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VSD-översikt inför detaljplan för bostäder på Ellene 1:412 samt Stationsgatan 2 
 
I denna översikt görs en genomgång av förutsättningarna kring hanteringen av vatten, spill- 
och dagvatten för fastigheten Ellene 1:412 (Köpmansgatan 30) samt Stationsgatan 2. 
 
Inför detta arbete har dels beräkning av tappvatten-, spillvatten- och dagvattenflöden 
beräknats samt att kontakt med Västvatten tagits för att klargöra dagens förbindelsepunkter. 
Vid kontakten med Västvatten (Martin Weat) har det även klargjorts vilken regnintensitet 
som dom anser skall gälla för området samt om dom behöver mer information i ärendet. 
Västvatten fick även frågan att om inga förändringar görs vad gäller hårdgjorda ytor är det då 
troligt att Västvatten kommer att avkräva nya åtgärder för dagvattenhantering. 
Svaret var då att det troligen inte skulle innebära några sådana krav, Martin West ville inte 
utfästa några löften innan all information presenteras. Han menade dock att är det inga 
förändringar på hårdgjorda ytor så som tak och asfalt där dagvatten uppsamlas så föreligger 
normalt inte krav på ändrad hantering. Han menade även att en förenklad analys borde räcka 
i detta ärende om inga förändringar sker. 
 
Förutsättningarna är för Ellene 1:412 innan ändring. Fastigheten har en tomtareal på 613 m2, 
en byggnad på ca 215 m2 byggyta samt hårdgjorda ytor kring byggnaden på ca 200 m2 i form 
av asfalt. Asfalterad yta är främst parkeringar på tomtens västra del. Fastigheten har en 
förbindelsepunkt i dess nordvästra hörn och en kompletterande dagvattenanslutning i det 
sydvästra hörnet från en gatubrunn (för avvattning av parkeringsytan). 
 
Förutsättningarna för byggnad på adressen Stationsgatan 2 innan ändring är att den ligger på 
allmän kommunal mark där byggnaden är på ca 25-30 m2 byggyta. Det är hårdgjorda ytor 
norr, öster och söder om byggnaden samt att den har en förbindelsepunkt öster om 
byggnaden. 
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Båda byggnadernas förbindelsepunkter avser vatten, spillvatten och dagvatten. 

Förbindelsepunkter: 

Båda byggnadernas nuvarande tappvatten- och spillvattenflöden kan beräknas men 
resultaten kommer att vara högst osäkra med tanke på den verksamhet som varit.  
För Ellene 1:412 har haft en karaktär av att vara under normal nivå under lägre perioder och 
kännbart högre under vissa dagar. Utslaget över en tid och som ett genomsnitt beräknas det 
sannolika tappvattenflödet ha varit ca 0,75 l/s och sannolikt spillvattenflöde 2,1 l/s. 
För Stationsgatan 2 är motsvarande 0,7 l/s för tappvatten och 1,9 för spillvatten.  

Dagvattenflödet har beräknats med utgångspunkt från dagens fastsatta regnintensitet på 
228 ls,ha samt påslag för framtida ökade regnmängder på 25 %, vilket ger 285 l/s,ha för ett 
10 års regn under 10 min. För att ytterligare ge marginal har avrinningsfaktorerna för olika 
ytor satts till faktorn 1,0 (att allt vatten hamnar i dagvattensystemet vilket i praktiken inte 
sker). Endast hårdgjorda ytor antas ge vattenflöde till dagvattensystemet.  
För Ellene 1:412 blir då dagens dagvattenflödet 11,8 l/s och för Stationsgatan 2 blir flödet 
0,9 l/s (för Stationsgatan 2 är det takytor som belastar förbindelsepunkt). 

Byggnaden på Ellene 1:412 planeras att göras om till bostäder medan byggnaden på 
Stationsgatan 2 planeras bli förråd vilket då minskar flödena för spillvatten och tappvatten. 
Man skall inte förändra hårdgjorda ytor så som takytor och de asfalterade ytorna.
För Ellene 1:412 beräknas det nya tappvattenflödet bli 0,83 l/s med anslutningsdimension 
dim 40 och för Stationsgatan 2 blir det nya flödet 0,7 l/s med anslutningsdimension dim 32. 
För spillvatten Ellene 1:412 är det nya sannolika spillvattenflödet 2,8 l/s, dim 160, och för 
Stationsgatan 2 är det 1,9 l/s, dim 110. Även om det nu blir förråd på Stationsgatan 2 
rekommenderar jag att flödesbilden kvarstår i den kommunala planeringen ifall det ändras.
Det finns risk för höga tryckförluster för tappvattenmatningen varför Sotenäs Vatten AB 

kommer att i Torggatan koppla ihop områdets vattenledning med huvudledningen. 

Vattenmatningen till Ellene 1:412 får ej återaktiveras efter ombyggnation innan denna åtgärd 
är utförd. 

Då de olika hårdgjorda ytorna inte ändras så finner vi ingen anledning att det behöver 
göras åtgärder i dagvattenhanteringen, det är samma förutsättningar före och efter 
ändringar. Det ger alltså inga förändrade mängder dagvatten vilket inte ger ökad belastning 
för det kommunala systemet som föranleder förändring av dagvattenhanteringen. 
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