
Sida 1 av 2 

 

 
 

Botkyrka kommun    2020-06-04 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planenheten 

Referens: Planchef, Charlotte Rickardsson 

Botkyrka kommun 

147 85 Tumba 

 

Förslag till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

avseende detaljplan för Tullinge16: 223 

Studie på platsen. 

Byggnaden som har en yta av ca. 100 m2 skall placeras på tomtens högsta punkt som består 

till större delen berg i dagen. 

Berg i dagen har samma avloppskoefficient som hustak. Detta betyder att nedfallande regn 

inte kommer att förändra vattenflödet över resterande tomt i någon större omfattning. 

 
Ett sätt att lokalt omhänderta dagvatten, är att dagvatten från tak kan avleds genom att använda 
stuprör med utkastare och ränndalsplattor. Från ränndalen får vattnet rinna ut över lämpliga 
gräsytor och/eller planteringar på tomten där det infiltrerar. Där rännan slutar skall gräset 
skyddas mot erosion med grus eller singel. 

 

Enligt uppdragsgivaren är detta inte tillåtet i Botkyrka kommun varför infiltration via kassett 

förordas. 

Ingående data för tak. 

Takyta: 100 m2 

Dimensionerande regnintensitet: 0,013 l/s per m2 

Avloppskoefficient för takyta 1,0 

Regnvaraktighet: 10 min (600 sek.) 

 

Beräkning av magasin. 

 

100 x 0,013 x 1 x 600 = 780 liter. 

Motsvarar en stenkista på ca. 4 m2 alternativt kassett: Wavin Acuacell 1152 

Förslagsvis väljs Wavin Acuacell 1152 

 

Kassettens storlek är 1000x500x400 mm och avvattnar 1152 liter/dygn,  

50% överdimensionering. 
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Kassetten placeras på den östra delen av tomten. Här finns också ca. 2 meter jorduppfyllnad, 

som påfördes när huset på stamfastigheten byggdes.  

Kassetten placeras så nära nybyggnaden som möjligt, d.v.s. så snart bergets lutning medger 

jorduppfyllnad ca. 1 m. 

Installationen skall ske enligt AMA, Anläggning 07 anvisningar. 

 

Kassetten ställs i grop med min. 500 mm välgraderat material samt fiberduk (geotextil), 

klass N1. Fiberduken skall vara så lång att den kan täcka botten, sidor samt överdel. 

Minst 300 mm överlappning. 

Den skall kringfyllas med ett välgraderat friktionsmaterial min. 500 mm på alla sidor. 

Ovansidan täcks med material som är lämpligt för den typ av marköverbyggnad som man 

avser att utföra. 

 

Stuprör ansluts till markavloppsrör, 110 mm, som ansluts till kassetten. 

 

För att inte få smuts in i kassetten så skall stuprör ha rensfilter och ett sandfång skall 

installeras före kassetten. 

 

 

 

Tullinge 2020-06-04 

Christer Andersson 

VVS-ingenjör 

Med över 45 års erfarenhet av installationer och infrastruktur. 
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