
 

 

UTREDNING 

ÅF-Infrastructure AB, Västerlånggatan 4, SE-451 31, Uddevalla, Sverige 

Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com 

Org.nr 556185-2103, VAT SE556185210301 

  Sida 0 (11) 

  

  

 

 

Hällebo 2 

 

 

UTREDNING VA OCH GATOR 

Detaljplan för Hällebo 2,  

del av Hunnebo 1:647 mfl, Sotenäs kommun. 

Handläggare 

Carola Dahlgren 
Beställare 

Sotenäs kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
456 80 Kungshamn 
      

 
Amanda Jansson 
amanda.jansson@sotenas.se 

 

Telefon 

010-505 44 01 
 

       
E-postadress 

carola.dahlgren@afconsult.com 
 

 

Datum 

2020-08-24 Rev. 2021-03-05  

 

Projektnummer 

763569 
 
 
 
 

 

tel:+46%2010%20505%2044%2001


 

  

 Sida 1 (11) 

  

  

 

ÅF INFRASTRUCTURE, UDDEVALLA 

Innehåll 

1 Orientering .................................................................................................... 2 

1.1 Underlag ............................................................................................ 2 

2 Gator ........................................................................................................... 2 

3 Befintliga VA-förhållanden .................................................................................. 2 

3.1 Befintlig vattenförsörjning .................................................................... 3 

3.2 Befintliga spillvattenanläggningar .......................................................... 3 

3.3 Befintlig avledning av dagvatten ........................................................... 3 

4 Ny VA-anläggning och ledningsstandard ................................................................ 4 

4.1 Vatten ............................................................................................... 4 

4.2 Vatten för brandsläckning ..................................................................... 4 

4.3 Spillvatten .......................................................................................... 4 

4.4 Dagvatten .......................................................................................... 5 

4.5 Beräkning av ytor och dagvattenflöden .................................................. 6 

4.6 Fördröjningsmagasin för dagvatten ........................................................ 9 

4.7 Vid extrema dagvattenflöden .............................................................. 10 

4.8 Magasinsberäkningar ......................................................................... 10 

5 Sammanfattning ............................................................................................ 11 

 

Bilaga:   

Ritning M1 VA-plan  

Ritning M2 Gatuplan            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Sida 2 (11) 

  

  

 

1 Orientering 
Hällebo 2 ligger ca 1,5 km söder om Hunnebostrand, i Sotenäs kommun. Området planeras att 

bebyggas med 22 st villor och med tillhörande angöringsgata. 

På uppdrag av Sotenäs kommuns planavdelning ska möjligheten utredas att anlägga nya 

byggnader och gata inom planområdet samt föreslå anläggning av vattenledningar, 

spillvattenavlopp och dagvattenhantering.  

Befintliga och framtida dagvattenförhållanden inom området skall belysas, dvs flöden beräknas och 

möjlighet för fördröjning föreslås.  

Planområdet består till större delen av skogsbeklädd naturmark och berg i dagen samt är 

huvudsakligen beläget på berghällar.  

Marknivåerna varierar mellan +31m och +43m. Planområdet är till ytan ca 8 ha, varav ungefär 2,6 

ha kommer bestå av tomtmark och gatumark. 

1.1 Underlag 

Utredningen baseras på upprättad planillustration och grundkarta över Hällebo 2. Besök har gjorts 

på platsen och rinningsvägar för dagvatten har identifierats samt möjligheter för upprättande av 

va-anläggning.    

2 Gator 
Tillfartsgatan för Hällebo 2 kommer att ansluta Asslerödvägen i både västra och östra delen av 

planområdet. Tillfartsgatan skall ha vägområde 6,0 m med körbara bredden 5,0 m. In-/utfarterna 

utformas i detalj enligt ”Vägar och gators utformning, VGU”.  

De mindre angöringsgatorna, mellan några av tomterna, utformas på liknande sätt men med 

vägområde 5,5 m och med körbar bredd 4,5 m.  

Se typsektion för tillfartsvägen på ritning Gatuplan M2.  

Gatornas väguppbyggnad dimensioneras enligt framkomna geotekniska förutsättningar samt enligt 

ATB väg. Samtliga hårdgjorda ytor föreslås få ett slitlager av asfalt. Föreslagen höjdsättning av 

gatorna innebär att lutningarna i profil ej överstiger ca 10 %. Se ritning Gatuplan M2.   

Dagvatten från gatorna omhändertas av ett s.k. motveck 0,5 m och leds till dagvattenbrunnar och 

avbördas via dagvattenledningar till utsläppspunkter i södra delarna av planområdet till någon av 

de bäckar som avvattnar naturmarken idag. 

Belysningsanläggning ska utföras i enlighet med Sotenäs kommuns standard och enligt aktuell 

version av dok. ”Materialstandard gatubelysning”. 

3   Befintliga VA-förhållanden 
Det finns kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp inom det södra intilliggande befintliga 

bostadsområdet i Askums-Anneröd.  

Dagvatten från planområdet går i öppna rinningsvägar söderut, mot befintligt vägdike utmed 

Asslerödvägen och fortsätter sedan via trumma under vägen och vidare västerut.   
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3.1 Befintlig vattenförsörjning  

Kommunalt VA-nät finns. Befintlig vattenledning dim 110mm PE100 finns i det anslutande 

bostadsområdet, söder om Hällebo 2. 

3.2 Befintliga spillvattenanläggningar 

Kommunalt VA-nät finns. Befintlig spillvattenledning dim 200mm PP finns i det anslutande 

bostadsområdet, söder om Hällebo 2. 

3.3 Befintlig avledning av dagvatten 

I den västra utkanten av planområdet finns en betongtrumma Ø 500mm. Trumman löper under 

Asslerödvägen och med lutning åt väster. Dagvatten från majoriteten av planområdet anlöper 

denna trumma via naturliga rinningsvägar, dels via bäckar och dels via öppna diken utmed 

Asslerödvägens norra sida.  

Det strypta utflödet mot/vid intaget för vägtrumman är beräknat till ca 250-300 l/s. 

 

Bild ovan (från Scalgo): Grönt fält är aktuellt avrinningsområde för Hällebo 2. (De blå fälten 

illustrerar nederbörd efter 10 min med ett 20-års regn, dock utan hänsyn till naturlig infiltration) 
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4   Ny VA-anläggning och ledningsstandard  
VA-anläggning ska utföras med standard enligt Västvatten AB:s senaste version av 

”Materialstandard VA-ledningar för ingående bolag i Västvatten AB”.  

Vattenledningar utförs av PE (huvudledningar av minst PE 100mm, servisledningar av PE 32mm), 

självfallsledningar för spillvatten och dagvatten utförs av PE och PVC (huvudledningar av minst 

PE100, servisledningar av PVC 110mm för spillvatten och PVC 160mm för dagvatten). 

4.1 Vatten 

Vattenbehovet för det aktuella planområdet beräknas enligt VAV P83 och den planerade 

bebyggelsen räknas bestå av enbart villor/småhus.  

Det maximalt dimensionerande flödet för området bedöms vara 2,1 till 2,6 l/s, enligt P83 qdim1 

och Figur 7.2.2:1, oaktat brandpostuttag. 

Ingående vattentryck vid kommunens anslutningspunkt bedöms tillräckligt för att distribuera vatten 

till den planerade bebyggelsen. Högsta tappställe inom det södra intilliggande och anslutande 

bostadsområdet är högre än Hällebo 2´s högsta punkt (nivå högsta tappställe inom Hällebo 2 är ca 

+44,5 m). Tryckstegringsstationen i Mohagen bör dock byggas om och uppgraderas inför en 

framtida anslutning av Hällebo 2.  

4.2 Vatten för brandsläckning 

Släckvattenförbrukning för området kan baseras på områdestyp enligt VAV P83. Där anges för 

områdestyp A1 ”Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, villor, radhus och kedjehus” ett behov om 10 

l/s för släckvatten direkt från brandposter.  

Lägsta trycknivå i vattenledningsnätet för brandpost bör ej understiga 15 mvp över markplanet. En 

brandpost föreslås placeras vid den västra infarten till bostadsområdet, se ritning M1 VA-plan. 

Vid en brand är det viktigt att vidta rätt åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön. Det 

föreligger risk för spridning och exponering av föroreningar till mark, grundvatten och recipienter, 

denna risk behöver minimeras. 

För att minimera föroreningsspridning ska dag- och spillvattenbrunnar täckas över så snart som 

möjligt, så att inte släckvatten och ev. förorenat regnvatten sprider sig via ledningsnätet. Även 

invallningar kan användas för att begränsa spridningen.  

Släckvatten är ofta kraftigt förorenat med ämnen från branden, vilka ämnen och vilka mängder 

beror på vad som har brunnit, det kan även ha tillsatts ämnen i släckvattnet för att effektivare 

kunna bekämpa branden. Om branden inträffar under en torr period bör brandplatsen vattnas för 

att minimera föroreningsspridning via damm. Generellt är ämnena PAH, VOC och SVOC ett problem 

i släckvatten samt att det kan förväntas finnas höga halter av flera olika metaller. 

Föreslagna anläggningar för hantering av dagvatten har som syfte att fördröja och härbärgera 

dagvattenmängder, en viss rening sker i dessa men det är inte dess huvudsyfte. Om utloppen från 

magasinen stängs kan dessa dock vid ett brandtillbud användas för uppsamling av släckvatten. 

Magasinen får sedan grävas upp och släckvatten saneras. 

4.3 Spillvatten 

Ledningsförläggningen skall ske till frostfritt djup och i så stor utsträckning som möjligt förläggas i 

gator och asfaltsytor. Spillvattenavloppet avleds via självfallsledningar och ansluts till befintlig 

kommunal spillvattenledning vid punkt 9, se ritning VA-plan M1. 
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Medeldygnsavrinningen för spillvattenavloppet inom planområdet antas motsvara 

medeldygnsförbrukningen för vatten och beräknas uppgå till ca 0,5 l/s. Maxdygnsförbrukningen 

bedöms vara ca 5 l/s, enligt P110. 

Spillvattenanläggningen utförs av täta PP eller PVC ledningar samt täta plastbrunnar i motsvarande 

kvaliteter. Servisledningar skall förses med rensbrunn åtkomlig för normalt underhåll. 

4.4 Dagvatten 

Dagvatten inom Hällebo 2 kommer att omhändertas via intagsbrunnar längs gata och från 

tomternas servisledningar till huvudledning i gata, som mynnar via diken mot befintlig trumma 

under Asslerödvägen samt slutligen vidare via befintligt dagvattensystem sydväst om Hällebo 2.  

 

Bild ovan: Läge för uppsamlande befintlig betongtrumma Ø 500 mm, under Asslerödvägen. 

Det skogs- och bergsparti som finns omedelbart norr om bebyggelsen avger stora flöden vid regn. 

En s.k. DSA dränering bör ordnas utmed delar av tillfartsgatan och omhändertas i det övriga 

dagvattensystemet. Det vore även lämpligt att anlägga ett hålrumsmagasin på ca 100 m³ fritt 

vatten, i dalgången strax öster om inloppet till den samlande trumman under Asslerödsvägen, se 

ritning M1 VA-plan. Detta magasin samlar då upp dels dagvatten från serviserna och gatorna samt 

dels även den kvarvarande yta som flödar fritt i naturmarken och kommer då säkerställa att det 

framräknade strypta flödet vid ett 20-års regn ej överstigs. 

Det föreslås även anläggande av ett hålrumsmagasin inom den östra delen av området och i 

befintlig lågpunkt, strax utanför den nya bebyggelsen i nordost. Detta är en naturlig lågpunkt där 

flera rinnvägar samlas och ett fördröjningsmagasin här, på ca 30 m³ fritt vatten, gör att det första 

stora regnet inom den västra delen hinner passera trumman under Asslerödvägen i nordväst innan 

östra delens dagvattenflöde når fram. 

Det är viktigt att förse in- och utlopp på dagvattenledningarna med erosionsskydd så att skador ej 

uppstår i vägöverbyggnader eller på blivande tomtmark.    

På de 22 villatomterna förslås anlägga ett mindre magasin, ca 3 m³ fritt vatten, för lokalt 

omhändertagande av dagvattenflöden inom respektive tomtyta. Takvatten och dränering inom den 



 

  

 Sida 6 (11) 

  

  

 

egna tomten kan således, efter fördröjning i magasinet, ledas till dagvattenservis kopplad på 

huvudledning i tillfartsgatan. 

Villatomt 7 och 9 kan alternativt dagvattenservis istället låtas släppa sitt dagvatten (efter lokalt 

omhändertagande via tomtmagasin) med självfall norrut, till naturmarken. Det leds då istället via 

befintliga rinningsvägar mot magasinet vid lågpunkten öster om bebyggelsen. 

Både i dagsläget och vid en framtida utbyggnad söker sig dagvattenflödet västerut, via trummor 

och öppna diken, för att slutligen nå recipienten vid Lökholmen och havet.  

En bentonitskärm föreslås väster om det östra fördröjningsmagasinet, för att inte riskera sättningar 

i grönytan, se ritning M1 VA-plan. 

4.5 Beräkning av ytor och dagvattenflöden 

Ytor och dagvattenflöden är framräknade för deltagande avrinningsområde, se ritning VA-plan M1. 

Regnintensitet redovisas både för återkomsttid med det sk 10-års regnet och det sk 20-års regnet. 

Klimatfaktor 1,25 har använts för framtida förändringar i nederbörd. 

Dagvattenberäkningen är utförd med den sk ”Rationella metoden” och följer Svenskt Vattens 

publikation ”P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten”. Rationella metodens beräkningsgång 

innebär förenklat: regnintensitet x ytans avrinningskoefficient x total area. Regnintensitet för 

aktuellt område är vid 10-års regn 228 l/s och vid 20-års regn ca 289 l/s. Avrinningskoefficienter 

som använts för ytor är följande: 0,8 för asfalterad gata, 0,9 för takyta, 0,3 och 0,8 för berg i svag 

och stark lutning, 0,1 för naturmark samt kuperad bergig skogsmark.  

Beräkningar av dagvattenflöden och föroreningsmängder är baserade på det ca 11ha stora 

avrinningsområdet. Majoriteten av dagvattenflödet inom avrinningsområdet söker sig ned mot 

vägtrumman under Asslerödvägen, vid den sydvästra utkanten av planområdet.  

Det är lite svårt att uppskatta rinntider för de övre delarna av planområdet, pga icke homogena 

ytor med berg blandat med trädbevuxna partier, men ett snitt på 0,2m/s har använts. 

Avrinningsområdet har delats i en västlig och en östlig del. Dagvattnet efter 10 min med ett 20-års 

regn inom den västliga delen bedöms ha runnit undan och passerat betongtrumman under 

Asslerödsvägen lagom tills dagvattnet från den östra delen når fram. 
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Västra avrinningsdelområdet 

Flöden efter 10 min med 10-års regn:

 

Flöden efter 10 min med 20-års regn: 
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Skillnaden i flöde, efter 10 min med ett sk 20-års regn, är en ökning med ca 132 l/s efter att 

planområdet har byggts ut. 

Östra avrinningsdelområdet 

Flöden efter 10 min med 10-års regn: 

 

 

Flöden efter 10 min med 20-års regn: 
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Skillnaden i flöde, efter 10 min med ett sk 20-års regn, är en ökning med ca 104 l/s, efter att 

planområdet har byggts ut. 

4.6 Fördröjningsmagasin för dagvatten 

Dagvattenmagasin inom planområdet bör utformas så att befintliga diken ej tillförs mer dagvatten 

än vad naturmarken från motsvarande området avger idag.  

Volymen på fördröjningsmagasin är beroende på storleken på det strypta utflödet samt beräknad 

tillrinning. Det strypta utflödet ska motsvara den befintliga dagvattenavrinningen vid en specifik 

regnintensitet, i detta fall regnintensiteten vid ett 20-års regn med en varaktighet på 10 minuter.  

Detta innebär att dagvattenflöde nedströms fördröjningsmagasin, blir opåverkat efter den nya 

utbyggnaden, vid ett regn med en regnintensitet lika med eller lägre än vid ett 20-års regn och 

med en varaktighet på 10 minuter.  

Det strypta utflödet vid intaget i vägtrumman under Asslerödvägen är i befintligt läge beräknat till 

ca 250-300 l/s, vilket innebär att motsvarande framtida flöde måste magasineras och lagras så 

länge som behövs för att nedströms volymer hinner rinna undan. 

Beräkning av flöde mot det östra magasinet ger ett effektivt volymbehov på ca 19 m³ fritt 

vatten. Magasinet föreslås dock anläggas med utrymme för 30 m³ fritt vatten. 

Beräkning av flöde mot det västra magasinet ger ett effektivt volymbehov på ca 44 m³ fritt 

vatten. Magasinet föreslås dock anläggas med utrymme för ca 100 m³ fritt vatten.  

Det östra och det västra magasinets föreslagna ytor överdimensioneras för att kunna hjälpa till vid 

extremflöden såsom tex ett 100-års regn. I och med sprängning för den nya infartsgatan finns 

tillgång, inom området, till sprängstensfyllningen i magasinen och kostnaden hålls nere, varför en 

viss överdimensionering bara är positivt. 

Anläggning av hålrumsmagasin 

Ett hålrumsmagasin är fyllt med sprängsten och tillåter en effektiv volym på ca 30 % fritt vatten. 

Magasinet har en viss renande effekt, vilken erhålls via sedimentering på sprängstensmaterialet det 

fylls med. 

Anläggning kan förslagsvis ske med 1 m djup, men omkrets och djup anpassas till terräng, 

överkörbarhet med fordon och intilliggande ledningar. Krossmaterial till magasinen kan tex erhållas 

via eventuell sprängning för den nya anläggningen inom området. En dammduk placeras på en väl 

avjämnad och uppgrusad yta med geotextil som skydd så att vatten bibehålls inom det anordnade 

dagvattensystemet. Hålrummet utförs med lämpliga sprängstensfraktioner (eller alternativt med 

plastkassetter) för framräknad magasinsvolym.  

En spolbrunn placeras på ledningen före magasinet. Spolbrunnen ska utföras med ett väl tilltaget 

sandfång, för rengöring och tömning av medföljande större partiklar. Härmed förlängs magasinets 

reningsvolym effektivt och med många år. Spolbrunnen placeras åtkomlig för underhåll. Härmed 

uppnås hållbar lösning för dagvattenfördröjning och rening. Man kan även styra avtappningen från 

magasinet med att placera en flödesregulator vid respektive utlopp. 

Som en slutlig åtgärd i underhållsplanen skall magasinet placeras så att det i framtiden kan 

schaktas ur och nyanläggas. 

Alternativt kan dagvattenkassetter av plast användas. Detta alternativ kräver inte lika stort 

utrymme men blir avsevärt dyrare, i både inköp och anläggning, än hålrumsmagasin.  
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4.7 Vid extrema dagvattenflöden 

Vid extremflöden från ett sk 100-års regn 

Flödet vid ett 100-års regn efter 10 min, för det västra delavrinningsområdet, generar ca 240 l/s 

obebyggt och ca 420l/s när området är utbyggt enligt det nya planförslaget. För det östra 

delavrinningsområdet ökar flödet från ca 455 l/s till ca 540 l/s. Det betyder att föreslagna 

fördröjningsmagasin kommer att gå fullt samtidigt som brunnar och utlopp bräddar över ut på 

intilliggande mark.  

Befintliga och nya vägar bedöms dock klara ett 100-års regn, om magasinen är rätt anlagda och 

man minimerar risken för skyfallsskador genom att diken hålls öppna och rensade, man 

regelbundet ser till att inga vägtrummor är blockerade och inga intagsbrunnar är igensatta. 

Tillåts vattnet brädda över vid ett 100-års regn så kommer det flöda på marken västerut. 

Naturmark och gräsbeklädd tomtmark kommer ta hand om en mindre del av vattnet via naturlig 

infiltrering, övrigt kommer under en period att fylla befintliga diken. De föreslagna magasinens ytor 

är dock lite överdimensionerade för ett 20-års regn och kommer hjälpa till vid fördröjning av ett 

extremflödesregn.  

Kapaciteten vid den befintliga trumman under Asslerödvägen är ca 250-300 l/s, vilket innebär att 

vattnet vid ett extremflödesregn under en period, så som i dagsläget, kan brädda från dikena och 

över vägbanan västerut. 

4.8 Magasinsberäkningar 

Magasinsberäkning (vid 20-års regn) för det västra delavrinningsområdet  
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Magasinsberäkning (vid 20-års regn) för det östra delavrinningsområdet 

 

5 Sammanfattning 
Hällebo 2 planeras att bebyggas med 22 st villor samt tillhörande angöringsgata. 

Tillfartsvägen till planområdet kommer att ansluta Asslerödvägen i väster och i öster. 

Tillfartsgatan skall ha vägområde 6,0 m med körbara bredden 5,0 m. In-/utfarterna 

utformas i detalj enligt ”Vägar och gators utformning, VGU”. De mindre 

angöringsgatorna, mellan några av tomterna, utformas på liknande sätt men med 

vägområde 5,5 m och med körbar bredd 4,5 m. 

Ingående vattentryck vid kommunens anslutningspunkt bedöms tillräckligt för att 

distribuera vatten till den planerade bebyggelsen inom planområdet. 

Spillvattenavloppet avleds från Hällebo 2 via självfallsledningar. Både spillvatten och 

vattenledningar ansluts till befintligt kommunalt VA-nät vid intilliggande 

bostadsområde i sydväst. 

Avrinningsområdet för dagvattenflöden delas in i två delområden, vilka når områdets 

slutliga utsläppspunkt, betongtrumman under Asslerödsvägen, i olika takt. Det 

befintliga utflödet vid trumman hålls även vid en utbyggnad, med hjälp av två framtida 

fördröjningsmagasin, ett inom varje delavrinningsområde. Det föreslås även att 

respektive tomt tar hand om sitt dagvatten via ett mindre fördröjningsmagasin, innan 

påkoppling till kommunens servisanslutning  


