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Kompletterande dagvattenutredning 
Linddalsskogen etapp 2, i Väjern i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

 
Fastigheten Väjern 3:2 och 3:3 öster om Väjerns samhälle ägs av en privat exploatör som vill 
exploatera med 8 småhus, 2 kedjehus med 3 bostäder i varje samt 6 flerfamiljshus. Rådhuset 
Arkitekter AB arbetar med att ta fram en detaljplan för den del av fastigheterna som berörs. 
 
ALP Markteknik har fått i uppdrag att göra en kompletterande dagvattenutredning i 
planområdet. Syftet med utredningen är att klarlägga höjdsättning och metodval för den 
avledning, fördröjning och rening av dagvatten som behövs för exploateringen inom 
planområdet. Rapporten ska innehålla dimensionerande flöden för befintlig markanvändning, 
samt efter exploatering utan respektive med fördröjning. Dagvattenanläggningen 
dimensioneras för ett 10 års regn och skyfallsberäkningar för 100 års regn. 
  
Hela planområdet är ca 3 ha stort, beläget i direkt närhet till befintligt bostadsområde och till 
största delen utgörs ytan idag av berg i dagen samt ett mindre område med bevuxen naturmark 
inom dalsänkan strax norr om fotbollsplanen. Uppströms planområdet finns ca 3,4 ha mark 
som bidrar med avrinning mot planområdet. Dagvatten inom planområdet avleds mot nordost 
mot Klevekilen (vattenförekomsten Hovenäset). Klevekilen är ett naturvårdsområde med 
ekologiskt känsliga strand- och vattenmiljöer.  
Vattenförekomsten ”Hovenäset området” är recipient och miljökvalitetsnormer, MKN, anger 
att god ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer 
som indikerar näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 2021 på grund av att över 60 
procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärderna för denna 
vattenförekomst behöver emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska 
kunna nås till 2027. God kemisk status uppnås idag, med undantag för parametrarna bromerad 
difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar som har mindre stränga krav. Orsaken 
till de mindre stränga kraven är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av 
dessa ämnen till den nivå som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. 
 
Dimensionerande flöde från området sätts lika med nuvarande flöden vid ett dimensionerande 
10 års regn. Det innebär att ett 10-årsregn behöver en utjämningsvolym på 410 m³ för att inte 
alstra ett större utflöde från området än det utflödet som finns från området idag. Som 
fördröjningsåtgärder i området planeras två dammar och flera avskärande diken samt åtgärder 
på tomtmark. De föreslagna utjämningsdammarna och dikena har en sammanlagd kapacitet på 
603 m³. 
 
Nya byggnader bör placeras och höjdsättas så att större flöden kan passera förbi. En 
rekommendation är 0,5 meter över marknivån vid gatuanslutningen, alternativt 0,5 meter över 
omgivande mark så ett avrinningsstråk bildas vid sidan om. 
 
Planförslaget innebär exploatering med ytor som har låg föroreningsbelastning. Med den 
föreslagna dagvattenlösningen bedöms det ur dagvattensynpunkt inte ha betydande negativ 
påverkan för Klevekilen och vattenförekomsten Hovenäset. Alla föroreningar kommer att 
vara lägre än riktvärdena för halter i dagvatten och bedöms inte påverka MKN för recipienten 
negativt. Det bedöms därmed att föreslagen rening i diken och dammar är tillräcklig.  
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1. Inledning 

 

1.1 Förändringar sedan dagvattenutredningen 2020 
 
Detaljplaneområdet har förändrats.  
 
I den tidigare dagvattenutredningen hösten 2020 valdes avrinningskoefficient 0,4 för villa- 
och flerbostadshustomter. Vi har tittat närmare på detta och förutsatt att 60 % av ytan kommer 
att vara hårdgjord.  
Dimensioneringen tar inte hänsyn till någon fördröjning på tomtmark, då denna funktion kan 
vara svår att garantera. 
Makadamdiken längs gatorna är borttagna och därmed fördröjs inte gatuvatten där. 
Därmed är ledningsdimensionerna förändrade. De föreslagna dammarna är oförändrade i 
volym. 
 

Relevanta synpunkter inkomna under samrådstiden är inarbetade 
 

1.2 Bakgrund 
 
Fastigheterna Väjern 3:2 och 3:3 öster om Väjerns samhälle ägs av en privat exploatör som 
vill exploatera med 8 småhus, 2 kedjehus med 3 bostäder i varje samt 6 flerfamiljshus. 
Rådhuset Arkitekter AB arbetar med att ta fram en detaljplan för området. 
 

En viktig aspekt i detta är att utreda hur dagvattensituationen påverkas av planförslaget med 
ändrad markanvändning och mer hårdgjorda ytor. ALP Markteknik AB har fått i uppdrag att 
göra en kompletterande dagvattenutredning, för planförslaget. Dagvattenutredningen ska 
klarlägga höjdsättning och metodval för den avledning, fördröjning och rening av dagvatten 
som behövs för exploateringen inom planområdet. Det skall också redovisa dimensionerande 
flöden för befintlig markanvändning, samt efter exploatering utan respektive med fördröjning. 
Flöden med återkomsttid 10 och 100 år beräknas.  
 

1.3 Syfte 
 

Syftet med dagvattenutredningen är att undersöka hur exploateringen skulle påverka 
dagvattenflöden och föroreningstransport från området. Utredningen tar fram väsentliga 
förutsättningar att förhålla sig till, ett dimensionerande flöde för området och schablonvärden 
för föroreningsbelastning. Utifrån detta ges övergripande förslag på hur dagvattnet bör 
hanteras för att inte bli till men för omgivningen eller recipient. Utredningens övergripande 
förslag kan i ett senare skede behöva vidare bearbetning vid detaljprojektering eller 
omvärdering om nya förutsättningar blir kända. 
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1.3 Allmänt om dagvattenhantering 
 

1.3.1 Grundläggande principer 
 

Dagvattenhantering syftar till att avleda dagvatten under kontrollerade former och att undvika 
negativ inverkan på miljö och egendom, i närområdet eller i nedströms liggande områden.   

Svenskt Vatten är branschorganisation och vägledande organ inom VA-sektorn. Denna 
dagvattenutredning grundar sig på beräkningsanvisningar och råd om lösningar ur Svenskt 
Vattens publikationer om dagvatten, främst publikationerna P110 och P105.  

Av P110 framgår att exploateringsområden bör utformas och höjdsättas så att byggnader, 
infrastruktur och samhällsfunktioner inte drabbas av allvarliga skador vid extrem nederbörd. I 
detta bör man ta hänsyn till hur dagvattenhanteringen kan lösas vid eventuella framtida 
klimatförändringar. Ytor som avsätts för att buffra dagvatten vid kraftiga nederbördsmängder 
bör dokumenteras och skyddas så dess funktion bibehålls.  

I begreppet dagvattenhantering avses både hantering av flöden och föroreningar som 
dagvattnet bär med sig. 

Dagvatten bör i första hand omhändertas lokalt (LOD), i de fall det inte är möjligt bör det 
fördröjas innan avledning för att skapa en hållbar dagvattenhantering. Exempel på 
anordningar i modern dagvattenhantering är gröna tak, genomsläppliga beläggningar och 
gräs-/grusytor där dagvattnet tillåts infiltrera i större utsträckning. Fördröjning och trög 
avledning av dagvatten kan anordnas i magasin, svackdiken, dammar och våtmarker.  
 

1.3.2 Föroreningar 
 
Exempel på föroreningar som kan tillföras dagvattnet är bl.a. organiskt material, tungmetaller, 
kemiska ämnen och näringsämnen. Dessa kan t.ex. härröra från fordon, vägbeläggningar, 
nedbrytningsprodukter från byggnadsmaterial, produkter för grönyteskötsel och andra 
verksamheter. Föroreningar kan också härröra från specifika verksamheter – t.ex. industrier.  

Föroreningar i dagvatten bör i första hand minimeras genom uppströmsarbete – t.ex. 
materialval och andra restriktioner som minskar tillförsel av föroreningar. I andra hand bör 
föroreningarna fångas upp nära källan, vegetationsytor, infiltrations- och dräneringsstråk 
bidrar till att rena dagvattnet. I vissa fall kan särskild rening av dagvattnet vara nödvändig 
innan det släpps till recipient. 
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2. Förutsättningar 

 

2.1 Nuvarande förhållanden och befintliga dagvattensystem 
 

Bilaga 1 illustrerar nuvarande förhållanden och flödesriktningar för dagvatten.  
 
Uppströms planområdet finns ca 3,4 ha mark som bidrar med avrinning mot planområdet. 
Största delen av ytan består av berg i dagen, en fotbollsplan, grönområde och en villatomt. 

Planområdet är till ytan totalt 3,0 ha stort. Några mindre grusvägar samt en villa med 
tillhörande extrabyggnad finns där idag, i övrigt utgörs största delen av ytan idag av berg i 
dagen samt ett mindre område med bevuxen naturmark inom dalsänkan strax norr om 
fotbollsplanen. Området ligger i direkt anslutning till befintligt bostadsområde där allmänna 
dagvattenledningar finns framdragna i lokalgatorna. 

Vattnet leds via små svackdiken mot vattenförekomsten Hovenäset. Dagvattenflödet till det 
befintliga diket som leder från området ut till Klevekilen är detsamma efter exploatering som 
före. Inga ytterligare rättigheter krävs därför för avledande av dagvatten till det befintliga 
diket.  
 

2.2 Framtida förhållanden 
 

Enligt planförslaget kommer fastighetens naturmark exploateras med 8 småhus, 2 kedjehus 
med 3 bostäder i varje samt 6 flerfamiljshus på den del som idag är obebyggd.  De grusvägar 
som finns i planområdet kommer göras om till asfalterade gator med 6 meters bredd och även 
kompletteras med fler gatusträckningar där det idag är naturmark.  

Dagvattenflödet till det befintliga diket som leder från området ut till Klevekilen är detsamma 
efter exploatering som före. Inga ytterligare rättigheter krävs därför för avledande av 
dagvatten till det befintliga diket som leder dagvatten ut från området, på grund av 
utjämningen av dagvattenflöde inom detaljplaneområdet.  
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2.3 Områdets förutsättningar 

 

2.3.1 Markförhållanden 
SGU’s jordartkarta visar att marken inom planområdet till största del består av berg. 

 
 
Bild 2: SGU’s jordartskarta. Berg (rött), lera-silt (ljusgul). 

 

2.3.2 Stigande vatten och översvämningsrisker 
 

Området ligger ca 250 m från kustvattnet i nordost. Risk för översvämning genom stigande 
vattennivåer i havet kan finnas i nordöstra delen av området, där marknivåerna som lägst 
ligger på cirka +1,5 meter i höjdsystem RH 2000.  Inom planområdet ligger gatunivån mellan 
+2,6 och +12,9. 
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2.3.3 Recipient för dagvatten från området 
 
Dagvatten inom planområdet avleds mot nordost mot Klevekilen (vattenförekomsten 
Hovenäset). Klevekilen är ett naturvårdsområde med ekologiskt känsliga strand- och 
vattenmiljöer.  
 
Vattenförekomsten ”Hovenäset området” är recipient och har statusklassats i VISS – 
Vatteninformationssystem Sverige och miljökvalitetsnormer.  
God ekologisk status med avseende på näringsämnen kan inte uppnås till 2021 på grund av att 
över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön (eller biologiska 
kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan). Åtgärderna för denna vatten-
förekomst behöver emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås 
till 2027.  
 
God kemisk status uppnås idag, med undantag för parametrarna bromerad difenyleter (PBDE)  
samt kvicksilver och kvicksilverföreningar som har mindre stränga krav. PBDE och kvick-
silverföroreningar har i huvudsak sitt ursprung i långväga luftburna utsläpp.  Orsaken till de 
mindre stränga kraven är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av dessa 
ämnen till den nivå som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. 
 
Denna rapport har utgått från SCALGO Live och höjddata. Eftersom allt vatten leds till 
Klevekilen (vattenförekomsten Hovenäset) så är detta den enda recipienten. 
Det delavrinningsområde som SMHI redovisar verkar inte stämma här.  
 

 
Bild 3: SCALGO Live avrinningsområde. 
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3. Beräkningar 

 

3.1 Dimensionerande flöde 
 

Flöden med återkomsttid 10 och 100 år har beräknats för området. Dimensioneringskriterier 
för ”tät bostadsbebyggelse” enligt P110 valdes.  

Flödena är beräknade med hjälp av Stormtac och hänsyn är tagen till rinntider. 

I den tidigare dimensioneringen hösten 2020 valdes avrinningskoefficient 0,4 för villa- och 
flerbostadshustomter. Vi har tittat närmare på detta och förutsatt att 60 % av ytan kommer att 
vara hårdgjord. Dimensioneringen tar inte hänsyn till någon fördröjning på tomtmark. 
Därmed är ledningsdimensionerna förändrade men dammarna är oförändrade i volym. 

Utredningsområdet består av planområdet samt uppströms liggande naturmark som till mesta 
del består av berg. Planområdet är 3,0 ha och hela utredningsområdet består av en total yta på 
6,4 ha. 

Dimensionerande flöde från delområdena sätts lika med det nuvarande vid ett 10-årsregn med 
det för varje delområde dimensionerande varaktigheten.  

För hela utredningsområdet blir det dimensionerande flödet före exploatering 260 l/s vid ett 
regn med varaktighet 46 minuter. 

Uppströms liggande naturmark som till mesta del består av berg bidrar idag med 140 l/s. 
Tillkommande dagvatten till följd av ökad exploatering i planområdet bör fördröjas och 
hanteras så att det inte belastar omgivningen eller nedströms liggande områden.  

För framtida flöden valdes klimatfaktor 1,25. 

Beräkningarna för nutida flöden har utgått ifrån illustration av området enligt Bilaga 1 och för 
framtida enligt Bilaga 2. Flödesberäkningar för området, nutida och framtida, redovisas i 
Bilaga 3. 
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3.2 Föroreningar 
 
För beräkning av föroreningar har planområdet beaktats. 
 

Schablonhalter för olika typer av områden hämtas ur StormTac och redovisas för nuvarande 
och framtida markanvändning enligt nedan: 

 

Utan rening 
 

Tabell 1: Föroreningars årsmedelsvärde (μg/l) före exploatering. 

Tabell 2: Föroreningars årsmedelsvärde (μg/l) efter exploatering, utan rening. 

Föroreningshalterna ökar efter exploatering utan reningsåtgärder, men ligger under 
riktvärdena, med undantag av BaP. 

 

Efter rening 
 

 
Tabell 3: Föroreningars årsmedelsvärde (μg/l) efter exploatering, efter rening. 

 

Makadamdiken bidrar med fastläggning av partiklar, och därigenom rening, så gör även de 
planerade dammarna. Denna rening bedöms vara tillräcklig. 

Exploateringen enligt planförslaget bedöms ur dagvattensynpunkt inte ha betydande negativ 
påverkan för Klevekilen och vattenförekomsten Hovenäset.  
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4. Förslag till dagvattenhantering 

 

4.1 Utformning av systemen för dagvattenhantering 
 
Den underliggande marken består av berg, förutsättningarna bedöms inte tillräckliga för 
fullständigt lokalt omhändertagande på varje enskild fastighet. System för avledning och 
fördröjning av dagvatten bör därför anordnas inom planområdet. I VA-utredningen har olika 
alternativ till anslutning studerats och landat i den lösning som redovisas i Bilaga 2. 

För att skydda planområdet från naturmarkens avrinning bör avskärande diken anläggas längs 
plangränsen. Marken som tas i anspråk för dessa diken föreslås anges som allmän platsmark 
med dagvattenhantering. 

Inom planområdet planeras också 2 dammar som ger den erforderliga utjämningsvolymen. 
Diken, dammar och ledningar utgör tillsammans dagvattensystemet. Det är viktigt att alla 
delar av dagvattensystemet anläggs i samma skede för att få en fullt fungerande 
dagvattenhantering.  

 

4.2 Avskärande diken 
 

För att skydda planområdet från naturmarkens avrinning bör avskärande diken anläggas längs 
plangränsen.  

Marken som tas i anspråk för dessa diken föreslås anges som allmän platsmark med 
dagvattenhantering. En gemensamhetsanläggning ska skapas med fastighetsägarna som 
delägare. Dikena kommer att fungera som avskärande och utjämnande dike för att skydda 
lägre liggande markområde från ytledes rinnande vatten vid kraftig nederbörd. Eftersom 
dikena är inom detaljplaneområdet så räknas detta som avledande av avloppsvatten enligt MB 
9 kap. 2§.  

 

 

 

Bild 5: Typsektion avskärande dike berg/tomtmark.  
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4.3 Dimensionering utjämningsvolym 
 

Exploatering enligt planförslaget skulle medföra ett ökat dagvattenflöde för hela 
utredningsområdet till 720 l/s, vid ett dimensionerande 10-årsregn, således en ökning med 460 
l/s. Det innebär att ett 10-årsregn behöver en utjämningsvolym på 410 m³ för att inte alstra ett 
större utflöde från området än det utflödet som finns från området idag. De föreslagna 
utjämningsdammarna och dikena har en sammanlagd kapacitet på 603 m³. 

Närmare beskrivning av dimensioneringarna, se bilaga 3.  

 

4.4 Dimensionering utjämningsvolym på tomtmark 
 

Fördröjning av dagvattnet från tak och hårdgjorda ytor bör också anordnas på tomtmarken 
innan avledning till den allmänna dagvattenledningen. Fördröjningsvolymen kan förmedlas i 
VA uppgiften inför ansökan om bygglov.  

En riktlinje är 1,25 m3 fördröjning för varje 100 m2 takyta som tillkommer. 
Fördröjningsvolymen y (m3) beräknas utifrån takyta x (m2) i följande formel: 

� ���� = 227 �
 �⁄ � ∙
� ������� � �� �

�����
∙ 0,9 ∙ ���

����
   

För hårdgjord markyta kan 1,10 m3 fördröjning för varje 100 m2 vara en lämplig riktlinje. 
Fördröjningsvolymen y (m3) beräknas utifrån hårdgjord yta x (m2) i följande formel: 

� ���� = 227 �
 �⁄ � ∙
� ��å !"#$ ! ��� � �� �

�����
∙ 0,8 ∙ ���

����
   

 

4.5 Dimensionering dagvattenledningsnät 
 

Dagvattenledningsnätet är dimensionerat för att klara planområdets flöden som motsvarar ett 
10 års regn inklusive klimatfaktor vid fylld ledning. Vid ledningsdimensioneringen sattes 
regnets varaktighet till 10 minuter. 

Ett dimensionerande 10-årsregn inklusive 25% klimatfaktor och 10 minuters varaktighet ger 
flödet 285 l/s × ha. 

För närmare beskrivning av dimensioneringen se bilaga 3. 
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4.6 Extrem nederbörd och stigande vatten 
 

Ett framtida 100-årsregn över detaljplaneområdet skulle generera 870 l/s, vilket är 750 l/s mer 
än dagens dimensionerande 10-årsregn.  För hela utredningsområdet skulle 1500 l/s 
genereras, vilket är 1240 l/s mer än dagens dimensionerande 10 års regn. Utjämningsvolymen 
som krävs för att klara detaljplaneområdets 100 års regn är 670 m³. Den totala 
utjämningsvolymen som skulle krävas för hela utredningsområdet för att utjämna ett 100 års 
regn motsvarar 1500 m³.  

I området finns totalt en utjämningsvolym på drygt 600 m³. 

När ledningar, diken och magasin är fyllda kommer dagvattnet att flöda ytledes ner mot 
områdets lägre belägna delar och vidare ut via dammen i nordost. Några instängda områden 
har inte identifierats, en effektiv avrinning från området kan ske, således är inte området 
sårbart för översvämning till följd av nederbörd. Däremot kan stora och hastiga flöden i den 
kuperade terrängen ge problem. Full magasinering av extrem nederbörd krävs inte, men 
skyfallen måste kunna avledas utan att skada byggnader och nedströms liggande områden. 

Generellt finns bra avrinningsvägar, så ytledes flödande dagvatten leds ut via östra dammen.  

Avskärande diken skyddar framtida byggnader inom planområdet från naturmarkens 
avrinning och skapar en robust avrinningsväg samt buffertvolym för fördröjning.  

En riktlinje är att förlägga golvhöjden på byggnader 0,5 m över omgivande mark så att 
flödande ytvatten kan passera vid sidan om dem. 

Bostadshusen och tomtmarken är i planförslaget placerade på säker nivå, dvs. högre än +3,2 
m. Gatunivån är planerad att anläggas högre än +3,2 utom på en kort sträcka där den anpassas 
till befintlig enskild asfaltsväg. Där ansluter den på +2,6 för att efter 9,5 meter ha höjden +3,2. 
Att höja den befintliga vägsträckan skulle kräva intrång på befintlig fastighet utanför 
planområdet och, vilket i sådana fall måste hanteras med fastighetsägare. Gatorna som 
planeras för planområdets bebyggelse ligger alla över risknivå. 

 

4.7 Föroreningar och reningsmetoder 
 
Schablonhalterna från StormTac visar på att föroreningshalterna ligger under riktvärden efter 
exploatering av området, med undantag av BaP. Makadamdiken bidrar med fastläggning av 
partiklar, och därigenom rening, så gör även de planerade dammarna. Denna rening bedöms 
vara tillräcklig. Se tabell 3 under kapitel 3.2 

Exploateringen enligt planförslaget bedöms ur dagvattensynpunkt inte ha betydande negativ 
påverkan för Klevekilen och vattenförekomsten Hovenäset.  
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5. Skötsel och drift efter byggnation 

 

5.1 Skötsel och ansvar 
 

Diken och fördröjningsanläggningar anses ibland vara anmälningspliktiga, enligt Förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Innan anläggningarna byggs bör 

verksamhetsutövaren kontakta miljökontoret för besked om de anser att anmälan skall göras. 

Krävs anmälan, görs den sedan av verksamhetsutövaren, när denne står i begrepp att vidta 

åtgärden. 

Sotenäs Vatten har ansvar för ledningar i marken efter förbindelsepunkt i vägkropp.  

Sotenäs Vatten har ansvar för skötsel och drift av öppna diken och dammar som har en 

fördröjande funktion. 

Utjämningsmagasin på tomtmark ansvarar fastighetsägaren för.  

Vägområdets avvattning ansvarar väghållaren för. 

Avskärande diken mellan naturmark och tomtmark ansvarar gemensamhetsanläggningen för.  

 

Förutom de rutinmässiga kontrollerna som ska utföras på dagvattenanläggningarna så är det 
mycket viktigt att funktionen kontrolleras efter extrema väderhändelser. 
 
Det befintliga diket som leder dagvatten ut från området kommer inte att belastas med något 
ökat flöde till följd av exploateringen. Därmed behöver ingen ökad skötsel av diket.  

  



 

Sida 12 av 14 
 

6. Yttranden under granskningstiden 

 
Kursiv text under detta kapitel är yttranden från respektive part. Övrig text är svar och 
förtydliganden. 
 

6.1  Västvatten på uppdrag av Sotenäs Vatten AB 
 
I dagvattenutredningen står det under kapitel 5.1 om Västvatten på tre ställen. Det  

ska stå Sotenäs Vatten. Ändringarna införda i 5.1. 
 
I samma kapitel står det om ansvar för skötsel av öppna diken. Sotenäs vatten  

ansvarar enbart för de öppna diken som har fördröjande funktion som till exempel  

makadamdiken och som inte enbart är avsedda för att ta hand om naturvatten. Denna  

senare markavvattning ska hanteras av ett markavvattningsföretag enligt Lag med  

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Eventuellt även med  

väghållaren som deltagande part. Ändringarna införda. 
 
Om den östra dammen ligger på höjden 1,5 m över havet, nästan inne på  

strandskyddat område, så lär det aldrig byggas några ytterligare fastigheter österut  

ner mot Klevekilen. Denna damm förefaller därför onödig när den inte behövs ur ett  

reningsperspektiv heller. Dammen behövs för att utjämna flödet till nedströms liggande dike 
som är ca 300 meter långt. Dessutom bidrar dammen med en rening av dagvatten vilket nu 
redovisas under kapitel 3.2, tabell 3. 
Bygger man inte dammen så behöver åtgärder göras i diket. Åtgärder i diket skulle innebära 
dels tekniska svårigheter så som åtkomst, röjning och markskador. Men också en rad juridiska 
svårigheter så som strandskyddsdispens, ändring av vattendom.  
 

6.2  Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma på att avskärande diken utförda för att skydda  

mot vatten betraktas som en markavvattningsåtgärd (miljöbalken 11:2§) som är  

dispens och tillståndspliktig. Ändringarna införda i kap 7 Rekommendationer. 
Det kan även behövas en rättighet att få släppa samlat vatten från dammen till ett dike 

utanför planen. Eftersom dagvattnet föreslås att utjämnas före att det släpps i diket och flödet 
till diket ut från området därmed är detsamma efter exploatering som före så borde man inte 
behöva någon ytterligare rättighet. Tag kontakt med tillsynsmyndigheten för besked. 
Ändringarna införda i kap 7 Rekommendationer. 
 

Genom planområdet går SMHI:s gräns för delavrinningsområde (vattendelare), har  

det tagits hänsyn till detta i dagvattenutredningen? Det delavrinningsområde som SMHI 
redovisar verkar inte stämma här. Denna rapport har utgått från SCALGO Live och höjddata. 
All avrinning från området sker till Klevekilen (vattenförekomsten Hovenäset).    
 
Enligt planbeskrivningen beskrivs det att miljökvalitetsnormerna för Hovenäset ej  

påverkas negativt, är det så att inget dagvatten kommer nå vattenförekomsten  

Kungshamns skärgård? Eftersom allt vatten leds till Klevekilen (vattenförekomsten 
Hovenäset) så är detta den enda recipienten.  
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7. Rekommendationer 

 

Dagvattenutredningen ger följande rekommendationer: 

- Dagvattensystemen dimensioneras för att kunna hantera ett 10-årsregn. 
- Fördröjning bör anordnas på respektive tomt. Riktvärde för effektiv fördröjnings-

volym vid ett 5-årsregn är 1,25 m3 per tillkommande 100 m2 tak och 1,10 m3 per 
tillkommande 100 m2 hårdgjord yta.  

- Dammen inne i området fungerar som utjämning för ytor med avrinning dit. 
- Dammen vid utloppet från området utgör en utjämningsvolym för resterande flöde 

från hela avrinningsområdet vid ett 10 års regn. 
- Diken och fördröjningsanläggningar anses ibland vara anmälningspliktiga, enligt 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Innan 
anläggningarna byggs bör verksamhetsutövaren kontakta miljökontoret för besked om 
de anser att anmälan skall göras. Krävs anmälan, görs den sedan av verksamhets-
utövaren, när denne står i begrepp att vidta åtgärden. 

- Avskärande dike mellan naturmark och planområdet skyddar mot uppströms 
dagvatten och bildar en lämplig avrinningsväg. Eftersom dikena är inom 
detaljplaneområdet och då räknas detta inte som markavvattning, utan som avledande 
av avloppsvatten enligt MB 9 kap. 2§.  

- Troligen krävs inga ytterligare rättigheter för avledande av dagvatten till det befintliga 

diket som leder dagvatten ut från området, på grund av utjämningen av dagvattenflöde 

inom detaljplaneområdet. Dagvattenflödet till diket ut från området är detsamma efter 

exploatering som före. Tag kontakt med tillsynsmyndigheten för besked. 

- Dagvattenledningarna dimensioneras för 10 års regn. 
- Byggnader höjdsätts minst 0,5 m över omgivande mark eller på så vis att dagvattnet 

kan passera förbi dem. 
- Avrinningsvägar för extremflöden säkerställs genom lämplig höjdsättning av 

byggnader, punkter som kan vara sårbara för kraftiga dagvattenflöden erosionskyddas.  
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Bilaga 3, Dimensionering av Dagvatten 
 
I den tidigare dimensioneringen hösten 2020 valdes avrinningskoefficient 0,4 för villa- och 
flerbostadshustomter. Vi har tittat närmare på detta och förutsatt att 60 % av ytan kommer att 
vara hårdgjord. Dimensioneringen tar inte hänsyn till någon fördröjning på tomtmark. 
Därmed är ledningsdimensionerna förändrade. De föreslagna dammarna är oförändrade i 
volym. 
 
För beräkning av utjämningsvolymer har hela avrinningsområdet beaktats. 
A3: Hela avrinningsområdet, utanför och inom DP, med avrinning mot planområdet utan 
klimatfaktor 
A4: Hela avrinningsområdet, utanför och inom DP, med avrinning mot planområdet med 
klimatfaktor 
A5: Avrinningsområdet som leds till dammen i området efter exploatering. 
 
För beräkning av föroreningar har planområdet beaktats. 
A1: Planområdet före exploatering  
A2: Planområdet efter exploatering 

Dimensionering av utjämningsvolymer. 
 

Dimensionering dammen mitt i området 

 
För att uppnå önskad flödesutjämning och rening byggs en damm inom området. 
Valt utflöde från utjämningsdammen är 20 l/s. 
 
1. Avrinning 
 
1.1 Indata 
 
Avrinningsområden 

Volymavrinningskoefficienter ᵩv och area per markanvändning (ha). 

Markanvändning ᵩ
v 

ᵩ
 

A5 
Hela avrinningen till damm i omr 

Asfaltsyta 0.80 0.80 0.053 

Bergsyta 0.60 0.60 0.51 

Blandat grönområde 0.12 0.12 0.95 

Villaområde 0.56 0.56 0.35 

Totalt 0.35 0.35 1.9 

Reducerad avrinningsyta (hared)   0.66 

Reducerad dim. area (hared)   0.66 

 
Övriga dimensionerande indata 
  A5 

Hela avrinningen till damm i omr 

Återkomsttid år 10.0 

Klimatfaktor fc 1.25 

Rinnsträcka m 270 

Rinnhastighet m/s 0.45 

Dim. regnvaraktighet min 10 
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1.2 Utdata 
Flöden 
  A5 

Hela avrinningen till damm i omr 

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde + avrinning) m3/år 8400 

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde + avrinning) l/s 0.27 

Medelavrinning l/s 2.0 

Dim. flöde l/s 190 

 
Dim. flöde total 190 l/s vid Dim. regnvaraktighet 10 min 

Detta summerade flöde baseras på Rationella metoden där delflöden per varaktighet summerats för olika områden (samma 
flöden som visas i Dim. flödestabellen) 
och värdet gäller inte om funktionen för Naturmarksavrinning använts (anges i boxen Dim. flöde). 
 
3. Transport och flödesutjämning 
 
3.2 Utdata 
 
Flödesutjämning 
  A5 

Erforderlig utjämningsvolym Vd,max 160 

Erforderlig utjämningsvolym är 160 m³. Lämpligt att öka denna volym till 200 m³, för att få en 
liten marginal. 
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Dimensionering dammen i öster 
 

Dammen dimensioneras för utjämning av resterande flöde. 
Flödet ut från området får inte öka efter exploatering. 
 

 
1. Avrinning 
 
1.1 Indata 
 
Avrinningsområden 

Volymavrinningskoefficienter ᵩv och area per markanvändning (ha). 

Markanvändning ᵩ
v 

ᵩ
 

A3 
HELA avrinningsområdet före 
exploatering 

A4 
HELA avrinningområde efter 
exploatering 

Väg 1 (Grusväg) 0.40 0.40 0.074 0 

Villaområde 0.56 0.56 0.18 1.2 

Blandat grönområde 0.12 0.12 1.6 1.3 

Egen 1 (Klapperstensyta) 0.40 0.40 0.16 0.10 

Bergsyta 0.60 0.60 4.4 2.5 

Asfaltsyta 0.80 0.80 0.020 0.0070 

Bergsschakt 0.60 0.60 0 0.11 

Flerfamiljshusområde 0.56 0.56 0 1.2 

Totalt 0.48 0.48 6.4 6.4 

Reducerad avrinningsyta 

(hared) 
  3.0 3.1 

Reducerad dim. area (hared)   3.0 3.1 

 
Övriga dimensionerande indata 
  A3 

HELA avrinningsområdet före exploatering 
A4 
HELA avrinningområde efter exploatering 

Återkomsttid år 10.0 10.0 

Klimatfaktor fc 1.00 1.25 

Rinnsträcka m 378 448 

Rinnhastighet m/s 0.14 0.51 

Dim. regnvaraktighet min 46 15 

 
1.2 Utdata 
 
Flöden 

  
A3 
HELA avrinningsområdet före 
exploatering 

A4 
HELA avrinningområde efter 
exploatering 

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde + 
avrinning) 

m3/år 34000 34000 

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde + 
avrinning) 

l/s 1.1 1.1 

Medelavrinning l/s 9.2 9.5 

Dim. flöde l/s 260 720 

Detta summerade flöde baseras på Rationella metoden där delflöden per varaktighet summerats för olika områden (samma 
flöden som visas i Dim. flödestabellen) 
och värdet gäller inte om funktionen för Naturmarksavrinning använts (anges i boxen Dim. flöde). 
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3.2 Utdata 
 
Flödesutjämning 
  A3 A4 

Erforderlig utjämningsvolym Vd,max 0 410 

410 m³ är den totala utjämningsvolym som krävs för området. För att beräkna utjämningsvolymen i 
den större dammen i öster räknas lilla dammens volym bort. Dvs då krävs en volym här på 410-
160=250m³ 
 
Erforderlig utjämningsvolym är 250 m³. Lämpligt att öka denna volym till 315 m³, för att få en 

liten marginal. 
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Beräkning av fördröjning i diken. 
Beräkningarna bygger på regn med en återkomsttid på 10 år och varaktighet 10 minuter.  

Utjämningsvolymen för de olika delsträckorna på makadamdikena är beräknad med hjälp av 
normalsektionen och profil. Endast där. På bilden här nedan framgår det vilka delsträckor som 
utjämning har beräknats på. 

 

  

Yta 

(m2) 

Vägt värde 

(ha) 

Flöde utan 

fördröjning 

(l/s) 

Tillgänglig 

utj volym 

(m3) 

Regn 10 

min ger 

volym (m3) 

reducerad 

volym för ber 

utjämnat flöde 

(m3) 

utjämnat flöde 

(l/s) 

DKB 28/29. Fördröjning i 

befintligt svackdike norra 

infarten 6869 0,41214 117 10 70 60 101 
DKB till dike vid trafo. 

Fördröjning nytt makadamdike 

norr om flerfamiljshus 3182 0,19092 54 20 33 13 21 

DKB 37. Fördröjning nytt 

makadamdike söder om villa 1,2 5077 0,30462 87 14 52 38 63 
DKB 51. Fördröjning nytt 

makadamdike söder om villa 3 

och halva 4 1465 0,0879 25 5,5 15 10 16 
DKB 58 från väster.  Fördröjning 

nytt makadamdike söder om 

halva villa 4, radhus 1-6 6729 0,40374 115 22,5 69 47 78 
DKB 58 från öster. Fördröjning 

nytt makadamdike söder om 

villa 3 och halva 4 4171 0,25026 71 16 43 27 45 

Summa DKB 58             122 

 

Sammanlagd utjämningsvolym i makadamdikena är 88 m³.  
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Dimensionering av dagvattenledningsnät. 
 

Förutsättningar 

Dagvattenledningsnätet dimensioneras för regn med en återkomsttid på 10 år vid fylld 
ledning. Vid ledningsdimensioneringen sattes regnets varaktighet till 10 minuter. 

Ett dimensionerande 10-årsregn inklusive 25% klimatfaktor och 10 minuters varaktighet ger 
flödet 285 l/s × ha. 

 

Avrinningskoefficient 
 

Villaområde 0,56* 
Flerfamiljshus 0,56* 
Blandat grönområde 0,12 
Asfaltsyta 0,8 
Bergsyta 0,6 
Klapperstensyta 0,4 
Grusväg 0,4 

 

Återkomsttid 10 år 
Intensitet, i 228 l/sxha 
Klimatfaktor 25%   

 Korrigerad intensitet 285 l/sxha 

 

* I utredningen 2020 valdes avrinningskoefficienten 0,4. 0,56 bedöms vara en mer rättvisande 

koefficient. Detta motsvarar 60% hårdgjord yta.   
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Flödesberäkningar 

 

 

  

Område vägt värde (ha) Flöde (l/s) 

Diken till DKB 28/29  101 

DRB 26 175 5 

DRB 28 270 8 

Från dammen  65 

DRB 30 224 6 

servis 31 1194 34 

servis 32 1058 30 

DRB 33 222 6 

servis 33 892 25 

servis 34 777 22 

DRB 35 218 6 

DRB 23 178 5 

servis 23 609 17 

DKB 37  63 

DRB 2 216 6 

Servis 3 448 13 

DRB 4 216 6 

Servis 5 448 13 

servis 4 448 13 

DKB 51 879 16 

DRB 6 158 5 

Servis 15 448 13 

3 st serviser 16 580 17 

DRB 16 170 5 

2 serviser 16-17 468 13 

DRB 17 232 7 

Servis 17-18 236 7 

DKB 58  122 

Servis 64 508 14 

Servis 66 531 15 

DRB 20 219 6 

Servis 20 474 14 

Servis 21 576 16 

Servis 22 594 17 

DRB 22 222 6 

DKB till diket vid trafo  21 

DRB 36 224 6 

Servis 36 217 6 
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Dimensionering ledningar 

    LEDNINGS- ERF. VALD  

  FLÖDE LUTNING DIMENSION DIMENSION 

Ledningssträcka l/s promille mm Dy/Di mm 

2-3 63 10,0 232 315/276 PP 

5-4 13 20,3 111 160/151 PVC 

4-3 32 150,0 106 160/151 PVC 

3-40 114 10,0 290 400/348 PP 

40-41 114 10,0 290 400/348 PP 

26-27 5 28,7 73 160/151 PVC 

27-28 5 14,6 83 160/151 PVC 

28-29 113 10,0 289 400/348 PP 

29-30 133 10,0 308 400/348 PP 

30-31 140 10,0 314 400/348 PP 

31-32 174 15,0 315 400/348 PP 

32-33 210 59,2 259 400/348 PP 

33-34 236 17,4 344 450/396 PP 

34-35 258 15,0 366 450/396 PP 

35-36 264 14,7 371 450/396 PP 

36-23 269 14,9 372 450/396 PP 

51-6 16 10,0 138 160/151 PVC 

6-15 20 10,0 150 200/188 PVC 

15-16 50 10,0 212 250/218 PP 

16-17 68 30,0 193 250/218 PP 

17-18 81 30,0 206 250/218 PP 

18-19 81 60,0 180 250/218 PP 

19-20 253 75,0 266 315/276 PP 

20-21 253 80,0 263 315/276 PP 

21-22 286 80,0 275 400/348 PP 

22-23 293 46,2 309 400/348 PP 

23-utlopp 562 41,1 405 500/435 PP 

till diket vid 

trafo 34 21 159 250/218 PP 
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Beräkning av föroreningar. 

 

Utan rening 

 

Tabell 1: Föroreningars årsmedelsvärde (μg/l) före exploatering. 

Tabell 2: Föroreningars årsmedelsvärde (μg/l) efter exploatering, utan rening. 

Föroreningshalterna ökar efter exploatering utan reningsåtgärder, men ligger under 
riktvärdena, med undantag av BaP. 

 

Efter rening 

 

 
Tabell 3: Föroreningars årsmedelsvärde (μg/l) efter exploatering, efter rening. 

 

Makadamdiken bidrar med fastläggning av partiklar, och därigenom rening, så gör även de 
planerade dammarna. Denna rening bedöms vara tillräcklig. 

Exploateringen enligt planförslaget bedöms ur dagvattensynpunkt inte ha betydande negativ 
påverkan för Klevekilen och vattenförekomsten Hovenäset.  

 


