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Inledning 
Detta PM är ett tillägg till tidigare en tidigare utförd dagvattenutredning för planområdet 
Hyltena 1:211 och avser enbart att undersöka utflöde vid extrema 100-årsregn för undersökt 
planområde. 

Vid ett 100-årsregn uppstår dagvattenflöden som planområdets föreslagna dagvattenlösning 
inte är dimensionerad för att klara. I ett sådant fall skulle stora mängder vatten lämna 
planområdet och flöda ut i en bäck norr om planområdet och vidare till Kråkeboån, Lillån och 
Tabergsån för att till slut mynna ut i Munksjön. Då nedströms områden belägna i Jönköpings 
tätort är känsliga för översvämningar har Södra Munksjön Utvecklings AB beställt en 
utredning hur ett 100-årsregn skulle påverka flödet ut från området efter planerad 
exploatering jämfört med idag, och hur detta skulle kunna tas omhand i anslutning till 
planområdet. Geosigma har därför beräknat och sammanställt resultat för ett sådant 
scenario baserat på tidigare dagvattenutredning1. 

  

Flödesberäkning och beräkning av dimensionerande 
utjämningsvolym 
Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella 
metoden enligt sambandet:  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓                                                                                                     (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 

i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss 
återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket i denna metod är lika med 
områdets rinntid.  

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden 
och dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika 
markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110. 

A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna för områdena med 
olika markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i 
autoCAD utifrån ortofoto och plankartor. 

f är en ansatt klimatfaktor, Svenskt Vatten P110 rekommenderar att klimatfaktor 1,25 
används för nederbörd med kortare varaktighet än 60 minuter och 1,2 för regn med längre 
varaktighet, oavsett område i Sverige. Klimatfaktorn har i detta fall satts till 1,25. 

Regnintensiteten för ett 100-årsregn med varaktighet 10 minuter uppgår till 488,7 l/s/ha. 
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Då stora delar av det dagvatten som bildas på planområdet idag inte rinner ut från 
planområdet utan rinner till våtmarker i två lågpunkter där det infiltreras till grundvattnet, 
har endast 11 av de 25 ha som utgör planområdet används för beräkning av nuvarande 
utflöde. Avrinningskoefficienterna för de olika marktyperna har höjts i förhållande till 
föregående dagvattenutredning enligt P110:s föreskrifter och redovisas i Tabell 1-1. 

Tabell 1-1. Använda avrinningskoefficienter vid ett 100-årsregn, samt befintlig och planerad 
markanvändning inom planområdet. 

Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolymer för fördröjningsanläggningar görs med 
bilaga 10.6 till Svenskt Vatten P110, enligt ekvation 9.1 i samma publikation som senare 
korrigerats i en rättningslista (Errata till P110): 

 

𝑉 = 0,06 ∙ (𝑖(𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛) ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 +
𝐾2∙𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖(𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛)
)  (Ekvation 2)

  

där V är den dimensionerande specifika utjämningsvolymen (m3/hared), trinn är områdets 
rinntid och K är den tillåtna specifika avtappningen från området (l/s∙hared). För att 
kompensera för att avtappningen från magasinet inte är maximal annat än vid maximal 
reglerhöjd multipliceras den tillåtna avtappningen K med en faktor 2/3. 

V beräknas som en maxfunktion av olika regnvaraktigheter och intensiteter, vilket innebär 
att sambandet tar höjd för vilken typ av regn (korta regn med högre intensitet eller långa 
regn med lägre intensitet) som bidrar med störst volym vatten som behöver fördröjas.  

  

Markanvändning Avrinningskoefficient φ Befintlig (m2) Planerad (m2) 

Takyta 0,95 0 72 800 

Grönyta 0,4 0 12 100 

Asfaltsyta 0,95 0 164 000 

Skog 0,3 110 875 0 

Summa 
 

110 875 248 900 
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Resultat och slutsats 
För att fördröja ett 100-årsregn efter exploatering ner till motsvarande 100-årsregn före 
exploatering krävs en total fördröjningsvolym som uppgår till 12 000 m3. Varaktigheten 75 
min för ett 100-årsregn blir dimensionerande för magasinets storlek. 

I utredningen har de erfoderliga utjämningsvolymerna som krävs för ett 20 respektive 30-
årsregn beräknats och jämförts med utjämningsvolymen för ett 100-årsregn.  

För att fördröja 100-årsregnet kan dessa volymer subtraheras från den erforderliga volymen 
som beräknats för 100-årsregnet. De ytterligare fördröjningsvolymer som krävs uppgår alltså 
till 4000 m3 (om dagvattenanläggningarna dimensioneras för ett 20-årsregn) eller till 1000 
m3 (om de dimensioneras för ett 30-års regn). 

Dessa siffror är sannolikt underskattade i förhållande till verkligheten då 
avrinningskoefficienterna för de hårdgjorda ytorna i praktiken ligger närmare 1 vid ett 
sådant 100-årsregn. Detta kompenseras dock i praktiken av de större reglervolymerna i 
dammarna som krävs för en effektiv rening vilka ej räknats med i utredningen. 

Jönköpings kommun har föreslagit att avsätta en översvämningsyta i planområdets 
nordvästra del (Figur 1).  

 

Figur 1. Översiktskarta med placering av föreslagen översvämningsyta angiven med grön markering och 
annat möjligt område inringat med röd cirkel. 
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Den föreslagna ytan har en area på omkring 3000 m2 och är placerad i områdets lågpunkt. 
Detta kan jämföras med den erforderliga utjämningsvolymen på 4000 m3 som skulle krävas 
om dagvattenlösningarna utformas för att kunna hantera ett 20-årsregn. Då 
grundvattennivån är så ytlig är det inte säkert att denna yta är tillräcklig för att skapa en 
reservoar stor nog för ett 100-årsregn. Hur mycket större den behöver vara beror på hur 
djup den kan göras samt hur stora volymer som kan hanteras av planerad dagvattenlösning 
för 20- eller 30-årsregn. Om området grävs ur för att skapa större möjlig magasinsvolym bör 
detta inte göras djupare än att grundvattennivån återfinns minst ett par decimeter under 
markytan även vid fulla grundvattenmagasin. Översvämningsområdet måste höjdsättas så 
att vattennivån på ytorna som avsätts som översvämningsytor kan tillåtas att stiga minst ett 
par decimeter ovan markytan utan att vattnet rinner vidare mot byggnader eller 
infrastruktur. 

Placeringen är dock lämplig då denna yta i så fall skulle ligga nedströms de föreslagna 
lösningarna i dagvattenutredningen1. En lösning kan vara att låta vattnet som lämnar 
dagvattendammarna rinna i ett dike över översvämningsytan och ut genom en strypt 
kulvert. Då kulverten inte klarar att ta emot vattnet vid extrema regn börjar ytan fyllas upp. 
Då denna yta bara kommer fyllas upp en gång vart hundrade år kan den utan problem 
utgöras av naturmark. En översvämningsyta av detta slaget behöver inte nödvändigtvis 
avsättas inom planområdet utan kan anläggas på annan plats nedströms området innan 
flödet når Kråkeboån. Det finns även ytterligare yta i direkt anslutning till det föreslagna 
planområdet som skulle kunna utnyttjas till översvämningsyta (Se Figur 1). Det är viktigt att 
alla ytor lutar på ett sådant sätt att allt vatten på området vid ett 100-årsregn flödar till 
fördröjningssänkan. 


