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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ny detaljplan upprättas för Bernstorps Verksamhetspark, Skara. Syftet är att skapa förutsättningar för 
Jula AB att bygga ut befintligt centrallager norrut över väg 2637 (Ardalavägen) för att kunna expan-
dera sin verksamhet. Dessutom skapas förutsättningar för att successivt kunna bygga ut området med 
nya etableringar av industri och kontor. 

Inom området avsätts mark för att anlägga dagvattendammar som ska ersätta och komplettera 
befintliga, dammarna fungerar som fördröjning för områdets dagvattenhantering. 

Nuvarande sträckning av Ardalavägen och parallella VA-ledningar måste flyttas, dessutom planeras 
nya lokalgator i området. 

1.2 Uppdrag 
ALP Markteknik AB har fått i uppdrag att utföra dagvattenutredning för blivande Verksamhetspark. 
Dagvattenutredningen ska ligga till grund för planerade utbyggnader av dagvattenhanteringen för 
planområdet och som underlag i det fortsatta planarbetet. 

Utbyggnad av dagvattenhanteringen sker tillsammans med utbyggnad och ombyggnad av vatten- och 
avloppsledningar för området. 

Dagvattenutredningen utförs på uppdrag av Skara Energi AB. I arbetet har samråd skett med Sam-
hällsbyggnadskontoret, Jordbruksverket och Förvaltningen för service och teknik. 
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2. Förutsättningar 

2.1 Dagvattenhantering 
Dagvattenhanteringen syftar till att avleda dagvattnet under kontrollerade former och att hindra 
översvämningar. 

Svenskt Vatten publicerar skrifter inom VA-sektorn, bland annat om dagvattenhanteringen (t ex P90 
och P104), där kan man få råd om lösningar och aktuella frågeställningar men även beräknings-
anvisningar finns med. Deras publikationer ligger till grund för beräkningar osv. i denna utredning. 

Dagvatten som alstras i nya områden bör i största möjliga mån tas om hand lokalt (LOD), går inte det 
bör dagvattnet fördröjas innan det avleds. Med hänsyn till de tätare jordlagren inom området bedöms 
LOD genom infiltration i marken som olämplig. En av grundförutsättningarna vid framtagning av 
förslaget till dagvattenlösning för Bernstorp har varit att fastigheterna inte ska behöva magasinera på 
tomtmark. 

Regnvatten ger höga momentana flöden, i områden som det aktuella där vägar, tak och hårdgjorda 
ytor blir dominerande kommer stor del av regnvattnet att belasta dagvattensystemet direkt vid neder-
bördstillfället. 

Risken för instängt vatten och översvämningar ska beaktas. T ex är det lämpligt att sätta lägsta golv-
höjd 0,5 m över dagvattnets dämningsnivå(enligt P104), som ofta är lika med gatunivån. Vid över-
belastning i systemet bör dagvattnet kunna dämma utan att det stiger upp till byggnader.  

Det är även viktigt för att skydda fastigheterna att det finns ett fritt stråk ut ur området så att instängt 
vatten undviks, i detta fallet kan sådant friområde skapas men det förutsätter att man delvis begränsar 
och styr hur tomtmark längs stråket får disponeras. 

Förutom direktpåverkan via regnvatten från hårdgjorda ytor förekommer dagvattenflöden från 
dräneringar och täckdikningar. Detta flöde kommer senare i avrinningscykeln, med lägre flödestoppar, 
och är normalt inte dimensionerande för systemet. När man fördröjer dagvattnet kommer dock de 
olika flödena att påverka varandra. En annan aspekt är risken/problemen med dämning i dränerings-
systemen. 

2.2 Nuvarande förhållanden i området 
Aktuellt område består av åker, skog och naturmark. I södra delen ligger Julas lager med tillhörande 
asfaltytor.  

Genom området går väg 2637 med anslutningar till Jula och angränsande fastigheter. I norr avgränsas 
området av vägen till Skara reningsverk. 

Planområdet berör delvis Furuskogens dikningsföretag. Befintliga utjämningsdammar är 
dimensionerade för att flödesutjämna dagvattnet inom området till samma storlek på flödet som 
dikningsföretaget är beräknat för. Jordbruksverket gjorde en analys i samband med att nuvarande 
dammar byggdes. De har utgått från ursprungliga dimensioneringsberäkningar när de fastställt hur 
mycket området får belasta stamledningen. 

Befintligt dagvattnet leds norrut via utjämningsdammarna, diken och ledningar (se nedan beskrivna 
täckdikningsstam) till Furuskogens dikningsföretag och vidare till Dofsan.  

Takvatten från Julas nuvarande byggnader leds till dammarna. Dessutom är Julas asfaltytor anslutna 
via ett dike. Eftersom lastramper delvis är försänkta pumpas dagvattnet upp till en självfallsledning 
som mynnar i diket. 

Det finns även en befintlig dagvattenledning i områdets östra del, till den finns för närvarande inga 
anslutningar. Den leder ut ur området åt öster med anslutning till dagvattennätet vid väg 184. Den ska 
slopas i samband med ledningsombyggnaderna. På grund av överbelastning längre ner i systemet ska 
minsta möjliga anslutning ske åt öster. 
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Genom planområdet från syd till nord går en täckdikningsstam, delvis i dike, delvis kulverterad. I 
nuläget är den sammankopplad med övriga dikningsstammar i områdets nordvästra del. Till denna 
stam är utjämningsdammarna anslutna. 

Väster om planområdet finns en täckdikningsstam som är huvudstråk för Furuskogens diknings-
företag. Den går in i området i nordvästra hörnet och är sammankopplad med den centrala grenen i en 
huvudbrunn vars utlopp leder ner mot Dofsan, rakt norrut. Se bilaga 5.2.1. 

I området norra del finns en mindre täckdikningsstam som ansluter från öster till övriga i huvud-
brunnen. Den ligger inom planområdet och kommer att vara i drift tills området exploateras. 

Inom området är all åkermark täckdikad, det är endast skogsskiftena som inte är täckdikade. I skogs-
marken finns däremot enstaka öppna diken. 

2.3 Beräkningsförutsättningar och flödesberäkningar  
Flödesberäkningar har utförts i enlighet med anvisningar i Svenskt Vattens publikation P90. Formler 
och sammanhang enligt kapitel 4.2 Dagvattenflöden har tillämpats. 

Återkomsttid för regn har satts till 100 år. Maxflöde har beräknats vid varaktighet 10 min, som ger det 
högsta värdet enligt normerna. Det ger för Skara regnintensiteten 531 l/s*ha.  

För bestämning av dammvolym har beräkning utförts med olika varaktighet. Enligt beräkningsdata 
ger längre varaktighet lägre intensitet. Med beräknat in- och utflöde fås en varaktighet som ger störst 
erforderlig volym för respektive damm. 

2.3.1 Beräkningsförutsättningar 
Befintlig täckdikning som går in i området i sydvästra delen tas omhand i anslutning till damm 2. Den 
täckdikningsstam som går väster om planområdet läggs om för att inte påverkas av områdets dag-
vatten. Den centrala täckdikningsstammen och den täckdikningsstam som finns i norra delen av 
området kopplas till damm 4. 

Det dagvatten som ska tas omhand i områdets dagvattenhantering är: 

• Flöde från Julas lagerbyggnad, båda utbyggda etapperna. 
• Flöde från Julas asfaltytor. 
• Flöde från tillkommande tak och asfaltytor från Julas del av planområdet. 
• Flöde från framtida utjämningsdammar för Julas utbyggnad söder om planområdet. 
• Flöde från blivande verksamheter i planområdet. 
• Flöde från gator och GC-vägar inom området. 

Planområdets olika delar och respektive dels avrinning redovisas i bilaga 5.2.2. 

2.3.2 Grundvärden för flödesberäkningar 
Beräkningar för delområdenas flöden framgår av bilaga 5.2.3. Beräkning enligt Svenskt Vattens 
publikation P90 sker med de olika ytornas belastningspåverkan (avrinningskoefficient) på dagvatten-
systemet. Regnintensiteter har beräknats enligt anvisningarna i P90 i de beräkningsformulär som 
tagits fram, se bilaga 5.2.4. 

Totalt kommer ca 45 ha vara anslutet till områdets dagvattensystem, till stor del hårdgjorda ytor och 
tak. 

Från avrinningsområdet för damm 1-2 kommer ett maxflöde på 11 700 l/s, dvs. nästan 12 m3/s, vid det 
beräknade 100-årsregnet. Från avrinningsområdet för damm 4 kommer 3 700 l/s, dvs. nästan 4 m3/s 
vi motsvarande regn. 

Ledningar inom området, från fastigheter och gatumark dimensioneras för 10-årsregn. 
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3. Förslag till dagvattenhantering 

3.1 Principutformning dagvatten 
Allmän princip för dagvattenhanteringen framgår av bilaga 5.3.1. 

Dagvattenhanteringen i området utformas så att det dagvatten, täckdikningsvatten osv. som leds in i 
området tas om hand där. Tillsammans med det dagvatten som alstras i området fördröjs det för att 
inte belasta befintliga täckdikningsstammar nedströms mer än ursprunglig dimensionering avser.  

En av grundförutsättningarna vid framtagning av förslaget till dagvattenlösning för Bernstorp har varit 
att planområdets fastigheter inte ska behöva magasinera på tomtmark. 

Magasinering och fördröjning sker i dammar inom planområdet. Med hänsyn till de geotekniska förut-
sättningarna är LOD (infiltration) inte lämpligt inom området. 

En större damm (damm 1-2) anläggs i områdets västra del och en mindre (damm 4) i områdets nord-
västra hörn, just vid anslutningen till befintlig täckdikning (Fururskogens dikningsföretag). Dagvattnet 
leds i dikningsföretagets ledningar norrut ca 400 m till Dofsan. Mellan dammarna anläggs ett dike i 
befintlig dikningssträckning som sammanfaller med en i området genomgående sänka, parallellt med 
befintlig täckdikningsstam. Detta dike kan kulverteras efterhand som exploateringen så kräver. 

Dagvatten från fastigheterna och vägarna leds i diken eller ledningar till dammarna eller till dike/dag-
vattenstam. 

Det stråk som skapas av dammarna och diket kan vid eventuella behov komma att fungera som fritt 
stråk för att hindra instängt vatten i området. Stråket fortsätter i samma sträckning som diknings-
företagets ledningar norrut mot Dofsan. 

En mindre del av planområdet behöver avvattnas österut. Det är av nivåskäl lämpligare att leda ca 150 
m av genomfartsgatan och ca 4 ha industrimark åt det hållet. För industrimarken kan separat för-
dröjning vara önskvärd. 

Eventuellt kan det även bli aktuellt att del av Julas asfaltytor leds österut, det är inte önskvärt och ska 
det ske krävs först fördröjning. I föreslagna dammar finns tillräcklig kapacitet att ta emot allt dag-
vatten alstrat inom Julas fastighet. 

3.2 Stegvis utbyggnad 
Utbyggnad av planområdet och dagvattensystemet kommer att ske stegvis. Utbyggnad av planområdet 
(gator, tomtmark osv) hänger på försäljning av industrimark till Jula och andra intressenter. 
Dagvattensystemet måste till största delen byggas klart initialt men t ex delar av gatuavvattningen och 
dagvattenserviser utförs senare. Även utformning av diket mellan dammarna kommer att påverkas 
efterhand som marken exploateras, t ex kan kulvertering bli aktuell på delsträckor. 

3.2.1 Skede 1 
Väg 2637 byggs om och mark frigörs för Julas nästa utbyggnadsetapp. Befintliga dammar tas ur drift. 

Dagvattendamm 1-2 byggs ut i sin helhet. Till dammen ansluts befintligt dagvatten från Julas lager-
byggnad (båda utbyggda etapperna) och från Julas asfaltytor. Avvattning från Julas utbyggnad av lager 
och asfaltytor ansluts också till dammen. Större delen av nya väg 2637 inklusive parallell GC-väg ska 
avvattnas till dammen, det sker i huvudsak via vägdiken. 

Från dammen avleds dagvattnet med strypt bottenutlopp och trumma under väg 2637 till dagvatten-
diket mot damm 4. Dagvattendiket kommer tillsammans med befintlig täckdikning som behålls att 
avvattna området mellan dammarna. Inte förrän området exploateras sker nya anslutningar till diket. 
I skede 1 byggs diket ända fram till damm 4.  

Dagvattendamm 4 byggs också ut i sin helhet. Till dammen leds i skede 1 dagvattendiket som avleder 
det strypta flödet från damm 1-2, anslutande dikningar och omgivande mark. 
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I skede 1 byggs befintliga täckdikningsstammar om vid damm 4. Furuskogens dikningsföretag byggs 
om till en sträckning väster och norr om damm 4. I området norra del finns en mindre täckdiknings-
stam, den samt den centrala stammen ansluts till damm 4. Furuskogens ledning och dammen kopplas 
ihop i en ny huvudbrunn norr om damm 4. 

Ur damm 4 leds ett strypt bottenutlopp till den nya huvudbrunnen. Brunnen ansluts till diknings-
företagets befintliga ledningar norrut till Dofsan. 

3.2.2 Planområdets slutförande 
Det är inte fastslaget exakt hur gator och tomtindelning inom planområdet kommer att se ut. Vi utgår 
från den utformning som redovisats planarbetet. 

Till damm 1-2 ansluts all exploatering söder om nya väg 2637 samt delar väster om dammarna. 
Dessutom de industrigator som byggs söder om väg 2637. 

Diket mellan damm 2 och damm 4 kan bli kulverterat på delar om exploateringen så kräver. Viktigt är 
att stråket hålls öppet, både för skötsel och för eventuella behov för utflöde av ytvatten som inte kan 
hanteras i området. Till stråket ansluts kringliggande fastigheter och ytor. 

Till damm 4 ansluter övrig industrimark i norra delen av planområdet och de nya industrigatorna. 
Avledning sker i huvudsak via dagvattenledningar i gatumark. 

3.2.3 Framtida anslutningar 
Till damm 1-2 ansluts ett strypt flöde från framtida dammar för Julas fortsatta exploatering söder om 
planområdet. 

3.3 Dikningsföretag 
Befintlig täckdikning som går in i området i sydvästra delen tas omhand i anslutning till damm 2. 
Flöde har beräknats efter bedömd framtida exploateringsgrad. 

Den täckdikningsstam (Furuskogen) som går väster om planområdet läggs om runt damm 4 och 
ansluter till ny huvudbrunn efter dammen. Flöde från den stammen och planområdets dagvatten-
hantering påverkar alltså inte varandra. 

De befintliga täckdikningsstammarna läggs om med anslutning till damm 4. Pga. nivåskäl kan de inte 
ansluta till nytt dike/ledning mellan damm 2 och damm 4. De kan heller inte läggas om runt dammen 
eftersom flödet ur området begränsas i utloppsbrunnen vid damm 4. Ledningarna tas ur bruk efter-
hand som området exploateras. 

3.4 Dimensionering av magasin 
Magasinen har dimensionerats med utgångspunkt från tillåtet utsläpp från området, det flödet är det 
samma som gällde vid tidigare dammbyggnation och ska motsvara det som dikningsföretaget är 
dimensionerat för. Vid full dämning i damm 4 får flödet ur området vara max 71 l/s till ny huvud-
brunn. 

Dagvattnet ska på ett kontrollerat sätt rinna genom området, förslag till profil för dammar, dike mm 
redovisas i bilaga 5.3.2. 

I bilaga 5.3.3 redovisas beräkning av dammarnas volymer och övrig data. Med valt utflöde och beräk-
nat inflöde erhålls ett maximalt volymbehov på dammarna. Detta volymbehov har sedan kontrollerats 
mot tillgänglig yta och nivåskillnad så att det säkert får plats. 

Damm 1 och damm 2 byggs ihop till en damm. Damm 3 som föreslagits i planen utgår, det blir en 
bättre lösning med en större damm 4 i stället. 

Dammarna utförs med en släntlutning av 1:6 för att ytorna ska kunna skötas med maskiner. I botten 
utförs dikesanvisning mellan inlopp och utlopp eftersom det är meningen att dammen ska tömmas 
helt mellan regnvädren. Anslutning till dammarna kan ske var som helst längs sidorna, det medför god 
flexibilitet för framtida behov. 
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Nedan redovisas systemet från utlopp till översta damm för att göra redovisningen tydligare. 

3.4.1 Dagvattendamm 4 
Utflödet från dammen får vara max 71 l/s, vid utloppet sätts en regleringsbrunn som dimensioneras 
för planerat flöde, som utloppsledning föreslås 315/276 PP med lutningen 0,5 %. Det är viktigt att 
regleringsbrunn och ledning utförs så att flödet aldrig blir större än 71 l/s, inte ens vid full damm. 

Med inkommande flöde beräknat till 3 920 l/s medför det att dammvolymen behöver vara 5 630 m3. 
Dimensionerande volym uppstår vid varaktighet på regnet på 8 timmar.  

Dammytan bestäms av tillgänglig nivåskillnad mellan inlopp och utlopp från dammen, i damm 4 kan 
tillgänglig höjd bli 1,5 m.  

Det krävs viss fyllning i söder om dammen för att begränsa dammens utbredning till avsatt mark-
område. 

3.4.2 Dike mellan damm 2 och damm 4 
Diket har inte räknats med i magasinsvolym eftersom det kan komma att kulverteras på delsträckor.  

Om diket kulverteras måste ledning dimensioneras med hänsyn till anslutningar på sträckan, dvs. 
tillkommande flöde förutom de 200 l/s som avleds från damm 1-2. För flödet 200 l/s räcker ledning 
med dim 500 mm och lutning 0,2 %. I volym för damm 4 har även de ytor som kan anslutas till diket 
räknats in. 

För diket har lutningen 0,2 % föreslagits. Det ger dels ett långsamt förlopp på dagvattnet, dels ger det 
mindre höjdförlust på sträckan och därmed större volym i dammar. Dikessektion föreslås få botten-
bredd 0,5 m och släntlutning 1:1,5, dvs. i princip så brant som möjligt för att minska intrånget. 

Parallellt med diket ligger en befintlig dikningsstam dim 250 (enligt dikningsplan). Den får ligga kvar 
eftersom den avvattnar området, där nya diket och dikningsstammen korsar varandra ligger diknings-
stammen djupare än diket. Därför får anslutning till dammen ske med separat ledning parallellt med 
diket. När diket byggs och när området exploateras kommer sugledningarna efterhand att tas ut bruk 
och dikningsstammen har spelat ut sin roll. 

3.4.3 Dagvattendamm 1-2 
Utflödet från dammen har satts till 200 l/s. Eftersom utflödet påverkar dammvolym dels för damm 1-2 
och dels för damm 4 har utflödet fått anpassas, även för dike/ledning mellan dammarna har flödet 
avgörande betydelse. Vid utloppet sätts en regleringsbrunn som dimensioneras för planerat flöde. Som 
utloppsledning föreslås 621/500 PE med lutningen 0,2 %. Utloppsledningen fungerar som trumma 
under väg 2637 och mynnar i planerat dike norr om vägen. 

Med inkommande flöde beräknat till 11 900 l/s medför det att dammvolymen behöver vara 17 500 m3. 
Dimensionerande volym uppstår även här vid varaktighet på regnet på 8 timmar.  

Dammytan bestäms av tillgänglig nivåskillnad mellan inlopp och utlopp från dammen, tillgänglig höjd 
har beräknats till 1,8 m, med dammkrön i nuvarande marknivå. 

Dammens exakta utbredning bestäms i samband med projekteringen. Befintlig marknivå runt 
dammen varierar, dessutom kan tillgänglig yta komma att ändras i samband med pågående 
planarbete. 
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4. Kvarstående frågor 

4.1 Avledning österut 
En mindre del av planområdet behöver avvattnas österut. Det är av nivåskäl lämpligare att leda ca 150 
m av genomfartsgatan och ca 4 ha industrimark åt det hållet. För industrimarken kan separat för-
dröjning vara önskvärd. Vi har inte studerat hur den fördröjningen eller avledningen ska se ut i denna 
utredning. Frågorna hanteras i detaljprojekteringen och kommande markavtal. 

4.2 Julas markavvattning 
Eventuellt kan det även bli aktuellt att del av Julas asfaltytor leds österut, det är inte önskvärt och ska 
det ske krävs först fördröjning. Om det blir aktuellt behöver utformning utredas och godkännas, 
frågorna ligger tills vidare på Jula. 

4.3 Utbyggnad av industrigata 
Eftersom utformningen av områdets norra och västra del är flexibel kan kommande utbyggnader 
medföra ändringar jämfört med detaljplanen. Huvuddragen i dagvattenutformningen ligger fast men 
delar kan ändras. Framtida markförsäljning får visa hur mycket som ändras.  

Förslaget enligt dagvattenutredningen är utformat så flexibelt som möjligt. 
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5. Bilagor 

Nedan förtecknas ingående bilagor, hänvisning till dem finns i aktuella textavsnitt. 

5.1.1 Detaljplan, underlag för utredningen 

5.1.2 Befintlighetsplan, ritning M-11.1-03 

5.2.1 Dikningsföretag, plankarta 

5.2.2 Ytavgränsningar, ritning M-11.1-02 

5.2.3 Flödesberäkningar 

5.2.4 Regnintensiteter 

5.3.1 Avrinningsprincip, ritning M-11.1-01 

5.3.2 Profil dagvatten, ritning R-5.2-01 

5.3.3 Beräkning av magasinsvolymer 
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SKARA ENERGI AB Bernstorp Verksamhetspark

Dagvattenutredning

               

Beräkning av flöden 

Avrinningskoefficient Dimensioneringsgrunder enligt P90

Koefficient Återkomsttid: 100 år (Enligt uppgift i detaljplanen)

Tak 0,9 Regional parameter, Z: 16 l/s*ha (För Skara)

Asfaltyta 0,8 Intensitet, i: 531 l/s*ha (Vid varaktighet 10 min)

Grusyta 0,2

Naturmark 0,05

Industrimark 0,5

Anslutna ytor Tak Asfaltyta Grusyta Naturmark Industrim. Vägt värde Flöde

Till damm 1 och 2 m2 l/s Notering

0,9 0,8 0,2 0,05 0,5

Från takyta A 43446 43446 0 0 0 0 39101 2076 2076 Julas lagerbyggnad etapp 1

Från takyta E 16382 16382 0 0 0 0 14744 783 2859 Ny lagerbyggnad

Från yta K 5925 0 0 0 0 5925 2963 157 3016 Ny industritomt

Från gata S 2520 0 2520 0 0 0 2016 107 3124 Ny gata

Från takyta B 43459 43459 0 0 0 0 39113 2077 5200 Julas lagerbyggnad etapp 2

Från takyta C 38750 38750 0 0 0 0 34875 1852 7052 Ny lagerbyggnad, etapp 3

Från asfaltyta F 32035 0 32035 0 0 25628 1361 8413

Från asfaltyta G 30280 0 30280 0 0 24224 1286 9699

Från takyta D 16950 16950 0 0 0 0 15255 810 10509 Ny lagerbyggnad

Från yta L 6518 0 0 0 0 6518 3259 173 10683 Ny industritomt

Från yta M 16115 0 0 0 0 16115 8058 428 11110 Ny industritomt

Från gata U 5325 0 4260 0 1065 0 3461 184 11294 Ny gata+gc

Från gata Å 7275 0 5820 0 1455 0 4729 251 11545 Ny gata+gc

Från gata T 1356 0 1356 0 0 0 1084,8 58 11603 Ny gata+gc

Från gata V 696 0 696 0 0 0 557 30 11632 Ny gata+gc

Från bef täckdikning 10000 0 0 0 0 0 38 2 11634 2 l/s*ha 

Från dammområdet 19617 0 0 0 19617 0 981 52 11687

Från blivande dammar 0 0 0 0 0 0 0 0 11687 Läggs till i beräkning för dammvolym.

Summa: 296649 m2 Summa: 220085 m2 11687 Totalt flöde

Ansluten yta 

m2

Accumulerat 

flöde l/sAvrinnings-koefficient

Befintliga asfaltytor, pumpas

Nya asfaltytor, pumpas till största delen

ALP Markteknik AB/2013-09-26 1(2)



SKARA ENERGI AB Bernstorp Verksamhetspark

Dagvattenutredning

               

Damm 3: Vi antar i detta förslag att damm 3 inte behövs.

Anslutna ytor Tak Asfaltyta Grusyta Naturmark Industrim. Vägt värde Flöde

Till damm 4 m2 l/s Notering

0,9 0,8 0,2 0,05 0,5

Från yta O 32292 0 0 0 0 32292 16146 857 857 Ny industritomt

Från yta N 50703 0 0 0 0 50703 25352 1346 2204 Ny industritomt

Från yta P 18206 0 0 0 0 18206 9103 483 2687 Ny industritomt

Från yta Q 19964 0 0 0 0 19964 9982 530 3217 Ny industritomt

Från yta R 5916 0 0 0 0 5916 2958 157 3374 Ny industritomt

Från yta S 962 0 0 0 962 0 48 3 3377 Ny grönyta

Från gata X 3696 0 3696 0 0 0 2957 157 3534 Ny gata+gc

Från gata Y 3132 0 3132 0 0 0 2506 133 3667 Ny gata+gc

Från gc Z 285 0 285 0 0 0 228 12 3679 Ny GC

Från dammområdet 15708 0 0 0 15708 0 785 42 3720 Båda ytorna

Från dikningsstam 0 0 0 0 0 0 0 0 3720 Bef stam ansluts inte, kopplas efter damm.

Från damm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3720 Läggs till i beräkning för dammvolym.

Summa: 150864 m2 Summa: 70064,4 m2 3720 Totalt flöde

Ansluten yta 

m2

Accumulerat 

flöde l/sAvrinnings-koefficient

ALP Markteknik AB/2013-09-26 2(2)



Z-värde
Återkomsttid
månader

tregn iregn (l/s ha) iregn (mm/h)Volym (mm)
10 530,58 190,86 31,81

15 433,11 155,79 38,95

20 353,72 127,24 42,41

25 301,72 108,53 45,22

30 264,83 95,26 47,63

35 237,13 85,30 49,76

40 215,47 77,51 51,67

45 198,00 71,22 53,42

50 183,57 66,03 55,03

55 171,42 61,66 56,52

60 161,03 57,92 57,92

65 152,03 54,69 59,24

70 144,14 51,85 60,49

75 137,16 49,34 61,67

80 130,94 47,10 62,80

85 125,36 45,09 63,88

90 120,31 43,28 64,92

95 115,72 41,63 65,91

100 111,53 40,12 66,86

105 107,68 38,73 67,79

110 104,14 37,46 68,68

115 100,86 36,28 69,54

120 97,82 35,19 70,37

150 83,31 29,97 74,92

180 73,07 26,28 78,85

210 65,39 23,52 82,33

240 59,40 21,37 85,47

270 54,57 19,63 88,34

300 50,59 18,20 90,98

330 47,23 16,99 93,45

360 44,37 15,96 95,75

720 26,94 9,69 116,27

1440 16,35 5,88 141,18

Beräkning av regnintensiteter 
med Z-värden.
Ange Z-värde och återkomsttid 16 1200







Skara Energi AB

Bernstorps Verksamhetspark
Beräkning magasinsvolymer ALP Markteknik AB

2013-09-26

Damm 1 och 2
Beräkning vid återkomsttid 100 år

Beräkning enligt P90

Flöde: Från ansluten mark: 11687 l/s Gator, tak, asfaltytor + övrig mark.

Från ovanliggande damm 200 l/s Från framtida dammar

11887 l/s

Utflöde: Från området: 200 l/s Mot damm 4

Alternativt: 400 l/s Mot damm 4

Tot flöde Omräkn Varaktighet Parameter regl faktor volym utflöde nettovolym utflöde, alt nettovolym

l/s sek min C C=10min m3 l/s m3 l/s m3

11887 60 10 3,62 3,62 7132 200 7012 400 6892

11887 60 30 1,81 3,62 10698 200 10338 400 9978

11887 60 55 1,17 3,62 12678 200 12018 400 11358

11887 60 60 1,1 3,62 13003 200 12283 400 11563

11887 60 90 0,821 3,62 14558 200 13478 400 12398

11887 60 120 0,667 3,62 15770 200 14330 400 12890

11887 60 180 0,499 3,62 17697 200 15537 400 13377

11887 60 240 0,405 3,62 19151 200 16271 400 13391

11887 60 360 0,303 3,62 21491 200 17171 400 12851

11887 60 480 0,246 3,62 23264 200 17504 400 11744

11887 60 720 0,184 3,62 26101 200 17461 400 8821

11887 60 960 0,149 3,62 28182 200 16662 400 5142

11887 60 1200 0,127 3,62 30026 200 15626 400 1226

11887 60 1440 0,112 3,62 31776 200 14496 400 -2784

Val av principutformning Beräkning dammstorlek

Utflöde: 200 l/s Bottenarea (m2): 8009 mätn i skiss

Erforderlig volym, damm 2: 17504 m3 Släntlutning 1: 6 vald

Bräddnivå: 107,8 Släntlängd, snitt (m): 635 mätn i skiss

Dammbotten: 106,0 (Utloppsnivå +105,4) Tillgänglig höjd (m): 1,8 enligt nedan.

Tillgänglig höjdskillnad: 1,8 m Ger volym (m3): 20588 beräknad

Krönarea (m2): 14682 mätn i skiss



Skara Energi AB

Bernstorps Verksamhetspark
Beräkning magasinsvolymer ALP Markteknik AB

2013-09-26

Damm 4
Beräkning vid återkomsttid 100 år

Beräkning enligt P90

Flöde: Från ansluten mark: 3720 l/s Gator, industrimark och övrig mark.

Från ovanliggande damm 200 l/s Från damm 3

3920 l/s

Utflöde: Från området: 71 l/s Mot dagvattenstam, enligt avtal

Alternativt: 200 l/s Mot dagvattenstam

Tot flöde Omräkn Varaktighet Parameter regl faktor volym utflöde nettovolym utflöde nettovolym

l/s sek min C C=10min m3 l/s m3 l/s m3

3920 60 10 3,62 3,62 2352 71 2309 200 2232

3920 60 30 1,81 3,62 3528 71 3400 200 3168

3920 60 55 1,17 3,62 4181 71 3947 200 3521

3920 60 60 1,1 3,62 4288 71 4033 200 3568

3920 60 90 0,821 3,62 4801 71 4417 200 3721

3920 60 120 0,667 3,62 5200 71 4689 200 3760

3920 60 180 0,499 3,62 5836 71 5069 200 3676

3920 60 240 0,405 3,62 6315 71 5293 200 3435

3920 60 360 0,303 3,62 7087 71 5554 200 2767

3920 60 480 0,246 3,62 7672 71 5627 200 1912

3920 60 720 0,184 3,62 8608 71 5540 200 -32

3920 60 960 0,149 3,62 9294 71 5204 200 -2226

3920 60 1200 0,127 3,62 9902 71 4790 200 -4498

3920 60 1440 0,112 3,62 10479 71 4344 200 -6801

Val av principutformning Beräkning dammstorlek

Utflöde: 71 l/s Bottenarea (m2): 3037 mätn i skiss

Erforderlig volym, damm 4: 5627 m3 Släntlutning 1: 6 vald

Bräddnivå: 104,8 Släntlängd, snitt (m): 251 mätn i skiss

Dammbotten: 103,3 (Utloppsnivå +103,0) Tillgänglig höjd (m): 1,5 enligt nedan.

Tillgänglig höjdskillnad: 1,5 m Ger volym (m3): 6250 beräknad

Erforderlig yta, damm 4: botten/yta Krönarea (m2): 5294 mätn i skiss


