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1 INLEDNING 

I samband med framtagande av detaljplan för Vakten 8, 9, 10 och Vapenrocken 4 i Jönköping har Byggingenjörsbyrån i 
Gnosjö AB fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning för området.  
 
Syftet med dagvattenutredningen har varit att ta fram förutsättningar och krav för dagvattenhanteringen samt att föreslå 
en hållbar dagvattenlösning. Först görs en nulägesanalys och studera skillnaden mellan befintliga fastigheter och 
planerad fastighetsbildning. Därefter presenteras lämplig hantering av dagvattnet genom placering av 
fördröjningsanläggning samt ett övergripligt ledningssystem. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR & KRAV 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Aktuellt område ligger i 3 km öster om centrum och alla fastigheter inom berört område är idag planlagda för industri 
och kontorsändamål. Nivika fastigheter äger och hyr ut befintliga lokaler för kontorsverksamhet medan marken som 
P&E Fastigheter AB äger är oexploaterad. Planförslaget innebär samma användning av marken som tidigare detaljplan 
(kontorsändamål). Fastigheternas geografiska omfattning redovisas i figur 1 och bilaga 1. 

 

 
 

Figur 1. Planområdet (se även bilaga 1). 

Området som har studerats är ca 1,9 ha stort fördelat på fyra fastigheter, Vapenrocken 4 samt Vakten 8, 9, 10.  
Vapenrocken 4 är ca 1 ha stor. Den avgränsas i östvästlig riktning av Batterigatan och Detaljplan stadsägan 195, i 
nordsydlig riktning av fastigheten Vapenrocken 5 och Detaljplan Stadsägan 195. Området lutar mot Batterigatan i väst. 
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De lägsta delarna i området ligger på ca +111 meter och som högst ligger marken på +116 meter. Vakten 8, 9, 10 är 
0,9 ha stort. Det avgränsas i östvästlig riktning av Pjäsgatan och Batterigatan i nordsydlig riktning av fastigheterna 
Vakten 7 och Vakten 11. Området lutar mot Pjäsgatan i väst. De lägsta delarna i området ligger på ca +102 meter och 
som högst ligger marken på +112 meter. Vid geotekniska undersökningar inom området har det framkommit att den 
naturligt lagrade jorden inom området består mestadels av silt och lerig siltig morän varvad med sandskikt. 

2.2 VA-FÖRSÖRJNING IDAG 

I figur 1 samt bilaga 1 redovisas förbindelsepunkter för VA-ledningar i anslutning till studerat område. Det är 
Jönköpings kommun som är huvudman för de allmänna VA-ledningarna. Marken öster om Batterigatan (Vapenrocken 
4) är oexploaterad och inga kända VA-ledningar förekommer inom fastigheten, dock ligger VA-ledning samt 
fjärrvärmeledning intill fastighetens östra gräns. Väster om Batterigatan (Vakten 8, 9 ,10) kommer troligen VA-ledningar 
behöva läggas om för att anpassas till ny bebyggelse.  

2.3 INKOMMANDE DAGVATTEN TILL PLANOMRÅDET 

I denna utredning förutsätts att dagvatten endast tillförs fastigheterna från skogspartiet öster om Vapenrocken 4, där 
finns redan ett befintligt avskärande dike (Stadsägan 195) men som har bedömts att vara i sämre skick. Beträffande 
Vakten-fastigheterna förutsätts att Batterigatan agerar avskärande för tillrinning av dagvatten. 

2.4 KRAV DAGVATTENANSLUTNING ENLIGT JÖNKÖPINGS KOMMUN 

• Anslutning av dagvatten ska göras vid Batterigatan (se figur1/bilaga 1). 

• Anläggning dimensioneras efter 10-årsregn med 10 minuters varaktighet.  

• Dagvattenbelastningen från området får inte vara större än 101 l/s för Vapenrocken samt 161 l/s för Vakten. 

• Klimatfaktor skall vara 1,4.  

2.5 RECIPENT – MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 

Jönköping kommuns plan för dagvattenhantering definierar att dagvattnets roll som bärare av miljöförstörande ämnen 
skall begränsas. Utifrån tidigare detaljplaner samt befintlig verksamhet inom området bedöms ökad föroreningsgrad för 
planerad detaljplan vara ringa. Ytvattnet från området kommer ledas via kommunens dagvattennät ner till mot 
Rocksjön som är tillrinningspunkt för A6/Ryhovsområdet. 

2.6 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Vid beräkningar av intensitet för regn med olika varaktighet har Dahlströms formel (2010) använts. (Se P104 Svenskt 
Vatten ekvation 1–5, sid 24).  
 
Avrinningskoefficienter för ytorna har tagits ur Svenskt Vatten P110. Följande avrinningskoefficienter har använts: 

Tabell 1. Avrinningskoefficienter.   

Vägar och p-platser 0,8 

Grusade ytor 0,4 

Tak 0,9 

Grönytor 0,1 

För att beräkna dagvattenbelastning från området idag har areor beräknats utifrån flygfoto samt baskarta erhållen från 
kommunen, dagvattenflöde har beräknats för 10-års regn utan klimatfaktor.  

Översiktliga beräkningar av vilka utjämningsvolymer som krävs för planområdet har genomförts. Beräkningarna har 
genomförts för regn med statistisk återkomsttid 10 år och maximal varaktighet 24 timmar. Klimatfaktor 1,4 har använts. 
Alla beräkningar är baserade på den situationsplanerna som redovisas i figur 3 och 4. Om andel ytor av olika slag 
ändras eller om ytorna flyttas så kommer beräkningsresultaten att ändras. Likaså är detta en utredning i tidigt skede 
och ska inte tas för en detaljprojektering.  
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3 NYTT PLANOMRÅDE 

I figur 2 och 3 visas det förslag på situationsplan inom nytt planområde som legat till grund för dagvattenutredningen.  
 
Vapenrocken 4 
Tänkt placering byggnad längsmed prickmark mot Batterigatan. Baksidan av tomten sett från Batterigatan anläggs 
kvarsittande spont samt stödmur. I beräkningar som genomförts har utgångspunkt varit att ytan kommer anläggas med 
byggnader (takytor), asfaltytor, stensatta ytor samt gräsytor.  
 

 

Figur 2. Förslag på situationsplan för Vapenrocken 4 (Tengbom). 

Vapnet 8, 9, 10 
I figur 2 visas det förslag på situationsplan som legat till grund för dagvattenutredningen. Tänkt placering byggnad dikt 
prickmark mot Batterigatan. Längst bak på tomten förläggs ett gatustråk. I beräkningar som genomförts har 
utgångspunkt varit att ytan kommer anläggas med byggnader (takytor), asfaltytor samt gräsytor.  
 

 

Figur 3. Förslag på situationsplan för Vakten 8, 9, 10 (Enter Arkitekter). 
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4 DAGVATTENUTJÄMNING 

4.1 DAGVATTENFLÖDE FRÅN OMRÅDET IDAG 

Beräkningar har genomfört av dagvattenbelastning från området idag. Areafördelning har gjorts med hjälp av flygfoto 
för olika typer av ytor och redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Areafördelning på olika typer av ytor (dagens förhållanden). 

Vapenrocken 4 

Grönyta 9600 m2 

Vakten 8, 9, 10 

Tak 1 540 m2 

Asfalt 2 720 m2 

Grus 280 m2 

Grönytor 5750 m2 

 
Utifrån denna fördelning har sedan maximalt dagvattenflöde beräknats till 22 l/s för Vapenrocken och 97 l/s för Vakten 
vid ett dimensionerande 10-års regn med 10 minuters varaktighet. 

4.2 UTJÄMNINGSVOLYM FÖR PLANERADE SITUATIONSPLANER 

Beräkningar har genomförts av vilka utjämningsvolymer som behövs för att kunna utjämna ett regn med statistisk 
återkomsttid på 10 år. Vid dessa beräkningar har en klimatfaktor lagts på regnet. Beräkningarna utgår från att maximalt 
tillåtet utsläpp till det kommunala dagvattensystemet är 101 l/s för Vapenrocken och 161 l/s för Vakten fördelat på tre 
olika förbindelsepunkter. För att dimensionera ett magasin genomförs avrinningsberäkningar för regn med olika 
varaktighet och det regn som ger störst volym blir dimensionerande. I tabell 3 redovisas de ytor som legat till grund för 
beräkningen och i tabell 4 visas beräknad utjämningsvolym för att kunna ta hand om dagvatten från hela planområdet 
vid 10-års regn. 
 

Tabell 3. Areafördelning på olika typer av ytor (framtida utbyggnad). 

Vapenrocken 4 

Tak 2280 m2 

Asfalt 2300 m2 

Grönytor 980 m2 

Stensatt yta 2270 m2 

Vakten 8, 9, 10 

Tak 4320 m2 

Asfalt 1710 m2 

Grönytor 1980 m2 

 
Tabell 4. Utjämningsvolym för att utjämna flödet till 101 l/s vid 10-årsregn. 

Vapenrocken 4 

Dagvattenmagasin Dimensionerande varaktighet regn Volym m3 

Magasin  10 minuter 57 

Vakten 8, 9, 10 

Magasin 1 20 minuter 17 

Magasin 2 10 minuter 10 

Magasin 3 10 minuter 15 
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4.3 DAGVATTENSITUATION VID OLIKA FLÖDEN 

Dagvattenflöden är beräknade utifrån redovisade areor i tabell 2, beräkningar är gjorda för 10-årsregn, 30-årsregn samt 
100-årsregn, alla med varaktighet på 10 minuter. Flödena är uppräknade med klimatfaktor på 1,4. 

Tabell 5. Dagvattenflöden. 

Dimensionerande regn Dimensionerande varaktighet l/s 

Stadsägan 195 

10-årsregn 10 64 

30-årsregn 10 92 

100-årsregn 10 137 

Vapenrocken 4 

10-årsregn 10 195 (dim) 

30-årsregn 10 281  

100-årsregn 10 419 

Vakten 8, 9, 10 

10-årsregn 10 174 (dim) 

30-årsregn 10 250  

100-årsregn 10 373 

5 PRINCIPLÖSNING FÖR DAGVATTENHANTERINGEN 

Det som redovisas här är en möjlig lösning för områdets dagvattenhantering. Men det finns givetvis flera möjliga 
lösningar och vilken som är bäst beror på slutgiltig utformning av området. Planområdet ligger inom 
verksamhetsområde för dagvatten och det finns dagvattenanslutningar utmed Batterigatan för respektive fastighet. 
Eftersom planområdets exploateringsgrad ökar ska dagvatten utjämnas innan anslutning. För planerade 
situationsplaner föreslås underjordiska dagvattenmagasin, med utjämningsvolymer enligt tabell 4. Fastigheterna förses 
med en flödesregleringsbrunn som reglerar flödet vid respektive förbindelsepunkt. Ungefärlig anslutningsnivå till de 
befintliga serviserna redovisas i bilaga 1. Inför detaljprojekteringen bör vattengång för förbindelsepunkt mätas för att 
säkerställa tillräckligt fall för avvattning av tak och hårdgjorda ytor. För att förhindra uppdämning ovan spont/stödmur 
vid Vapenrocken 4 placeras dagvattenbrunnar med kupoltäckning på övre nivån. Tillrinning för dessa brunnar bedöms 
var långsammare än till brunnar placerade i de hårdgjorda ytorna, dessa flöden har därför inte tagit med vid beräkning 
av utjämningsvolym. Stödmur som placeras i bakkant av Vakten 8, 9, 10 (sett från Batterigatan) slitsas var femte meter 
för att förhindra uppdämning i gatunivå vid extrema regn (kraftigare än vad systemet är dimensionerat för). 

I bilaga 2 och 3 redovisas principlösningar för områdets dagvattenhantering. Dagvattenhanteringen är styrd av 
höjdsättningen av området. Därför måste det som redovisas här ses som en princip som bygger på vissa antaganden. 
Förslag på placering av rörmagasin redovisas.  
 
Förutsättningar som varit gällande för principlösningen är: 

• Avvattning till dagvattenledning. 

• Ledningens vattengång bör vara minst 1,6 meter under markytan. 

• Ledningslutning 6 ‰ (Möjligt att anlägga ledningar med mindre lutning, marginal för utredningsskede) 

• Dräneringsvatten pumpas (Svenskt vatten P110). 
Höjdförhållandena innebär att: 

• Förutsätter avskärningsdike i bakkant av Vapenrocken 4 i förhållande till Batterigatan, kan med fördel 
samordnas med kommunal förvaltning. 

• Dike på stadsägan 195 förlängs i nordlig riktning, samt att sträckan grävs ur enligt figur 6. 

• Gata i bakkant av Vakten 8, 9 och 10 kommer kräva pumpning av dagvattnet. 
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Figur 4. Exempel på rörmagasin (I figuren visas dagvattenrör från Uponor). 

6 DAGVATTENKVALITET 

Vid en exploatering av planområdet finns risk för negativ påverkan av dagvattenkvalitén. Biltrafik kommer förekomma 
på samtliga fastigheter. För Vapenrocken 4 kommer det dessutom finnas bilar uppställda inom området, den 
föreslagna lösningen innebär att dagvatten genomgår rening via oljeavskiljare innan flödesutjämning för vidare utsläpp 
till kommunens dagvattenledning. På Vakten-fastigheterna kommer det bli mindre antal parkeringsplatser i 
utomhusmiljö till följd av högre exponering av byggnad inom området, detta innebär att dagvatten som kommer 
flödesutjämnas inte behöver renas. Om dessa åtgärder genomförs bedöms risken för försämrad dagvattenkvalitet som 
liten. 

7 ÖVERSVÄMNINGSRISK 

I figur 5 redovisas ett utdrag från kommunens lågpunktskartering. De blåa linjerna visar var vatten riskerar att rinna 
ytledes vid extrema regn. I figuren visas även lågpunkter i terrängen där det kan finnas risk för översvämningar. Det 
finns ingen lågpunkt i aktuellt planområde.  
 

 

Figur 5. Utdrag från Kommunens lågpunktskartering (se även bilaga 4).  
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Vid extrema regn kommer ledningar, magasin att fyllas med vatten och därefter kommer vatten att rinna på markytan. 
För att inte riskera att byggnader översvämmas är det viktigt att höjdsättning projekteras så man får ”ytliga 
vattenvägar”, lågstråk där vattnet leds bort från byggnader och anläggningar som inte får skadas av översvämningar. 
Det aktuella planområdet lutar mot handelsområdet i väster och det är hit vatten kommer att leta sig vid extrema regn. 
Dock så kommer både dike beläget öster om området (Stadsägan 195) samt Batterigatan agera avskärande förutsatt 
att det östra diket förlängs norrut och åtgärdas. Figur 6 visar en typsektion med dimensioner som erfordras för att 
hantera dagvattnet som behöver hanteras från skogspartiet öster om området. Även andra hänsyn behöver tas vid 
åtgärder av östra diket såsom markförhållanden, längslutning etc. Nya höjdförhållanden på Vakten-fastigheterna 
kommer innebära att det är bara en liten del av området som vid extremt regn påverkar dagvattensituationen väster om 
området. Diket som löper utmed Pjäsgatan kan i dagsläget fördröja ca 40 m3. För planerad dagvattenlösning kommer 
erforderlig fördröjningsvolym behöva vara ca 60m3 för 100-årsregn med varaktighet i 10 minuter. Baserat på ökat 
tillrinningsområde samt uppskattad kapacitet för befintlig dagvattenledning (Ø 315, lutning 5‰). För att hantera denna 
utökade volym föreslås att diket åtgärdas enligt figur 7. Det rekommenderas att undvika ett koncentrerat vattenflöde 
från området vid extrema regn, kan man fördela flödet minskar risken för eventuell erosion i slänt nedanför området. 
 
 
 

 
 

Figur 6. Föreslagen åtgärd för avskärningsdike Stadsägan 195. 

 
 

 

Figur 7. Föreslagen åtgärd för dike invid Pjäsgatan. 
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8 BILAGOR 

• BILAGA 1, BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

• BILAGA 2, PLANERAD DAGVATTENLÖSNING VAPENROCKEN 4 

• BILAGA 3, PLANERAD DAGVATTENLÖSNING VAKTEN 8, 9, 10 

• BILAGA 4, LÅGPUNKTSKARTERING   
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Bilaga 1 Befintliga förhållanden 
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Bilaga 2, Planerad dagvattenlösning Vapenrocken 4 
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Bilaga 3, Planerad dagvattenlösning Vakten 8, 9, 10 
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Bilaga 4, Lågpunktskartering 


