn  

(l/s) 

Flöde 10-årsregn  

(l/s) 

Flöde 100-årsregn  

(l/s) 

Dagsläge 0,065 11 18 39 

Exp. låg 0,15 26 44 94 

Exp. hög 0,30 51 86 185 

Hård-göra 0,52 87 148 318 

 

Utan några utflöden från ytan kommer den erforderliga magasinvolymen bara att öka över tid. De 
flöden som beräknats baserat på ett regn med 10 minuters varaktighet kommer ge upphov till 
volymer i enlighet med tabell 3.  

 

Tabell 3 Erforderliga magasinvolymer vid regn med olika återkomsttid och vid olika exploateringsgrad. 
Regnets varaktighet 10 min. 

Resultat 

Erforderlig 

magasinvolym (m3) 

Dagsläge 

Erforderlig 

magasinvolym (m3) 

Exp. låg   

Erforderlig 

magasinvolym (m3) 

Exp. hög 

Erforderlig 

magasinvolym (m3) 

Hård-göra 

R
e

g
n

e
ts

 å
te

rk
o

m
s
s
tt

id
 

(å
r)

 

1 5 12 24 42 

2 6 16 31 52 

5 9 21 41 71 

10 11 26 52 89 

100 24 57 111 191 

 

För att hantera volymerna som bildas kan förslagsvis en damm anläggas inom planområdet. En 
fördröjningsdamm med ett djup på 0,75 meter ger då damm-ytor enligt tabell 4 nedan. Maximal 
erforderlig damm-yta vid maximal exploatering blir ca 16 x 16 meter (256 m2). 
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Tabell 4 Erforderliga fördröjningsytor vid regn med olika återkomsttid och vid olika exploateringsgrad – 
antaget ett damm-djup på 0,75 m. Regnets varaktighet 10 min. Parenteser anger andel av total kvartersmark.  

Resultat 
Erforderlig yta (m2) 

Dagsläge 

Erforderlig yta (m2) 

Exp. låg   

Erforderlig yta (m2) 

Exp. hög 

Erforderlig yta (m2) 

Hård-göra 

R
e

g
n

e
ts

 å
te

rk
o

m
s
s
tt

id
 

(å
r)

 

1 6,6 (0,13 %) 16 (0,3 %) 32 (0,6 %) 56 (1,1 %) 

2 8 (0,15 %) 21,3 (0,4 %) 41,3 (0,8 %) 69,3 (1,4 %) 

5 12 (0,23 %) 28 (0,5 %) 54,6 (1,0 %) 94,7 (1,9 %) 

10 14,6 (0,28 %) 34,6 (0,6 %) 69,3 (1,3 %) 118,7 (2,3 %) 

100 32 (0,6 %) 76 (1,5 %) 148 (2,9 %) 254,7 (5,0 %) 

 

 

3. SLUTSATS 
Det finns gott om yta inom kvartersmark för fördröjning av dagvatten. Vid kombinationen extremt 
regn och extrem exploateringsgrad krävs för ett regn med 10 minuters varaktighet en 
fördröjningsyta på ca 16 x 16 meter vilket motsvarar ca 5 % av total yta för kvartersmark. Detta 
anses det finnas gott om utrymme för inom planerad kvartersmark. Dock kommer volymerna och 
ytorna öka vid regn med längre varaktighet – intensiteten är dock som högst vid 10- årsregnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


