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SOTENÄS KOMMUN 

MALMÖN 1:389 - Detaljplan för Bohus-Malmön Pensionat 
vid Myrvägen 47A, Bohus-Malmön. 


Denna VA-utredning har focus på dagvattenhanteringen men informerar också om bef. 
kallvatten- och spillvattenanslutning. Till denna VA-utredning ansluter dagvattenutredning, 
med tre svarsutlåtande till samrådsyttrande från Västvatten, Trafikverket och Länstyrelsen. 
Den här rapporten beskriver bef. dagvattenhantering och de miljökvalitetförbättringar som 
kan uppnås från tomtmark med den nya detaljplanen för ombyggnad av hotellverksamhet


Göteborg 2020-11-11

Anders Persson
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1	 Inledning

På fastigheten pågår detaljplan med planillustration mm för bebyggelse av Werner Arkitekter.


1:1	 Samanfattning

På uppdrag av Bohus-Malmöns Pensionat, Gunilla Jakobsson utför AVAK, Anders VA konsult en 
för det rubricerade projektet med ett underlag för dagvattenhantering.

Denna rapport skal belysa fördelarna med att utforma en hållbar dagvattenhantering genom att 
separera dagvatten från spillvattenservisen ihop med lokalt omhändertagande av dagvatten på 
tomtmark. Övriga alternativ för skydd av eventuella utsläpp till brunn eller mark skall belysas.


I dagvattenrapport 2020-10-15 finns förslag på åtgärder för att koppla bort dagvatten från den 
kombinerade spillvattenledningen. Förslag finns på åtgärder med skyfallsled genom 
planområdet. Det finns felkopplat naturmarksavvrinning ovan stenportens mur, hinder av grunt 
förlagda bef. elkablar i en gångbana, bef. VA-ledningars läge till Folkets parkhuset genom 
fastigheten Malmön 1:389. Detta ger olika förutsättningar som innebär att extra samråd behövs 
för att hitta en lösning på den nya skyfallsledens utformning i gångbanan. Flera förslag är 
nämnda i utlåtandet från 2020-10-15.


1:2	 Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i sluttning från öster åt väst med anslutning till Myrvägen. Fastighetens 
tomtyta kommer att utökas med ca 600 m2 åt söder. Marken lutar med ca 4-5 m från Myrvägens 
sydvästra tomthörn +6,5 m till stenportens öppning +10,7 m vid gångbanan resp. mot 
naturmarken + 11,2 m i riktning åt dammen. Naturmarken lutar brant från båda sidor mot 
gångbanan. Naturmarksytan är 5,4 ha som avledes genom planområdet.

Källargolvet ligger mellan 2,3 m-2,75 m över dikes botten från infarten och mot söder tomthörn.

Dikesdjupet varierar från ca 0,75 m - 1 m från infarten och mot söder tomthörn. 


Bild 1: Illustrationskarta över fastighetens yta med bef. hus och nybyggnad
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Bild 2 ovan och bild 3 nedan: Översiktskarta över fastighetens yta med bef. 
husbyggnader. Bergens sluttningar med dammen i nordostlig riktning.
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Bild 4: SGU:s översiktskarta över jordlagerdjup mellan 1-3 m enligt gulfärgat över fastighetens tomtyta 
och dalen uppströms. Övriga ytor har mindre än 1 m jorddjup på berg med dammen i nordostlig 

Bild 5: SGU:s översiktskarta över jordlagerföljd med torv enligt brun färgat över fastighetens tomtyta 
och dalen uppströms. Övriga ytor har mindre än 1 m jorddjup på berg med dammen i nordostlig 
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1:3	 Underlag


Denna dagvattenutredning baseras på den tidigare dagvattenrapporten från 2020-10-15

med dokumentionsuppgifter från skyfallsregnet 16 juni 2017 från fastighetsägaren, 
Västvatten AB samt kontrollavvägningar har följande slutsatser dragits och redovisas i 
punkt 2 VA-anläggningen.


Rännilsvägarnas läge kan variera något beroende på bef. intagsbrunnars utformning med 
igensättningar, ledningars kapacitet och jorderosion som uppstår mellan ytskickt som 
asfalt->grus->asfalt, när jord och gruslager blir mättat i sina marklagers sjunkvattenzoner 
beroende på årsperiod och nederbördens storlek.


Riktvärden för dagvattnets innehåll av lösta föroreningar hänvisas till Miljöförvaltningens i 
Göteborgs riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och 
dagvatten, från 2013.


TRV rådsdokument Vägdagvatten har använts som jämförelse med ÅDT trafikbelastning 
med lösta föroreningar resp. föroreningar i partikelform.


2	 VA-anläggningen


2:1	 Allmänt med översiktskartor


Idag avledes allt regnvatten som hamnar på två huvudbyggnaders tak och via dränerings- 
vatten till den kombinerade spillvattenservisen. Detta innebär att marklagren uppströms 
de två långa byggnaderna dräneras via den kombinerade spillvattenledningen. Ytvatten 
som faller på grusytor inom fastighetens tomtmark infiltreras ner i marklagren åt väster.


2:2	 Kallvattenanslutning och Brandvatten


Fastigheten Malmöm 1:389 har en vattenservis av dimension 63 Pem (polyetenplast). Det 
är den utvändiga diametern på plaströret. Den invändiga diametern är ca 51,4 mm. 


*) Vattentrycknivån i anslutningspunkten varierar mellan 40,3 mvp till 46 mvp som högst 
under vintertid. Som mest kan vattentrycknivån vara 55 mvp under sommaren på Malmön


Fastigheten har 2 styck Qn 2,5 m3. Detta innebär att en styck vattenmätare klarar 1 l/s vid 
tryckfallet av 50 kPa (0,5 bar, 5 mvp) vid sannolikt flöde. Det maximala flödet är 1,4 l/s per 
Qn 2,5 m3 vid max tryckfall. Vid dimensionering beräknas ett normflöde av alla tappställen 
som finns i de olika byggnaderna. Detta värde ger ett sannolikt flöde i l/s. Vattenmätarnas 
antal och storlek dimensioneras sedan efter det sannolika flödet. *) Vid behov av sprinkler 
anläggs en vattentank som täcker brandsläckningsbehovet. *) Västvatten AB synpunkter.
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I fastighetens avgifter så ingår det att få flera Q n 2,5 m3 vattenmätare parallellt kopplade 
om så önskas, enligt uppgift från Västvatten AB nov-2020. 


Närmaste brandpost finns 60 m ifrån fastigheten. Det finns ingen uppgift på kapaciteten. 
Enligt VAV P83 allmänna vattenledningsnät finns områdestypen A1: Flerfamiljshus lägre 
än 4 våningar, villor, radhus och kedjehus. Släckvattenförbrukning 10 l/s. 


Det finns lokal brandkår på Bohus-Malmön enligt uppgift från Västvatten AB, nov-2020.


I huvudbyggnad finns det ett vattenuttag för en bef. brandslang enligt uppgift av 
fastighetsägaren. Kapaciteten för ett vattenflöde på 2 l/s ger tryckfallet 50 kPa  (0,5 bar, 5 
mvp) genom vattenmätare. Maximalt vattenflöde är 2,8 l/s med max tryckfall genom 2 
styck Qn 2,5 m3 vattenmätare för egen första brandsläckning. 


Se punkt 2:7 Risken av förorening före resp. efter ombyggnad från utsläppskälla. 

2:3	 Spillvatten- och dagvattenavledning i kombinerad spillvattenledning


Avloppssystemet är utbyggt som kombinerat för den äldre befintliga bebyggelsen på 
Bohus-Malmön. Ny byggnation av fastigheter innebär att det ursprungliga kombinerade 
avloppssystemet belastas mer. Alla kombinerade avloppssystem har den inbyggda 
funktionen att brädda en viss mängd spillvatten med en viss mängd dagvatten. Detta 
kallas utspädningsgrad. Det finns olika utspädningsgrad beroende på bräddavloppets 
konstruktion och regnintensitet. I detta fall så finns det en spillvattenpumpstation. Det 
som avgör när den den kritiska regnintensiteten uppstår för bräddstart av avloppsbland- 
ningen, beror på pumparnas kapacitet ihop med tryckledningens dimension och längd.


Se punkt 2:7 Risken av förorening före resp. efter ombyggnad från utsläppskälla. 

2:4	 Dagvattenberäkning för normala regn


Befintliga förhållanden


Fastighetens tomtyta är  ca 8900 m2 . De hårdgjorda ytorna redovisas i tabell 1 och 2. 
Marken består i huvudsak av uppfyllda grusmassor på bef. jordlager av torvjord, se bild 5. 

I övrigt består de hårdgjorda takytor av plåt på husbyggnad 1 och 2 och tegel på småhus. 
Gräsytor åt dike samt övre del åt norr. Asfaltsytor finns runt husbyggnad 1 och 2.
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Dagvattenflödena som uppstår med regn avledes på flera sätt idag. 

1) Regnvatten som hamnar på takytor för husbyggnad 1 och 2 rinner ner via stuprören 
och vidare till den kombinerade spillvattenledningen vid normala regn. Vid kraftigare regn 
kommer takvatten att rinna över hängrännan och ut på marken. 2) En del av ytvattnet 
avledes med infiltration och hamnar i husbyggnad 1 dräneringsledningar som är kopplade 
på den kombinerade spillvattenledningen.

3) Huvuddelen av ytvatten som faller över tomtmarken infiltrerar ner i marken och blir 
grundvatten. Från huvudbyggnadens framsida i nordostlig riktning utmed Myrvägen

och ytor åt södra gavelsidan, infiltreras regnvattnet till grundvatten.

4) Ytvatten från asfaltsytor rinner ner via spygatter, kupolsilsbrunnar och 
rännstensbrunnar som är kopplade till den kombinerade spillvattenservisen


Tabell 1 visar direktkopplat dagvattenflöde/ volym till avloppservisen från husbyggnad 1
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Ytor Area Hårdgjord

hetsfaktor  

Area m2 


reducerad
Flöde 
l/s, Ha


Flöde l/s, Volym i m3  10 min. 

regn varaktig. 10 år 
återkomstid

Tid

minuter

Nederbörd

mm

Tak 650 0,9 585 226 13,2 7,9 10,0 13,6

gräs 300 0,1 30 226 0,7 0,4 10,0 13,6

asfalt 300 0,8 240 226 5,4 3,3 10,0 13,6

Summa 1250 855 19,3 11,6 10,0 0,0

Bild 6 ovan. Vy mot infarten till Bohus-Malmöns Pensionat huvudbyggnad och stugor till vänster
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Tabell 2 nedan visar flöden och volymen av direktkopplat regnvatten till husbyggnad 1, 
dvs från huset som skall ersättas med nybyggnad enligt detaljplanen. 

*) flödet som beräknas hamna i dräneringen till husbyggnad 1, huvudbyggnaden.


Tabell 3 nedan visar dagvattenvolymerna som övergår till naturmarksavrinning från berg 
och grönytor i dalen. Dagvattenavrinning sker via bergen vidare till Lundens väg. Del av 
norra berget avledes till damm. Gcb-vägen ansluter mot tomtgränsen via stenmursporten. 


Normal avdunstning på medelstora sjöar är 600 mm i Bohuslän medelvärde 1961-1990 
enligt SMHI. Detta innebär att dammen fungerar som en buffertmagasin vid regn. Den kan 
antagas vara ett gammalt stenbrott. Dammens yttermått är uppskattade från kartor från 
Naturvårdsverket ca 20*50 m och Google 16*46 m. Dammens djup och ev. stenfyllnad är 
okänt. Vid besöket 15 sept. 2020 uppskattades att dammen kunde stiga ca 0,5 m innan 
det börjar rinna över närmaste kant åt fastigheten. Om dammens medelnivå är 675 m2 så 
är den reglerbara volymen ca 675 m2 x 0,6 m avdunstning = 405 m3. Avståndet är 60 m till 
tomtgräns och 90 m till stenmursportens öppning vid Lundens väg. Här finns ett dagvatt- 
enintag, med utloppsrör d225 btg. Rörets riktning går mellan stugorna in under torpare- 
grunden för huset som skall rivas. Antagligen vidare till den kombinerade avloppservisen. 

Rinntid efter att dammen fyllts till brädden kan uppskattas från bilaga 2: sid 2 och bilaga 4
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Ytor Area Hårdgjord

hetsfakto
r  

Area m2 


reducerad
Flöde 
l/s, Ha


Flöde l/s, Volym i m3  10 min. 

regn varaktig. 10 år 
återkomstid

Tid

minuter

Nederbörd

mm

Tak 650 0,9 585 226 13,2 7,9 10,0 13,6

gräs *) 365 0,1 36,5 226 0,8 0,5 10,0 13,6

asfalt *) 600 0,1 60 226 1,4 0,8 10,0 13,6

Summa 1615 681,5 226 15,4 9,2 10,0 13,6

Ytor Area Hårdgjord

hetsfaktor  

Area m2 


reducerad
Flöde 
l/s, Ha


Flöde 
l/s,

Volym i m3  10 min. 

regn varaktig. 10 år 
återkomstid

Tid

minuter

Nederbörd

mm

Natur-

mark **)

34000 0,4 13600 226 307,4 184,4 10,0 13,6

Damm-
vatten

675 1 675 226 15,3 9,2 10,0 13,6

Dalen 12000 0,1 1200 226 27,1 16,3 10,0 13,6

Summa 46675 15475 349,7 209,8
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Bild 7 ovan: 3,4 Ha resp. 5,1 Ha naturmarksytor till sydvästra tomthörnet mot Myrvägen	
	 	 	 	 	 	 	 	 

I rapport bilaga 4 del 1_2 framgår det beräknade vattenflödet genom stenporten till mellan  
30-60 l/s som strömmar in på Malmön 1:389. Det finns också ett dagvattenintag på sidan 
som antages klara ca 10-20 l/s. Markens förmåga att absorbera regnvatten gör att flödet 
215 l/s med 10 minuters varaktighet ökar pga vattenmättnad i jordlagerna för ytan 3,4 Ha. 
Vattenflödet genom porten visar att magasinsförmågan i marken via hålrum i bergbrott 
och fältkapacitet i jordlager är god för långa regn perioder med låg medelintensitet.

I bilaga 4 del 2_2 framgår hur nederbörden i mm ökar för ett 10 års regn med förlängd 
varaktighetstid. I bilaga 2 sid 2 översvämningsbilder och bilaga 4 del 1_2 syns flödena.
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Tabell 4 nedan visar fastighets Malmön 1:389 samlade dagvattenvolym för ett 10 års regn 
med 10 minuters varaktighet för de olika ytorna.  ***) motsvarar dagvatten som är kopplat 
på den kombinerade spillvattenservisen. ****) dagvatten som infiltreras på tomtmarken. 


2:5	 Konsekvenser vid extrema regn


Konsekvenserna för det extrema regnet som inträffade 16 juni 2017 redovisas i Utlåtande 
till Bohus-Malmöns Pensionat 2020-10-15 Bilaga 2 sid 1 och 2.


2:6	 Förslag på lösning för återkommande konsekvenser vid extrema regn.


- Dagvattenmagasinens placering

- Planering för skyfallsled och tillfällig dagvattendamm.


I Utlåtande till Bohus-Malmöns Pensionat 2020-10-15 Bilaga 1, Bilaga 3 Svarsskrivelse på 
yttrande till Västvatten AB redovisas flera förslag på omkopplingar, skyfallsled med 
anslutning till ytvattenmagasin i parkeringen och två styck dagvattenmagasin.
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Ytor Area Hårdgjord

hetsfaktor  
rå

Area m2 


reducerad
Flöde 
l/s, Ha


Flöde 
l/s,

Volym i m3  10 min. 

regn varaktig. 

10 år återkomstid

Tid

minuter

Nederbörd

mm

Tak 1 
***)

650 0,9 585 226 13,2 7,9 10,0 13,6

Tak 2 
***)

650 0,9 585 226 13,2 7,9 10,0 13,6

Tak 3 
***)

974 0,9 877 226 19,8 11,9 10,0 13,6

Gräs 1 
***)

730 1 730 226 16,5 9,9 10,0 13,6

Gräs 2 
****)

975 0,1 98 226 2,2 1,3 10,0 13,6

Grus 
****)

4321 0,2 864 226 19,5 11,7 10,0 13,6

Asfalt 
****)

600 0,8 480 226 10,8 6,5 10,0 13,6

Summa 8900 4218 95,3 57,2 10,0 0,0
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Kompletterande uppgifter för dagvattenmagasinens utformning till plankartan

 

Inom plankartan finns bl.a områdesbeteckningen N2 , se punkt 2:8 med översiktligt 
inlagda ytor. Inom detta område ska det finnas fördröjningsmagasin för dagvatten med en 
hålrumsvolym av minst 65 m3 .


Dagvattenmagasinen kommer att utformas som grunda perkulationsmagasin med 
geotextil runtomkring (både för infiltration i mark och med avtappningsrör mot dike) för de 
alternativa utbyggnadsstegen enligt nedan. Förslag på placering enligt bild 8, sid. 13.

 

A) Magasinen utformas på lämpligt sätt inom N2 området beträffande djup och area som 
är beroende bef. grundvattennivå. Om hålrumsutfyllningen utförs med mackadam 16-32 
med 40 % hålrum eller hålrumsplastblock med 95 % hålrum. Om det behövs, skall det 
finnas ett lämpligt skyddsavstånd till U-områdesgränserna för bef. ledningar.


B) I denna dagvattenutredning är det planerat för minst två dagvattenmagasin i förslaget. 
Ett dagvattenmagasin för nybyggnaden åt norr mot Myrvägen. Ett dagvattenmagasin för 
huvudbyggnaden på gårdsplan intill terassen. Dimensonering för en minsta regnvolym för 
10 års återkomsttid, 10 minuter varaktighet, 240 l/s Ha med en klimatfaktor på 1,25. Detta 
motsvarar 32,3 m3 regnvattenvolym eller ca 100 m2 markyta med ca 0,8 m djup med 
mackadam 16-32, 40 % hålrumsvolym. Dagvattenblock med 95 % hålrumsvolym. Djupet 
anpassas så att lämpligt avstånd erhålles till högsta grundvattennivå i marken, med 
kapillärbrytande skickt.

 

C) Vid en framtida separering av dagvatten från den kombinerade spillvattenservisen 
kommer Västvatten AB att erbjuda en ny förbindelsepunkt för dagvatten. Magasinen 
kommer då att avtappas till dagvattenservisen motsvarande naturmarksavrinningen eller 
liknande från dagvattenmagasinen.


Huvudmannens ansvar motsvarar för 10 års återkomsttid för trycklinje i marknivå för gles 
bostadsbebyggelse Svenskt Vatten P110 sid 42 (nya duplikatsystem). Detta innebär att 
magasinens avtappningsledning måste ha backventil på tomtmark. Detta innebär att 
fastighetens dräneringsledning för huvudbyggnaden kan behöva en dräneringspump som 
backup. Ett annat alternativ är att dräneringsvattnet från den bef. huvudbyggnaden som 
har lägsta källargolvnivån får dispens att ha kvar sin anslutning av dränerings- vatten på 
den bef. kombinerade spillvattenservisen.


Huvudmannens ansvar motsvarar för 10 års återkomsttid för trycklinje i källarnivå för 
kombinerad ledning (se figur 3:4), Ej instängt område utanför citybebyggelse i Svenskt 
Vatten sid 49, 50 i tabell 3.1 i P110. Huvudmannen har bedömt (enligt samtal med 
fastighetsägaren) att det inte behövs backventil på den bef. kombinerade spillvatten- 
servisen efter skyfallsregnet den 16 juni 2017. 

 

D) Ombyggnaden på tomtmark skall i första hand utformas som 
"trög dagvattenavledning" enligt Svenskt Vatten sid 62, 3:dje stycket P110.
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Bild 8 ovan visar förslag på dagvattenmagasinens tänkbara placeringar med fyrkanter.

inom U1 området finns ett skissförslag i utlåtanderapport 2020-10-15 om skyfallsledens läge.

2:7	 Risken av förorening till dagvattensystem / mark före resp. efter ombyggnad från 
utsläppskälla. Denna rapport beskriver bara riskkällor men inte sannolikheten för utsläpp 
av förorening till dagvattensystem, spillvattenledning eller mark inom tomtmark.


På tomtmark är risken minimal för utsläpp av skadliga ämnen som överstiger riktvärden 
enligt exempel för bilaga pga det är hotellverksamhet för friluftsliv och kurs- konferens-
verksamhet. Biltrafiken inom fastighetens tomtyta bedöms att vara stationär.


Yttre riskfaktorer för olycka på tomtmark är:

1) Ett läckage av oljetråg med 5 liter spillolja 

2) Bensintank med 50 liter bränsle börja läcka bränsle i en bil.

3) Läckage från servicefordon i verksamheten med bibatteri.

4) Bilbrand i parkerad eller körande bil eller lastbil.

5) Brand pga kortslutning vid åska som leder till brandsläckning med skum, typ PFOS.


Parkeringen är placerad i grusyta. Det underliggande jordlagret består av 1-3 m torv enligt 
SGU:s karta se bild 4 och 5. Torv är ett utmärkt material för att absorbera spillolja, lösta 
tungmetaller i vatten eller i partikelform. Har ingen uppgift på hur brandsläckningsskum 
fungerar i mark. Se punkt 2:2 Kallvattenanslutning och Brandvatten. 
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Dagvattenhantering enligt förslaget i utlåtandet 2020-10-15.

- Dagvattenavledningen mellan bef. hus och det nya planerade huset kommer att 
avledas till ett dagvattenmagasin för perkulation åt nordväst, tomtgräns mot 1:311 och 
Myrvägen. Beroende på val av helhetslösning är det möjligt för skifte av anslutningarna.

- För framtida dagvattenseparering av huvudbyggnaden innebär ett dagvattenmagasin 
för perkulation på entreframsidan av restaurang/ uteterrassen.


- Förslag på att justera gräsytan bakom träden med något förhöjd vall mot vägdiket. 
Även gräsytan sänkes något till en grund dagvattendamm på tex 10-15 cm som extra 
magasin för ytvatten från en skyfallsled åt sydväst / Myrvägen. Grusdelen måste även 
kunna fungerar som parkering. 


2:8	 Riktvärden för lösta föroreningar i vattenfas resp. i partikelform

Se bild 9 på sidan 14 och bild 10 på sidan 15.


2:9	 Beskrivning av påverkan på miljökvalitetsnormen för recipient


I planbeskrivningens innehållsförteckning från Werner arkitekter finns Miljöbalken, 
Miljökvalitetsnormen mm beskrivet. 


Bild 11 på sidan 16 visar naturvårdsverkets karta skyddad natur. Ej skraferat på bilden.

Det är område med särskilda restriktioner. 

Område med förbud mot markavvattning. 

Riksintressen, naturvård och friluftsliv. 

Rörligt friluftsliv. Obruten kustlinje.


Nybyggnation med ersättning av det bef. lågbyggnaden kommer att innebära väsentliga 
förbättringar för helhetsmiljön med dagvattenhanteringen på tomtmark. 

Se svarsskrivelse på yttrande i bilaga 3 till Västvatten AB.


Trafikvolymen på tomtmark uppnår inte den storleksordning på ÅDT (årsdygnstrafik) 
som skapar de föroreningshalter som redovisas i Trafikverkets rådsdokument  2011 och 
som överstiger riktvärdena enligt Göteborgs Stads Miljöförvaltning R2013:10.


För verksamhetsutövare har Svenskt Vatten två MKN för avloppsreningsverk: God 
kemisk ytvattenstatus och God ekologisk ytvattenstatus. För grundvatten finns två 
MKN: God kvantitativ status och God kemisk grundvattenstatus. För vissa ytvatten 
finns även MKN: God ekologisk potential. Dessa reglerar den vattenkvalite som ska 
råda i vattenförekomst.

I miljöbalken motsvarar begreppet MKN både mål och MKN.

Ytterligare information finns på Svenskt vatten hemsida,
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Bild 9 ovan TRV Rådsdokument
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Bild 10 ovan Gbg Riktvärden
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Bild 11 ovan karta med skyddad natur av Naturvårdsverket
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Malmön 1:389
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