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Ny detaljplan 
Det planeras för nytt bostadsområde med 11 st nya tomter i första etappen och ca 11 st i andra etappen. 

Yta inom planområdet (etapp 1 ) är ca 1.7 ha. 

Vägyta inom planområdet är ca 1500 m
2
 (0.15 ha). 

Tomtyta inom planområdet är ca 1 4000 m
2
 (1.4 ha). 

 

Tillhörande ritning U:11:01(va-plan) och U:02:01 (vägplan) 

 

Befintliga förhållanden 

Hela nederbördsområdet har en area på ca 1.7 ha. 

Området där de nya husen skall byggas ligger på nivån från ca+ 15.0 m till ca + 33 m. 

Lägsta höjd på tomt är ca +15.0 m. 

 

Idag rinner vattnet till öppna diken och kommer att fortsätta göra det efter utbyggnaden. 

Utbyggnaden kommer inte att öka flödet från området (vattnet fördröjs i en dagvattendamm). 

Dagvattnet från området rinner ca 120 m i öppet dike åt norr förutom några dagvattentrummor med 

dimensionen 400-500 innan Väg174 i norr. Där korsas vägen av en trumma med dimensionen 1000 mm. 

 

Avrinningskoefficienten idag är ca 0.05 vilket är ett lågt värde (flack, tätbevuxen skogsmark). 

Naturytor ca 1.7 ha vilket ger ett flöde på 1.7 ha x 0.05 x 230 l/sxha = ca 20 l/s. 

 

Vägstandard 

Matarvägen för bostadsområdet har en vägbredd på 5.0 m, anslutande vägar har en vägbredd på 4.0 m. 

 

VA och dagvattenutredning 

 
Vatten/avlopp/dagvatten 

Utbyggnad av ”konventionellt” kommunalt VA-skall väljas. 

Huvudledningarna, spill och vatten skall anslutas till kommunens anslutningspunkter enligt ritning. 

Dagvattenledningar ansluts till befintligt dike som rinner längst ner i dalen. 

Fördröjning av dagvatten för 3 st tomter (1,2 och 3) räknas in i dagvattendammens volym men det leds 

till befintligt dike i norr. 

Allt dagvattnet från hus 4-11 och väg från sektion 0/120-0/270 leds via dagvattenledningar till en 

dagvattendamm. 

Vägsträcka 0/120-0/270 ansluts till dagvattenledning och fastigheternas tak och dräneringsledningar 

ansluts till en dagvattenservis som mynnar i dagvattendammen, övrig vägsträcka 0/000-0/120 rinner ut i 

vägslänt (naturområde). 

 

Vatten 

Vattenledningsnätet är utbyggt med bra kapacitet och med ett vattentryck på ca +62 m (6200 KPa el 62 

kg/cm
2
). Vattentornets min höjd +62.0 m ligger i Hunnebostrand. Lägsta trycknivå i Bovallstrand ca +58 

m. 

Högsta golvnivå etapp 1 på nya bostäder är ca + 36 m. 

Vattentrycket för de högst belägna tomterna i etapp 1 blir ca +22 m. Kravet är +25 m. 
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Maximal vattenförbrukning/störttappning blir ca 2.0 l/s för ca 20 st fastigheter. Vattenledningen 

dimension 63 mm föreslås. 

 

Brandposter finns i anslutning till området. 

 

Eftersom vattentrycket ligger på gränsen avsätts en yta för en tryckstegringsstation på marknivån ca + 30 

m. Den behöver byggas i etapp 2. 

 

Spillvatten 

Spillvattennätet dimension 200 mm är rätt dimensionerad med hänsyn till drift. 

Färdigt golv skall vara minst 30 cm högre än markhöjden vid förbindelsepunkten, om inte måste 

avloppet pumpas (villapump, gäller även dagvatten). 

 

Dagvatten 

Kapaciteten har räknats på ett 10 års regn med intensiteten 230 l/sxha med en varaktighet på 10 minuter. 

 

Asfalterad väg ger avrinningskoefficienten ca 0.8 och regnet beräknas på ett 10 årsregn med en intensitet 

på 230 l/sxha på ett 10 minuters regn. Hustak har avrinningskoefficienten ca 0.9. 

Det är enklast, miljövänligast och billigast att fördröja dagvatten via bredare diken eller dammar (mindre 

sjöar). 

Dagvattendamm har dimensionerats för alla vägar, hårdgjorda ytor och hustak. 

 

Rening av dagvatten 

Naturen vid dagvattnets utsläppspunkt i havet har höga naturvärden. 

Det medför att dagvattnet från den nya bebyggelsen skall vara rent och fungera som idag (samma flöde 

och mängd). 

Därför skall dagvattnet rinna i öppna diken i möjligaste mån efter fördröjning i fördröjningsdamm. Det 

medför att allt slam stannar i dammen/diken långt från havet. 

Asfalterade bostadsgators ytor som är kopplade till dagvattenledningar har minimerats. 

Eventuellt smutsiga partiklar från dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att sjunka till botten i diken 

och/eller i fördröjningsdamm. 

Vattnet som når havet kommer att ha riktvärden för föroreningsämnen som ligger under riktvärdena 

enligt likvärdiga utredningar i närområdet. 

 

Fördröjningsmagasinen är beräknade på ett 10-årsregn. 

 

Vid dikning och pumpning av länsvatten till befintliga diken eller dagvattenledningar, ska erforderliga 

åtgärder vidtas för att avskilja sand och slam. 

 

Dimensionering av dagvatten för vägar och nya tomter 

Asfalterad väg ger avrinningskoefficienten ca 0.8 och regnet beräknas på ett 10 årsregn med en intensitet 

på 230 l/sxha på ett 10 minuters regn. Hustak har avrinningskoefficienten ca 0.9. 

Avrinningskoefficienten idag är ca 0.05 vilket är ett lågt värde (flack, tätbevuxen skogsmark). 
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Nya vägar avvattnas till grässlänt med tvärlutning 2.5% på de sträckor som har anslutning till 

naturområden, sträcka 0/000-0/120. Övriga sträckor ansluts till dagvattenbrunnar som leds via 

dagvattenledningar till dagvattendamm.  

 

Dimensionering av dagvattendamm för tomt 1-11 och vägar, etapp 1 
Dimensionering av dagvattendamm för tomt 1 -11 

Nya husen för tomt 1 och 2 har en byggarea på 305 m
2
. 

Nya husen för tomt 3 och 4 har en byggarea på 315 m
2
. 

Nya huset för tomt 5 har en byggarea på 146 m
2
. 

Nya huset för tomt 6 har en byggarea på 147 m
2
. 

Nya huset för tomt 7 har en byggarea på 187 m
2
. 

Nya husen för tomt 8,9,10 och 11 har en byggarea på 560 m
2
. 

Total byggarea för husen 1-11 är på ca 1700 m
2
. 

 

Asfalterade eller plattsatta ytor på tomt 1 och 2 blir ca 390 m
2
.  

Asfalterade eller plattsatta ytor på tomt 3 och 4 blir ca 235 m
2
.  

Asfalterade eller plattsatta ytor på tomt 5 blir ca 170 m
2
.  

Asfalterade eller plattsatta ytor på tomt 6 blir ca 95 m
2
.  

Asfalterade eller plattsatta ytor på tomt 7 blir ca 355 m
2
.  

Asfalterade eller plattsatta ytor på tomt 8,9,10 och 11 blir ca 120 m
2
.  

Totalt asfalterade eller plattsatta ytor på tomt 1-11 är på ca 1400 m
2
. 

 

För tomt 1-11 blir det ca 3100 m
2
 (0.31 ha) vilket ger ett flöde på 0.31 ha x 0.85 x 230 l/sxha = ca 61 l/s 

 ( ca 6 l/s/tomt). 

Vattenvolymen blir med ett10 årsregn med varaktighet på 10 minuter = 600 s x 61 l/s = ca 36 600 l / 

 36.6 m
3
. 

 

Dimensionering av dagvattendamm för vägar 

Nya vägar med en area på ca 1500 m
2 

(0.15 ha) ger ett flöde på 0.15 ha x 0.8 x 230 l/sxha = ca 28 l/s. 

Vattenvolymen blir med ett regns varaktighet på 10 minuter = 600 s x 28 l/s = ca 16 800 l / 16.8 m
3
. 

 

Totalt vattenvolym för tomt 1-11 + vägar blir  36.6 m
3
 +16.8 m

3
= 53.4 m

3
. 

Dagvattendamm byggs ut för att klara av en vattenvolymen 60 m
3
. 

 
Dagvattendamm kan byggas ut inom angiven yta för att klara etapp 2 på ytterligare ca 60 m

3
. 

 

Flödet på ca 0-20 l/s från fördröjningsdammen sker via en dagvattenledning med dimensionen 110/160 

mm som mynnar i befintligt dike. 

 
Dimensionering av dagvatten för ett hundraårsregn 
Ett 100 årsregn har en intensitet på ca 450 l/sxha räknat på ett 10 minuters regn. Det är 2 ggr kraftigare än ett 10 

årsregn med en intensitet på 230 l/sxha på ett 10 minuters regn vilket ger dubbla flödet och vattenvolym. 

Vid ett hundraårsregn blir det så stora flöden på mark-,tak- och väg-ytor att stuprör och dagvattenbrunnar inte 

hinner ta emot allt regnvatten/ytvatten utan det kommer att rinna utmed vägar, gångbana och öppna diken ner till 

befintliga diken. Dikena klarar av det stora flödet. 

Det är viktigt att bygga hus med färdigt golv minst 30 cm över mark (enligt AMA). 
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 Bygger man färdigt golv minst ca 50 cm över högsta högvattenyta så blir det inga dyra återställningskostnader. 

Det blir inget problem när bostäder inom planområdet ligger högre än vägarna och/eller befintlig marknivå. 

 

 

 

Dagvatten inom fastigheten 
Dagvatten som kommer uppströms nya hus (gäller även befintliga hus) och rinner ner mot huskroppen skall 

anslutas till ytvattenintag (dagvattenbrunn med kupol). Det får inte rinna ner i husets dräneringsledningar. 

Dräneringsledningarna är inte dimensionerade för ytvatten (hårdgjorda ytor) utan skall leda bort överskottsvatten 

(grundvatten). Det är viktigt att utföra dräneringen och makadamfyllningen så att den inte tätas över tiden med 

finmaterial (jord, löv mm).  

Ytvattenintagen placeras i lågpunkt och ansluts med dagvattenledning till dräneringsbrunnen som mynnar i 

dagvattenservisen. Om ytvattenintaget tätas skall vattnet på markytan ledas runt huset. 

Hus- och tomtytor skall anslutas till dagvattenledning (dagvattenservis), dagvattnet får inte rinna ner till andra 

fastigheter eller ut på vägar.  

Det är viktigt vid granskning av byggnadslov att dagvattnet redovisas för hus och tomt. 

 

Sammanfattning 

Hela områdets nederbörd/vattenvolym fördröjs via en dagvattendamm. 

 

Göteborg 2018-02-20 

Aqua Canale 

 

Ulf Mühlenbock 
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