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Dagvattenutredning 
VÄGGA 2:408 

Sammanfattning 

 
Fastigheten Vägga 2:408 ägs av Sotenäsbostäder AB och bolaget har önskemål om att 
exploatera en obebyggd del av fastigheten. Kommunstyrelsen, Sotenäs kommun, har upprättat 
ett förslag till detaljplan för området. För att förslaget ska kunna prövas av Länsstyrelsen 
krävs bl.a. att det kompletteras med en dagvattenutredning för området. ALP Markteknik AB 
har fått i uppdrag att utföra denna.  
 
Planområdet omfattar 2,79 ha och enligt förslaget ska det exploateras med 17 nya 
småhustomter samt två flerfamiljshus, med tillhörande komplementbyggnader och parkering. 
Fastigheten består av berghällar med sparsam växlighet, delar av den kommer att lämnas 
orörd med hänsyn till värdefulla naturmiljöer. 
 
Systemet för dagvattenhantering bör, i enlighet med Svenskt vattens riktlinjer, designas för ett 
5-årsregn samt klara åtkomsttiden 20 år för trycklinje i marknivå (markdimensionering) på 
ledningsnät. Fördröjning av dagvattnet bör anordnas inom planområdet innan det avleds till 
den befintliga allmänna va-anläggningen. Fördröjningsvolymen bör minst buffra dagvatten 
motsvarande ökningen vid full exploatering jämfört med dagens orörda naturmark vid ett 5-
årsregn. Vidare bör byggnader skyddas vid extremflöden genom höjdsättning och utsedda 
avrinningsstråk i planområdet. I östra delen nyttjas lämpligen lokalgatan som avrinningsstråk 
och kompletteras med buffring i ett makadamdike. I västra delen föreslås parkeringen 
utformas som buffertzon. Färdig golvhöjd för nya fastigheter bör vara minst 0,3 m över 
närmaste väganslutning, i och med att gatorna utgör avrinningsstråk, såvida det inte kan 
påvisas att ytvatten kan passera vid sidan om byggnaden om färdig golvhöjd ligger minst 0,3 
m över omgivande mark. 

Svenskt vatten anger riktlinjer för föroreningar och behov av rening av dagvatten. Enligt 
dessa riktlinjer bör dagvattensystemet i västra delen utformas så att dagvattnet renas. I första 
hand rekommenderas grönytor som reningsmetod. Krav på dagvattenrening har, utifrån 
samma riktlinjer, inte bedömts vara relevant för småhusbebyggelsen i planområdets östra del. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Fastigheten Vägga 2:408 ägs av Sotenäsbostäder AB och bolaget har önskemål om att 
exploatera en obebyggd del av fastigheten. Kommunstyrelsen, Sotenäs kommun, har upprättat 
ett förslag till detaljplan för området. För att förslaget ska kunna prövas av Länsstyrelsen 
krävs bl.a. att det kompletteras med en dagvattenutredning för området. 

 

1.2 Uppdrag 
 

ALP Markteknik AB har fått uppdraget att utreda dagvattnets påverkan inom planområdet 
samt dess effekter på omgivande mark och recipient. Utredningen ska dels beskriva 
dagvattensituationen i nutid och ge en bild av hur dagvattenflödena, samt eventuellt 
medföljande föroreningar, kommer att påverkas vid exploatering av området. 

Dagvattenutredningen ska ligga till grund för hur dagvattenhanteringen i området bör 
utformas samt förslag på fördröjningsåtgärder, behov av rening samt lokalt omhändertagande. 

2. Förutsättningar 
 

2.1 Dagvattenhantering 
 

2.1.1 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.  I 
Lagen om allmänna vattentjänster och Plan- och bygglagen beskrivs ansvarsförhållanden som 
gäller för fastighetsägare och va-huvudman. 

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. 
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Dagvatten bör i första hand omhändertas lokalt (LOD), i de fall det inte är möjligt bör det 
fördröjas innan avledning. 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.  
 

2.1.2 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 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. 

 

2.2 Nuvarande förhållanden i området 
 

Planområdet som omfattas av dagvattenutredningen är 2,79 ha till ytan och består till 
övervägande del av berghällar med sparsam vegetation, marken medger därmed inga större 
möjligheter till infiltration av dagvatten. Området är något kuperat och beläget ca 500 m från 
havet (Kungshamns norra skärgård). Ganska centralt i planområdet ligger de högst belägna 
delarna med ca +38 möh, som bildar en vattendelare. Därifrån avrinner dagvattnet åt olika 
håll, främst åt nordväst och sydväst där höjden ligger på ca +31 respektive +32 möh. 

I Bilaga 1 illustreras befintliga va-ledningar i planområdets närhet. Norr och väster om 
planområdet finns befintliga bostadsområden med allmänna va-anläggningar för vilka 
Västvatten AB är huvudman. Det är tänkt att även det nya planområdet ska ingå i 
verksamhetsområdet för dagvatten. 

I Gräsholmsgatan finns en D300-ledning som leds ut till en D400 i Lindalsskogen, denna 
leder dagvattnet norrut till ett utlopp i hamnen. Vattengångsnivåer i ledningarna är inte kända, 
kapaciteten har uppskattats utifrån motsvarande marklutning. Kapaciteten i Gräsholmsgatan 
uppskattas på så vis till 123 l/s. 

I planområdets västra del finns en D200-ledning som leds via en D225 till en D400 i 
Jaktholmsgatan. Härifrån leds dagvattnet västerut med slutligt utlopp i kustvattnet ca 400 m 
sydväst om hamnen. Uppskattad kapacitet för ledningarna är D200: 66 l/s och D225: 63 l/s.   

Kustvattnet i planområdets närhet utgör recipient för dagvattnet och ingår i vattenförekomsten 
Kungshamns norra skärgård. Enligt VISS (2017) uppnår vattenförekomsten ”ej god kemisk 
status” med avseende på bromerad difenyleter och kvicksilver. Föroreningarna har i huvudsak 
sitt ursprung i långväga luftburna utsläpp och problemet är så pass omfattande att tekniska 
förutsättningar att åtgärda det saknas i dagsläget. Halterna får dock inte öka.  
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Den ekologiska statusen för Kungshamns n skärgård är klassad som ”måttlig” med avseende 
på övergödning till följd av kväve-och fosforutsläpp, 60 % av tillförseln kommer från utsjön. 
Andra källor är urban markanvändning, jordbruk och atmosfärisk deposition. 
Vattenmyndigheterna har ett åtgärdsprogram och målsättningen är att ”god ekologisk status” 
ska uppnås 2027. Orenat dagvatten kan bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 
följs men har inte pekats ut som en betydande påverkanskälla. Bland vattenmyndigheternas 
övergripande åtgärder pågår framtagande av specifika riktlinjer för dagvattenhantering 
kopplat till MKN för vatten (Länsstyrelsen Västra Götaland). 
 

2.3 Framtida förhållanden 
 

Planförslaget innebär att östra delen av kommer området exploateras med 17 st småhustomter 
med byggrätt om 200 kvm per fastighet, inkluderat komplementbyggnader. Västra delen ska 
ge rum för flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, total byggrätt 1600 kvm 
byggnadsyta, samt en parkering med ca 70 p-platser. Utöver detta tillkommer infartsvägar och 
kvartersgator i området. Några partier inom planområdet kommer bevaras orörda, bl.a. med 
hänsyn till höga naturvärden. Se Bilaga 2. 

3. Beräkningar 
 

3.1 Dimensionerande flöde 
 

Flödesberäkningar har utförts i enlighet med anvisningar i Svenskt Vattens publikation P110, 
rationella metoden. Dimensioneringskriterier för ”tät bostadsbebyggelse” valdes. Dessa anger 
minst en återkomsttid på 5 år vid fylld ledning samt återkomsttid 20 år för trycklinje i 
marknivå. Regnets varaktighet sattes till 10 minuter. 

Ett dimensionerande 5-årsregn med 10 minuters varaktighet ger flödet 181 l/s * ha. 

Beräkningar av nuvarande flöden redovisas i Bilaga 3. 

Totalt genererar området i nuläget 152 l/s vid ett 5-årsregn med 10 minuters varaktighet.  

För framtida flöden valdes klimatfaktor 1,25. 

Beräkningarna för framtida flöden har utgått ifrån Rådhusets Arkitekter AB’s illustration av 
området, se Bilaga 2 och 4. Avrinningskoefficienter för traditionella tak och hårdgjorda ytor 
har valts. I och med att topografin i området bildar en vattendelare har beräkningar och 
föreslagna dagvattenåtgärder fördelats på två delområden – västra delen och östra delen.  

Dimensionerande flöde från planområdet sätts till totalt 152 l/s, med fördelningen 55 l/s för 
västra delen och 97 l/s för östra delen. Tillkommande dagvatten till följd av ökad exploatering 
bör fördröjas och hanteras så att det inte belastar omgivningen eller nedströms liggande 
områden. 
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3.2 Föroreningar 
 

Enligt Svenskt vattens P110 är typer av föroreningar som kan tillföras dagvattnet i 
bostadsområden tungmetaller, kemiska substanser, organiskt material och näringsämnen. 
Källorna till föroreningarna kan t.ex. vara nedbrytningsprodukter från byggnader (exempelvis 
koppar och zink), produkter för grönyte-/trädgårdsskötsel, ämnen från fordon och 
vägbeläggningar (bly, PAH'er, oljespill, vägsalt), exkrementer från fåglar och husdjur, samt 
allmän nedskräpning.  

För olika typer av områden används schabloner för att bedöma föroreningshalter. Enligt 
Tabell 2.1 i Svenskt vattens P105 bedöms småhusområden, inkl. lokalgator ha låga 
föroreningshalter som ej medför behov av rening. För områden med flerbostadshus, inkl. 
lokalgator, anges låga-måttliga halter där rening kan behövas, i sådana fall rekommenderas 
grönytor för rening. Större parkeringsanläggningar anses ge måttliga till höga 
föroreningshalter och någon form av rening – i svackdiken, grönytor, dammar eller avskiljare 
– rekommenderas.  

4. Förslag till dagvattenhantering 
 

4.1 Dimensionering 
 

Exploateringen skulle totalt medföra ett ökat dagvattenflöde till 297 l/s vid ett 
dimensionerande 5-årsregn, således en ökning med 145 l/s. Det innebär att ett 5-årsregn med 
10 minuters varaktighet skulle alstra 87 m3 mer regn än i nuläget. Teoretiskt innebär det 
dimensionerande flödet ingen ökning jämfört med idag, förutsatt att erforderlig fördröjning 
anordnas. 

Den östra delen av planområdet kommer generera 177 l/s, vilket är 80 l/s utöver det 
dimensionerande flödet som satts till 97 l/s. Det bör anordnas 48 m3 fördröjningsvolym för att 
hantera det tillkommande flödet. En ny dagvattenledning i områdets lokalgata föreslås ansluta 
till befintlig ledning i Gräsholmsgatan. Ledningen belastas även av ett delvis okänt flöde 
uppströms, den uppskattade kapaciteten på totalt 123 l/s, klarar 26 l/s utöver flödet från 
planområdet. Uppströms liggande del (asfalt) av Gräsholmsgatan genererar ca 15 l/s vid ett 5-
årsregn, till ledningen är också en D150 och en D225 ansluten. För att säkerställa tillräcklig 
kapacitet bör ledningen förstärkas med en D400-ledning från planområdets anslutning ut till 
Lindalskogen, sträckan är ca 60 meter lång.  

Den västra delen kommer generera 120 l/s, vilket är 65 l/s utöver det dimensionerande flödet 
som satts till 55 l/s. Fördröjning motsvarande 39 m3 bör anordnas. Dagvattensystemet föreslås 
ansluta till den befintliga dagvattenledningen i Evenskärsgatan. Uppskattningen av befintlig 
kapacitet är 66 l/s i D200-ledningen och 63 l/s i D225-ledningen. D225-ledningen, en sträcka 
på ca 10 meter ut till Jaktholmsgatan belastas även med dagvatten från Evenskärsgatan och 
dess kringliggande fastigheter, denna bör därmed förstärkas till en D315 för att ge tillräcklig 
kapacitet. 
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4.2 Extrem nederbörd 
 

Vid extrema nederbördsmängder kommer dagvattensystemen att belastas hårt. När ledningar, 
diken och magasin är fyllda kommer dagvattnet att flöda ytledes ner mot lågpunkterna i 
området och dess omgivningar. 

Ett 100-årsregn skulle i hela området generera 801 l/s, vilket skulle behöva 389 m3 för att 
fördröjas utöver det dimensionerande flödet. Ett 200-årsregn skulle generera 1 008 l/s och 
kräva volymen 514 m3. Magasineringskapacitet för så pass stora volymer krävs emellertid 
inte. Däremot är höjdsättning av byggnader samt utformning av avvattningsstråk, med hjälp 
av höjdsättning och kantstenar, viktiga faktorer för att undvika skada på byggnader och 
egendom. Alla nya byggnader inom planområdet bör anläggas med en golvhöjd minst 0,3 m 
över närmaste väganslutning, alternativt minst 0,3 m över omgivande mark om det går att visa 
att flödande ytvatten kan passera förbi vid sidan om byggnaden utan att orsaka skada.  

Delar av parkeringsytan vid punkthusen skulle kunna nyttjas för buffring av extremflöden. 
Genom lämplig höjdsättning, vid detaljprojektering, kan man tillåta delar av parkeringen att 
svämma över och hålla kvar vatten från extrem nederbörd. Detta måste dock kunna ske utan 
risk för svämning mot kringliggande byggnader. 

I östra delen kan ett makadamdike längs lokalgatan ge buffring, lokalgatan kan utgöra 
lämpligt avrinningsstråk. Det föreligger dock risk att stora dagvattenflöden påverkar befintlig 
bebyggelse utmed Gräsholmsgatan. Dess norra sida bör kompletteras med kantsten för att 
skydda befintliga byggnader och leda flöden från lokalgatan ut till Lindalskogen.  

Se Bilaga 9. 

4.3 Föroreningar och reningsmetoder 
 

Enligt Svenskt vattens P105 Tabell 2.1 kan man utgå ifrån att östra området – småhus inkl. 
lokalgata – bidrar med föroreningshalter som kan bedömas som låga och inte kräver någon 
specifik rening. Västra området – med flerbostadshus och parkering – bedöms utifrån tabellen 
bidra med låga till måttliga föroreningshalter, någon form av rening är lämplig att anordna. 
Under förutsättning att dagvattensystemet utformas med rening i linje med Svenskt vattens 
rekommendationer, bedöms planförslaget inte ha negativ inverkan på målsättningen med 
miljökvalitetsnormerna för Kungshamns norra skärgård. 

Det finns flera reningsmetoder att välja på, med tanke på MKN för recipienten bör en 
reningsmetod som fångar upp kväve och fosfor väljas för att inte ge bidrag till 
övergödningsproblematiken. 

Grönytor kan med fördel användas för översilning av dagvatten från denna typ av område, 
partiklar och föroreningar fångas då upp i vegetationsytorna. Översilningsytor, 
infiltrationsstråk, våtmarker och växtbäddar är generellt sett effektiva reningsmetoder för 
dagvatten. Ett annat alternativ kan vara att förse dagvattensystemet med avskiljare/filter, det 
finns olika filtermaterial som kan anpassas efter de föroreningar som kan uppstå på aktuell 
plats. Studier på filterinsatser har dock visat ganska olika resultat vad gäller reningseffekt, 
ovan nämnda metoder är sannolikt säkrare alternativ vad gäller att fånga upp kväve och 
fosfor. Filterinsatser eller avskiljare kan dock lämpa sig väl för rening av specifika utsläpp - 
t.ex. från en parkeringsyta (SVU-rapport 2016-05). 
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4.4 Utformning 
 

Markförhållandena med fast berg medger ingen nämnvärd infiltration, möjligheterna till lokal 
hantering av dagvattnet blir därmed begränsad. Däremot bör dagvattnet fördröjas innan det 
släpps till den allmänna dagvattenanläggningen. Fördröjning kan t.ex. ske i öppna 
fördröjningsytor, kassett- och makadammagasin. 

 

4.4.1 Östra delen 
 

På småhustomterna kan fördröjning t.ex. ske i dagvattenkassetter, som har stor kapacitet i 
förhållande till det utrymme de kräver, innan dagvattnet släpps till den allmänna 
anläggningen. Volymen bör minst dimensioneras för att klara ett 5-årsregn med 10 minuters 
varaktighet från tillkommande tak- och hårdgjorda ytor. 

En riktlinje är 1,25 m3 fördröjning för varje 100 m2 takyta. 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 ∙ ���

����
   

Att anlägga fördröjning enligt dessa riktlinjer på tomtmarken skulle räcka för att skapa den 
fördröjningsvolym som krävs för hela östra delområdet. Ett alternativ kan även vara att 
anlägga ett makadamdike med dräneringsledning och kupolsilsbrunnar längs lokalgatan. 
Kapaciteten är ca 30% fördröjningsvolym i förhållande till dikets totala volym, beroende på 
dikets mäktighet (bredd 1,2-1,5 m) skulle det behöva vara 150-240 m långt för att ge 39 m3 
fördröjning. Kuperingen i området gör det dock svårt att nyttja kapaciteten fullt ut om det 
enbart läggs i diket. Den mest effektiva lösningen vore därmed att kombinera fördröjning på 
tomtmark med fördröjning i makadamdike längs lokalgatan.  

En redovisning av hur dagvattenfrågan löses efterfrågas rimligen för varje fastighet i samband 
med bygglovsansökan. Det vore eftersträvansvärt med en fördröjningsvolym om 3,6 m3 per 
fastighet för att redan från början säkerställa att fördröjning motsvarande hela byggrätten och 
en schablonmässig hårdgjord yta om 100 m2 kan ordnas. Kombinerat med makadamdiket får 
man god fördröjningskapacitet och säkerhetsmarginal även vid större flöden i området.  

Några av småhustomterna kommer ha en marklutning ner mot befintlig bebyggelse. Med 
fördröjning av dagvattnet från tak och hårdgjorda ytor, enligt ovan, kommer flödet som 
belastar nedströms liggande fastigheter minska jämfört med i dagsläget.   

Se illustration för östra delen i Bilaga 5. 
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4.4.2 Västra delen 
 

I Bilaga 6 illustreras ett lösningsförslag utifrån Svenskt vattens riktlinjer för hållbar 
dagvattenhantering i västra delen. Dagvattnet från parkeringsytan kan samlas i 
avvattningsstråk, som gärna besås med gräs eller våtmarksväxter, mellan p-platserna och 
ledas vidare till en fördröjningsdamm innan det släpps till det allmänna dagvattennätet. På 
detta vis får man en effektiv fördröjning och rening i flera steg. Det är också eftersträvansvärt 
att möjliggöra gröna avrinningsstråk eller växtbäddar där dagvatten från hustak och övriga 
ytor fördröjs och renas.  

Ett annat lösningsförslag (Bilaga 7) kan vara att leda dagvattnet i ett slutet system till en 
fördröjningsdamm eller våtmark där föroreningar kan sedimentera och fångas upp. Dammens 
utloppsbrunn förses med filterinsats, vars filtermaterial anpassas för att fånga upp 
föroreningar från parkeringsytan. För att få tillräcklig fördröjningsvolym kan systemet 
kombineras med dagvattenkassetter.  

I Bilaga 8 illustreras ett förslag med slutet dagvattensystem, med fördröjning i 
dagvattenkasetter. För att rena dagvattnet förses systemet med avskiljare eller anpassade 
filterinsatser i brunnar, med denna metod bör man dock observera en större osäkerhet vad 
gäller funktionen att fånga upp föroreningar i form av kväve och fosfor. 

Kostnadsmässigt skulle en avskiljare innebära större investeringskostnad, men båda 
alternativen kräver regelbundet underhåll med tömning/filterbyten för att fungera. Även de 
öppna systemen kräver skötsel och underhåll för att inte slamma/växa igen.  
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5. Rekommendationer 
 

Dagvattenutredningen ger följande rekommendationer: 

- Dagvattensystemen dimensioneras för att kunna hantera minst ett 5-årsregn. 
Ledningssystem designas vid detaljprojektering för att klara markdimensionering vid 
20-årsregn. 

- Befintlig ledning i Gräsholmsgatan, dit dagvattnet från östra delen av planområdet 
föreslås avledas, bör förstärkas med en D400 på sträckan från planområdets anslutning 
till Lindalskogen (ca 60 m). 

- Befintlig D225 i Evenskärsgatan, dit dagvattnet från västra delen föreslås avledas, bör 
förstärkas med en D315 på sträckan från planområdets anslutning till Jaktholmsgatan. 

- Minst 87 m3 fördröjningsvolym anordnas, varav 48 m3 i östra delen och 39 m3 i den 
västra delen. 

- Fördröjningsmagasin anläggs på respektive fastighet i östra området, samt kombineras 
med makadamdike längs lokalgatan. Riktvärde för fördröjning av 5-årsregn på 
fastighet: 3,6 m3. Beroende på kapacitet i makadamdiket kan något lägre krav ställas 
på fastigheterna. 

- Lokalgatan med makadamdike (östra delen) och delar av parkeringsytan vid 
punkthusen (västra området) är lämpliga att nyttja som avledningsstråk och 
buffertzoner för extremflöden, genom höjdsättning och dimensionering vid 
detaljprojektering. 

- Gräsholmsgatans norra sida kompletteras med kantstöd, som leder dagvattnet ut till 
Lindalsskogen, för att skydda nedströms liggande fastigheter vid extremflöden. 

- Fastställande av nivå på gator och markyta i fastighetsgräns, samt lägsta nivå för 
färdigt golv i förhållande till marknivå i fastighetsgräns. 

- Rening av dagvatten från flerbostadsområdet med tillhörande parkering integreras i 
dagvattenhanteringen, med fördel öppna avrinningstråk på grönytor och mellan 
parkeringsplatser där föroreningar kan fångas upp nära källan. Alternativt förses 
systemet med anpassat filter eller avskiljare. 
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Bilaga 1 – Nuvarande förhållanden 
 

 

Bilaga 1 – Befintliga va-ledningar kring det framtida planområdet. 
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Bilaga 2 – Framtida förhållanden 
 

 

Bilaga 2 – Rådhuset Arkitekter AB’s illustration över planområdet, vilken 

flödesberäkningarna grundar sig på. Röd linje visar dagvattenutredningens uppdelning mellan 

västra och östra delen. Mellan lokalgatan i östra delen och tomtmarken i västra delen lämnas 

naturmarken och en befintlig vattensamling orörda.  

Västra delen  

Östra delen  



 

 

Bilaga 3 – Flödesberäkningar, nutida förhållanden 
 

 

 

  

Dagvatten: Beräkning av flöden 

Dimensionering enligt P110
"Tät bostadsbebyggelse" väljs. Medför återkomsttid för fylld ledning 5 år och för trycklinje i marknivå 20 år (tabell 2.1) 

För skador på byggnader gäller dock > 100 år

Dimensioneringsgrunder (enligt P110)

Återkomsttid 5 år 100 år

Intensitet, i 181 l/s*ha 489 l/s*ha (Vid 10 min regn, enligt tabell 4.6)

Återkomsttid 20 år 200 år

Intensitet, i 287 l/s*ha 616 l/s*ha (Vid 10 min regn, enligt tabell 4.6)

Flödesberäkningar

Typ av yta Yta (ha) Avrinnin

gs- koeff.

Vägt 

värde 

(ha)

5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 200-årsregn

Nuvarande ytor

Berg i dagen, östra delen 1,78 0,3 0,53 97 153 261 329

Bergi dagen, västra delen 1,01 0,3 0,30 55 87 148 186

Totalt 2,79 0,30 0,84 152 240 409 515

Tabell 1 - Flödesberäkningar nuläge.

Flöde (l/s) Flöde (l/s)



 

 

Bilaga 4 – Flödesberäkningar, framtida förhållanden 

 

Dagvatten: Beräkning av flöden 

Dimensionering enligt P110
"Tät bostadsbebyggelse" väljs. Medför återkomsttid för fylld ledning 5 år och för trycklinje i marknivå 20 år (tabell 2.1) 

För skador på byggnader gäller dock > 100 år

Dimensioneringsgrunder (enligt P110)

Återkomsttid 5 år 100 år

Intensitet, i 181 l/s*ha 489 l/s*ha (Vid 10 min regn, enligt tabell 4.6)

Klimatfaktor 25% 25%

Korrigerad intensitet 227 l/s*ha 611 l/s*ha

Återkomsttid 20 år 200 år

Intensitet, i 287 l/s*ha 616 l/s*ha (Vid 10 min regn, enligt tabell 4.6)

Klimatfaktor 25% 25%

Korrigerad intensitet 358 l/s*ha 769 l/s*ha

Flödesberäkningar

Hela planområdet

Typ av yta Yta (ha) Avrinnings- 

koeff.

Vägt värde 

(ha)

5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 200-årsregn

Framtida ytor

Kvartersgata 0,20 0,80 0,16 36 57 98 123

Parkering, infart fler.bost.hus 0,29 0,80 0,23 53 83 142 178

Takytor 0,50 0,90 0,45 102 161 275 346

Tomtmark 1,43 0,25 0,36 81 128 218 275

Berg i dagen 0,37 0,30 0,11 25 40 68 85

Totalt 2,79 0,47 1,31 297 470 801 1008

Tabell 2 - Flödesberäkningar efter exploatering.

Flödesberäkningar

Östra delen

Typ av yta

Yta (ha)

Avrinnings- 

koeff.

Vägt värde 

(ha) 5-årsregn 20-årsregn

100-

årsregn 200-årsregn

Framtida ytor

Kvartersgata 0,20 0,80 0,16 36 57 98 123

Takytor 0,34 0,90 0,31 69 110 187 235

Tomtmark 1,14 0,25 0,29 65 102 174 219

Berg i dagen 0,10 0,30 0,03 7 11 18 23

Totalt 1,78 0,44 0,78 177 280 477 601

Tabell 3 - Flödesberäkningar efter exploatering, östra delen.

Flödesberäkningar

Västra delen

Typ av yta

Yta (ha)

Avrinnings- 

koeff.

Vägt värde 

(ha) 5-årsregn 20-årsregn

100-

årsregn 200-årsregn

Framtida ytor

Parkering, infart fler.bost.hus 0,29 0,80 0,23 53 83 142 178

Takytor 0,16 0,90 0,14 33 52 88 111

Tomtmark 0,27 0,25 0,07 15 24 41 52

Berg i dagen 0,29 0,30 0,09 20 31 53 67

Totalt 1,01 0,53 0,53 120 190 324 408

Tabell 4 - Flödesberäkningar efter exploatering, västra delen.

Flöde (l/s)Flöde (l/s)

Flöde (l/s)Flöde (l/s)

Flöde (l/s) Flöde (l/s)



 

 

Bilaga 5 – Östra delen 

 

 

 

Bilaga 5 – Östra delen. Fördröjning på tomtmark, i kassettmagasin. Makadamdike med 

dränering längs lokalgatan.   



 

 

Bilaga 6 – Västra delen, öppna avvattningsstråk 

 

Bilaga 6 – Dagvattenhantering med öppna avvattningsstråk för rening och fördröjning mellan 

p-platser samt i grönyta och dagvattendamm. Inringat område visar befintlig grönyta som är 

lämplig för översilning (ovan). Principskiss för avvattning mellan p-platser (nedan). 



 

 

Bilaga 7 – Västra delen, öppen och sluten avledning 

 

 

Bilaga 7 – Kombination av öppen och sluten fördröjning, med rening via dagvattendamm och 

avskiljare/filterinsats i utloppsbrunn. 

 

  



 

 

Bilaga 8 – Västra delen, sluten dagvattenhantering 
 

 

Bilaga 8 – Dagvattenhantering i slutet system, fördröjning i kassettmagasin och rening i filter 

eller avskiljare. 

  



 

 

Bilaga 9 – Hantering av extremflöden 
 

 

Bilaga 9 – Gräsholmsgatan, sedd ifrån väst mot Lindalskogen, bör kompletteras med kantstöd 

(norra sidan t.v. i bild) för att skydda befintlig bebyggelse vid extremflöden. 


