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Sammanfattning 

Willa Nordic AB vill bygga bostäder på fastigheten Bukärr 1:9 och arbetet med att ta fram 
en detaljplan pågår. Planområdet är beläget i Särö i Kungsbacka kommun. Sweco har blivit 
ombedda att ta fram en dagvatten- och skyfallsutredning för området. I uppdraget ingår att 
undersöka och föreslå möjligheter till hantering av dagvatten, samt att lokalisera risker vid 
extrema skyfall. Utredningen ska även säkerställa att planen inte medför försämrade 
förutsättningar för områdets recipienter att uppnå miljökvalitetsnormer.  

Dimensionerande dagvattenflöden för planområdet före och efter föreslagen exploatering 
har beräknats för ett 10-årsregn, enligt rekommendationer från Svenskt Vattens publikation 
P110. Beräkningar visar på att flödena ökar efter exploatering, vilket gör att det finns behov 
av att utforma dagvattenhanteringssystem och fördröja dagvatten från planområdet. 
Förslag på dagvattehantering som fördröjer dagvattnet och utloppsflödet från planområdet 
till tillgänglig kapacitet i befintligt dagvattennät har tagits fram.  

Den föreslagna dagvattenlösningen har tagits fram i samråd med Kungsbacka kommun. 
Den är baserad på faktorer som tillgänglig yta inom planområdet, fördröjningskrav, 
Kungsbacka kommuns riktlinjer för dagvattenrening samt platsspecifika förhållanden.  

Höjdsättningen inom planområdet är viktig för att se till att dagvattnet har möjlighet att ledas 
till utformat dagvattenhanteringssystem. För att undvika skador på byggnader vid skyfall är 
det viktigt att marken lutar ut från byggnaderna. För att undvika att dagvatten ställer sig mot 
husgrunder eller dylikt rekommenderas att avskärande diken utformas och/eller att husen 
placeras på ett lämpligt sätt.  

Skyfallsanalysen visar på att allt dagvatten rinner ut från planområdet. Det har inte 
identifierats några lågpunkter inom området som är känsliga för byggnation. Det finns ingen 
naturlig magasinering som byggs bort vid exploateringen. Höjning av havsnivån bedöms 
inte heller innebära en risk för planområdets möjlighet att avleda dagvatten.  
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1 Bakgrund 

Willa Nordic planerar att bygga bostäder på fastigheten Bukärr 1:9 som är belägen i Särö, 
Kungsbacka kommun. Arbetet med att ta fram en detaljplan pågår och förslaget är att 
planen ska möjliggöra byggnation av totalt 20 bostäder. Storleken på planområdet är ca 
1,3 ha. I dagsläget består planområdet av gles skogsmark med berg i dagen.  

Syftet med dagvattenutredningen är att utreda möjligheten att ta hand om dagvatten inom 
planområdet utifrån framtida förutsättningar, samt att ta fram förslag på dagvattenhantering 
avseende kvantitet/avledning och kvalitet/rening. Utredningen ska också säkerställa att 
förändringen i och med exploateringen inte medför försämrade förutsättningar för 
planområdets recipient att uppnå sin miljökvalitetsnorm (MKN). En översiktlig 
skyfallskartering för utredningsområdet utförs för att identifiera rinnvägar och eventuella 
lågpunkter och känsliga områden vid ett skyfallsregn.  

2 Underlag 

Till grund för denna utredning ligger samtal med exploatören och Kungsbacka kommun, 
samt styrande dokument. Nedan redovisas underlag som använts vid framtagandet av 
denna utredning:  

 Planområdesgränser (Erhållet 2022-04-14) 

 Befintligt VA (Erhållet 2021-03-05) 

 Grundkarta (Erhållet 2021-03-02) 

 Illustrationsplan (Erhållet 2022-04-14)  

 Svenskt vatten P110 (2016) 

2.1 Riktlinjer och styrande dokument 

Ett flertal riktlinjer styr arbetet med dagvatten- och skyfallsfrågor inom och i anslutning till 
utredningsområdet.  

2.1.1 Funktionskrav på dagvattensystem  

Dagvatten förekommer tillfälligt på markytan som avrinnande vatten. Det har sitt ursprung 
i regn och smältvatten. Funktionskraven för nya dagvattensystem regleras i Svenskt 
Vattens publikation P110 Avledning av dag- drän- och spillvatten (Svenskt vatten, 2016).  

2.1.2 Fördröjningskrav och anvisningar 

Generella anvisningar från Kungsbacka kommun är att för planområdet ska 
fördröjningsmagasin utformas med en effektiv volym av 1 m3 per 100 m2 hårdgjord yta. 
Flödet ut ur magasinet ska begränsas till ett 10-årsflöde för förhållanden innan 
exploatering. Kravet är att dagvattenflödena inte ska öka i jämförelse mot befintlig situation. 
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Dagvattnet ska ansluta till befintligt dagvattennät och vid begränsad kapacitet ska 
dagvattnet fördröjas så att inte dagvattennätet överbelastas.  

2.1.3 Miljökvalitetsnormer 

Europaparlamentet införde år 2000 ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat 
Vattendirektivet, med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. 
För att uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) 
för vattenförekomster. MKN uttrycker den ekologiska potential/status och kemiska kvalitet 
som vattenförekomsten ska ha uppnått vid en viss tidpunkt.  

I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs- och vattenmyndigheten 
utarbetat MKN för de vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet.   

Arbetet med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år, vilket innebär att en 
ny statusklassning genomförs vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år 2009, den 
följande år 2015 och nästkommande cykel avslutas följaktligen år 2021. 

2.1.4 Riktvärden och reningskrav 

Dagvatten förorenas av bland annat utsläpp från trafik, byggnadsmaterial och luftburna 
föroreningar. Dagvatten från parkeringsytor, industriområden och högtrafikerade vägar är 
särskilt förorenat. Dagvatten från bostadsområden är ofta lågt till måttligt belastat, men 
föroreningshalter kan variera mycket mellan olika områden beroende till exempel på 
specifika markanvändningar eller aktiviteter i ett område. 

För att minska dagvattnets miljöpåverkan på vattendrag har Kungsbacka kommun bestämt 
att dagvattnet ska renas där behov finns. Bedömningen ska göras utifrån recipientens 
känslighet mot föroreningar, miljökvalitetsnormer (MKN) och vattenförekomstens klassning 
i Vatteninformation Sverige (VISS).  

2.1.5 Skyfallssäkring och klimatanpassning 

Skyfall är regnhändelser som är större än det regn för vilket dagvattensystemet är 
dimensionerat för (dvs 10 år i detta fall, se kap 6 Beräkningar). I framtiden förväntas 
extrema väderhändelser och naturolyckor såsom skyfall att öka. Skyfall kan inträffa överallt 
och medför ökad avrinning och marköversvämningar i lågpunkter och instängda områden. 
Konsekvenser vid skyfall kan innebära direkta skador på exempelvis byggnader, 
infrastruktur och jordbruk samt minskad tillgänglighet till följd av översvämmade vägar. 
Översvämningar kan även innebära fara för liv. 

Skyfall avleds inte i dagvattensystem utan kräver i första hand åtgärder på markytan. Att 
hantera skyfall handlar om att på ett kontrollerat sätt avleda vatten till en förutbestämd plats 
så att konsekvenserna av skyfallet blir så små som möjligt. Exempel på skyfallsåtgärder 
kan vara höjdsättning av mark, fördröjning, säkra avledningsvägar på ytan genom styrning 
av vatten exempelvis med vägbulor och kantstenar. 
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3 Förutsättningar 

Områdets förutsättningar med avseende på bland annat geoteknik och topografi beskrivs 
översiktligt.  

3.1 Orientering och områdesbeskrivning 

Bukärr 1:9 är beläget i Särö, Kungsbacka kommun, se Figur 1 och Figur 2. Området 
gränsar till en mindre väg och befintligt bostadsområde till väster. Till norr och öst är det 
skogsmark med berg i dagen. Södra delen av planområdet gränsar mot en väg och 
byggnader för skola och förskola. Storleken på planområdet är ca 1,3 ha. 

 
Figur 1. Planområdets ungefärlig placering i Särö (Scalgo, 2021).  

Planområdet 
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Figur 2. Exakt utbredning av planområdet (Scalgo, 2021). 

3.2 Geotekniska och marktekniska förhållanden 

Jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att planområdet utgörs 
av urberg, se Figur 3. Infiltration av dagvatten är därmed omöjlig. Se karta som visar 
genomsläpplighet från SGU i Figur 4.  

Den närmaste mätningen på grundvattennivån som finns tillgänglig har skett cirka 100 
meter från planområdet på tomt Bukärr 2:121. Där har grundvattennivån uppmätts till 4 
meter under marknivån. Det är en mätning från bergvärmebrunn.  

Planområdet utgörs idag av gles skogsmark, med mycket berg i dagen. Det går även en 
grusväg in i planområdet från dess västra sida.  

Västra Särövägen 
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Figur 3. Jordartskarta över planområdet. Rött område: Urberg. Gult område: Glacial lera (SGU, 
2021). Planområdet markerat blått. 

 
Figur 4. Genomsläpplighet i området (SGU, 2021). Planområdet markerat rött. 
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3.3 Topografi   

Hela planområdet lutar mot sydväst. Marknivåerna inom planområdet är ca +9 i sydöst till 
ca +39 i väst (Figur 5). 

 

Figur 5. Höjdindelning inom planområdet. 

3.4 Avrinningsområden och avrinningsvägar 

Vid analys av avrinningsområde och avrinningsvägar har tre delavrinningsområden 
identifierats (Figur 6).  
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Figur 6. Delavrinningsområden samt befintlig riktning av ytligt dagvattenflöde inom och i angränsning 
till planområdet (Scalgo, 2021). Figuren visar endast skyfallsstråk som har en tillrinnande yta på minst 
500 m2. Planområdet markerat rött.  

Vid 90 mm regn, ungefär motsvarande ett 100-års med en varaktighet på 6 timmar, har 
inga lågpunkter eller instängda områden identifierats inom planområdet (Figur 7). 
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Figur 7. Inga lågpunkter eller instängda områden identifierats inom planområdet. Vattendjup i 

lågpunktsområden i närheten av planområdet. Planområdet markerat rött. 

3.5 Befintligt dagvattennät 

Det finns inget dagvattennät inom eller i anslutning till planområdets avrinningsområden. 
Närmaste dagvattenanslutning är inom befintligt bostadsområde väster om planområdet, 
cirka 100 m från planområdesgränsen.  

3.5.1 Kapacitetsberäkning befintligt dagvattennät 

För närmast anslutningspunkt till dagvattennätet gäller följande dimension, lutning, material 
osv:  

Längd: 85,649 m 

Dim: 400 mm Betong 

Lutning: 5,8 ‰  

K = 1 

Genom att använda Colebrooks formel för flöde erhålls följande flödeskapacitet i ledningen: 

Q = 170 l/s 

Dahlströms formel för flöde (se kapitel 6) har använts för att beräkna hur mycket ledningen 
belastas i befintlig situation av påkopplade områden. Vid ett 10-årsregn, med klimatfaktor 
1,25, belastas ledningen i dagsläget av 130 l/s. Det ger en tillgänglig kapacitet på 40 l/s.  
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Det har funnits begränsat med underlag för vilket område som belastar aktuell ledning. En 
BRF har utformat sitt dagvattensystem så att dagvattenflödena fördröjs till situation före 
exploatering. Norr om BRF ligger äldre hus. Där har det antagits (baserat på ålder på husen 
och inspektion via Google Street View) att enbart dagvattnet från hustaken avleds till 
ledningen. Total area som belastar ledningen uppskattades till 2,4 ha med en 
avrinningskoefficient på 0,19 (Figur 8).  

 

Figur 8. Avrinningsområde som belastar dagvattennätet markerat med blått. Grön cirkel visar närmast 
anslutningspunkt på dagvattennätet. Planområdet markerat rött. 

3.6 Befintliga diken och markavvattningsföretag 

Söder om planområdet går Västra Särövägen, där Trafikverket är väghållare. Vägen har 
dike längs sin norra sida som kan påverkas av exploateringen av planområdet. Väster om 
planområdet går Särö Lundaväg, en enskild väg. Vägen har ett dike längs sin östra sida 
och stora delar av planområdets västra del avleder sitt dagvatten dit.  

En ökad hårdgjord yta inom planområdet kan orsaka förhöjt dagvattenflöde i ovan nämnda 
diken om ingen fördröjning utformas.  

Det finns inget registrerat markavvattningsföretag i närheten eller i anslutning till 
planområdet som kan påverkas av ökade dagvattenflöden.  

 

  



 

 
 

 

10(32) 
 
RAPPORT 
2022-05-18 
 
 

 

 
 

 

4 Recipient och MKN 

Ytvattnets tillstånd klassificeras enligt EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) med avseende på 
ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer (MKN) ska uppnås i varje 
vattenförekomst. Vattenförekomsternas status klassificeras utifrån kvalitetsfaktorer i Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19).   

4.1 Veån (Skörvallabäcken) (WA62602702) 

Dagvatten från planområdet avleds till vattenförekomsten Veån (WA62602702). Veån är 
klassad som ett vattendrag och är 8 km lång. Recipientens placering i förhållande till 
planområdet redovisas i Figur 9.  

 

Figur 9. Veåns placering i förhållande till planområdet. Planområdet markerat rött. Veån är redovisad 

med blå linje (Scalgo, 2021).  

Recipientens status och MKN presenteras i Tabell 1. Statusen är hämtad från VISS (2021-
03-02). 
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Tabell 1. Statusklassning och miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten Veån enligt VISS (2021-03-
02). 

 Status Miljökvalitetsnorm (MKN) 

Ekologisk status Otillfredsställande God ekologisk status 2027 

Kemisk status Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus1 

1 Med undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter.  

Den ekologiska statusen för Veån har bedömts som otillfredsställande. Bedömningen 
baseras på kiselalger, näringsämnen och fisk. Fosfor i vattendraget har uppmätts i förhöjda 
värden på grund av utsläpp från jordbruk, enskilda avlopp och urban markanvändning. 
Övergödning försämrar vattenkvaliteten och påverkar den biologiska mångfalden negativt. 
Klassningen är även baserad på kännedom av definitiva vandringshinder vilket påverkar 
möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material 
i upp-och nedströms riktning.   

Anledningen till att Veån inte bedöms uppnå god kemisk status är att halten kvicksilver och 
bromerade difenyleter överskriver sin miljökvalitetsnorm. Halten kvicksilver och bromerade 
difenyleter bedöms vara för hög i alla ytvattenförekomster i hela Sverige och den främsta 
anledningen till detta är atmosfäriskt luftnedfall. 

4.2 Skörvallsviken (WA31793085) 

Veån rinner ut i vattenförekomsten Skörvallsviken (WA31793085). Skörvallsviken är 
klassad som en kust och har en ytarea på 1 km2. Recipientens status och MKN 
presenteras i Tabell 2. Statusen är hämtad från VISS (2021-03-02).  

Tabell 2. Statusklassning och miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten Skörvallsviken enligt VISS 
(2021-03-02). 

 Status Miljökvalitetsnorm (MKN) 

Ekologisk status Måttlig  God ekologisk status 2027 

Kemisk status Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus1 

1 Med undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter.  

Den ekologiska statusen för Skörvallsviken har bedömts som måttlig. Bedömningen har 
baserats på övergödning och fysisk påverkan. Statusen övergödning har dock bedömts till 
god status. Fysisk påverkan har bedömts till måttlig status och är anledningen till att 
recipienten uppnår måttlig status för ekologi. Det som bedömts är morfologiska 
förändringar samt konnektivitet.  

Den kemiska statusen har bedömts som ”uppnår ej god”. Bedömningen bygger på att 
uppmätta halter av prioriterade ämnen (bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg) 
överskrider respektive gränsvärde.  
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4.3 Reningsbehov 

Statusbedömningen från Vatteninformation Sverige (VISS) visar tydligt att recipienterna är 
påverkade av näringsämnet fosfor. I övrigt är vattenförekomsterna påverkade av fysisk 
påverkan, samt kvicksilver och bromerade difenyleter – vilket är högt i hela Sverige.   

Baserat på statusbedömningen sätts reduktion av fosfor som högsta prioritet vid utformning 
av dagvattenhanteringssystem. Genom att inte öka halten fosfor till recipienterna kan 
planområdet bidra med att hjälpa dem uppnå sin MKN. Övriga föroreningar som uppstår 
från planområdet ska även de reduceras ned till en rimlig nivå. Föroreningsberäkningarna 
för området redovisas i Kapitel 8. 

5 Planerad exploatering 

Planerad exploatering inom planområdet är radhus och lägenhet, med lokalgata, 
gångstråk och parkeringar. Se Figur 10 för illustrationsplan.  
  

 
 
Figur 10. Illustrationsplan på utformning av området. Planområdet markerat rött. 
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6 Beräkningar 

Sweco har blivit ombedda att beakta Kungsbacka kommuns anvisningar för beräkningar 
av dagvattenflöden från planområdet. Först beräknades dimensionerande flöden från 
oexploaterat område för ett 10-årsregn. Detta flöde ska jämföras med fördröjningskravet 
att 1 m3 dagvatten ska fördröjas för varje 100 m2 hårdgjord yta inom planområdet. 
Kapaciteten på utloppet från föreslaget magasin ska vara samma som befintligt flöde för 
ett 10-årsregn. Klimatfaktor 1,25 ska användas på framtida regn.  

Dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web (20.2.2) har använts för att beräkna 
dagvattenflöden från området. Genom nederbördsdata och rationella metoden enligt 
Dahlström 2010 (Svenskt vatten P110) beräknar modellen dimensionerande flöden utifrån 
angivna avrinningsområden, återkomsttider, avrinningskoefficienter etc.  

För analys av avrinningsområden, lågpunkter, flödesvägar och havshöjning har SCALGO 
Live använts.  

6.1 Analys via SCALGO Live 

Skyfallsanalys med hjälp av Scalgo Live innebär en analys av lågpunkter och rinnvägar. 
SCALGO Live är ett GIS-baserat beräkningsverktyg som bygger på analys av terrängdata. 
Modellen beräknar hur vatten inställer sig i lågpunkter i terrängen när terrängen belastas 
med en viss volym vatten, se Figur 11. Om tillräckligt mycket vatten rinner till en lågpunkt 
så att den fylls upp kommer vattnet rinna över dess tröskel och vidare till nästa lågpunkt. 
Om den vattenvolym som rinner genom terrängen inte är tillräcklig för fylla upp en lågpunkt 
kommer inget vatten att rinna över tröskeln och vidare till nästa lågpunkt nedströms, se 
Figur 11. 

SCALGO Live är ett statiskt (tidsoberoende) beräkningsverktyg. När modellen belastas 
med en viss volym vatten kommer denna volym omedelbart inställa sig i terrängens 
lågpunkter. Modellen tar inte hänsyn till det hydrodynamiska förloppet från att regnet faller 
på marken tills dess att vattnet når en lågpunkt. Detta innebär att modellen inte kan 
identifiera effekter av tröghet i systemet. Modellen tar inte heller hänsyn till befintliga 
dagvattenledningar, dvs man modellerar vattnet på ytan när dagvattensystemet redan går 
fullt. 

 
Figur 11. Visualisering av beräkningsmetodiken i Scalgo. 
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6.2 Markanvändning före och efter exploatering 

Markanvändningarnas arealer och avrinningskoefficienter för befintligt och planerat 
område presenteras i Tabell 3 och Tabell 4. Avrinningskoefficienter som använts som 
underlag for beräkningarna av dagvattenflöden har utgått från tabell 4.8 och tabell 4.9 i 
Svenskt Vattens publikation P110 (2016). 

Tabell 3. Befintlig markanvändning inom planområdet och dess tillhörande avrinningskoefficienter. 

Markanvändning, 
befintlig 

Area 

[m2] 

Avrinningskoefficient 

[-] 

Areared 

[m2] 

Areared 

[ha] 

Naturmark* 12615 0,25 108 0,01 

Grusyta 270 0,4 3154 0,32 

Totalt 12885  3262 0,33 

* Lutande med mycket berg i dagen 

 

Indelning av ytor för framtida markanvändning inom planområdet kan ses i Figur 12. 

 

Figur 12. Markanvändning under framtida förhållanden. Planområdet markerat rött. 
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Tabell 4. Planerad markanvändning inom planområdet och dess tillhörande avrinningskoefficienter. 

Markanvändning, 
framtida 

Area 

[m2] 

Avrinningskoefficient 

[-] 

Areared 

[m2] 

Areared 

[ha] 

Tak 1664 0,9 1498 0,15 

Asfalt 2363 0,8 1890 0,19 

Naturmark* 3498 0,25 875 0,09 

Tomtmark exkl. 
tak och asfalt* 

5360 0,2 1072 0,11 

Totalt 12885  5335 0,53 

* Lutande med mycket berg i dagen 

 
Framtida markanvändning ger en total hårdgjord yta (Areared) på 5335 m2.  

Uppskattning av avrinningskoefficienterna medför en viss osäkerhet i det här fallet eftersom 
planområdet består av berg i dagen.  

6.3 Dimensionerande rinntid 

En bedömning av genomsnittlig vattenhastighet inom planområdet har gjorts utifrån 
angivna hastigheter i Svenskt Vatten P110 (2016). Områdets dimensionerande 
rinnhastighet för befintligt område bedöms vara 0,1 m/s, då det är avrinning på bevuxen 
markyta. Beräknad rinntid för befintligt område är 25 minuter.  

För planerat område bedöms den dimensionerade rinnhastigheten bli samma som för 
befintligt, 25 minuter. 

𝑡 = (
𝐿

𝑣
+

𝐿

𝑣
+

𝐿

𝑣
+ ⋯ )/60 

𝑡 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑡𝑖𝑑 (≥ 10)(min) 

𝐿 =  𝑅𝑖𝑛𝑛𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 (𝑚) 

𝑣 =  𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 (𝑚/𝑠) 

6.4 Dimensionerande nederbördsmängd  

Data för årsmedelnederbörden för området är hämtat från SMHI, där den närmaste aktiva 
mätstationen var Vinga A (stationsnummer 71380), cirka 2,5 mil bort. Den har varit aktiv 
sedan 1849. Uppmätt nederbördsvärde är 629,4 mm/år och korrigerat värde 692,3 mm/år.  

6.5 Dimensionerande regnintensitet 

Dimensionerande regnintensitet har beräknats för ett 10-årsregn med varaktigheten 25 
minuter, se Tabell 5. Beräknad regnintensitet är utan klimatfaktor.  
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𝐼 = 𝛼 × (12 × 𝜏) / ×
ln(𝑡 )

𝑡
+ 2 

𝐼 = 𝑅𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑙 (𝑠 × ℎ𝑎⁄ )) 

𝛼 = 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (𝑣ä𝑙𝑗𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 190 𝑓ö𝑟 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒) 

𝜏 = Å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 (å𝑟) 

𝑡 = 𝑅𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (min) 

𝑘 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 (0,98) 

Tabell 5. Dimensionerande regnintensitet (exkl. klimatfaktor). 

Återkomsttid Regnintensitet 

[exkl. Klimatfaktor] 

10 år 131 l/s*ha 

100 år 279 l/s*ha 

 

6.6 Dimensionerande flöden 

Dimensionerande flöden för befintlig och planerad markanvändning i planområdet har 
beräknats för ett 10- och 100- årsregn. Dimensionerande flöden framgår i Tabell 6. Enligt 
överenskommelse med Kungsbacka kommun har en klimataktor på 1,25 använts för att 
beräkna det dimensionerande flödet för planerad markanvändning.    

𝑄 = 𝑓 × 𝐼 × 𝜑 × 𝐴  

𝑄 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (𝑙/𝑠) 

𝑓 = 𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝐼 = 𝑅𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 

𝜑 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

𝐴 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑦𝑡𝑎 (ℎ𝑎) 

Tabell 6. Flöden från planområdet före och efter planerad exploatering.  

Återkomsttid Qdim, före exploatering 

[exkl. klimatfaktor] 

Qdim, efter exploatering 

[inkl. klimatfaktor 1,25] 

10 år 45 l/s 85 l/s 

100 år 90 l/s 185 l/s 
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6.7 Tillkommande flöde mot planområdet 

Ca 1200 m2 (grönt markerat område i Figur 13) tilrinner mot planområdets nordvästra del, 
vilket ger 5  l/s vid ett 10-årsregn och ca 12 l/s vid ett 100- årsregn inkl. klimataktor på 
1,25. Grönt markerat område delas i två delar sett till befintlig terräng. Det beräknade 
tillkommande flöde rinner mot två olika punkter, ca 6 l/s vid ett 100- årsregn inkl. 
klimataktor på 1,25, se skyfallsstråk i bild nedan. 

Ca 2300 m2 (lila markerat område i Figur 13) tilrinner mot planområdets östra del, vilket 
ger 10  l/s vid ett 10-årsregn och 22 l/s vid ett 100- årsregn inkl. klimataktor på 1,25. Lila 
markerat område delas i tre delar sett till befintlig terräng. Det beräknade tillkommande 
flödet rinner mot tre olika punkter, ca 7 l/s till varje punkt, se skyfallsstråk i bild nedan. 

Beräkningar framgår i Tabell 7. 

 

Figur 13. Tillrinning mot planområdet. Planområdet markerat rött. Skyfallsstråk markerade blått.  
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Tabell 7. Tillkommande flöde mot planområdet och dess tillhörande avrinningskoefficienter. En 
klimataktor på 1,25 använts för beräkningar. 

Markanvändning Area 

[m2] 

Avrinningskoefficient 

[-] 

Flöde, 10 år 

[l/s] 

Flöde, 100 år 

[l/s] 

Naturmark* 1200 0,25 5 12 

Naturmark* 2300 0,25 10 22 

* Lutande med mycket berg i dagen 

7 Erforderlig fördröjningsvolym 

Framtida markanvändning ger upphov till 5335 m2 hårdgjord yta. Detta innebär att ca 53 
m3 dagvatten ska kunna fördröjas enligt rekommendation från Kungsbacka kommun. 
Utloppsflödet från fördröjningen får maximalt vara 45 l/s (flöde vid 10-årsregn från bef. 
markanvändning).  

Beräknas fördröjningsbehovet mot att planområdet inte får försämra jämfört mot befintlig 
situation erhålls ett högre fördröjningsbehov. Skillnaden i flöde före exploatering vid ett 10-
årsregn med en varaktighet på 25 minuter utan klimatfaktor (45 l/s) och efter exploatering 
vid ett 10-årsregn med en varaktighet på 25 minuter med klimatfaktor 1,25 (85 l/s) är ökning 
med 40 l/s. Det orsakas av att klimatfaktorn ger ett intensivare regn samt att andelen 
hårdgjorda ytor (Areared, ha) ökar efter exploateringen med ca 60 % (från 0,33 ha före 
exploatering till 0,53 ha efter exploatering).  

Med flödes- och magasinvolymberäkningar enligt rationella metoden (se P110) erhålls en 
magasineringsvolym om 67 m3 (Tabell 8) efter exploatering vid ett 10-årsregn med 
klimatfaktor 1,25. Vid mer intensiva regn bör en möjlighet för bräddning skapas, antingen 
till ytliga system eller till markförlagda ledningssystem. 

Tabell 8. Beräkning av magasineringsvolym enligt rationella metoden (se P110). 

 

Kungsbacka kommuns anvisningar om fördröjning ger i det här fallet en lägre 
magasineringsvolym. En högre magasineringsvolym enligt rationella metoden beror på att 
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planområdet i planerad markanvändning har en hög andel tak och asfalterade ytor (ca 4000 
m2, vilket är ca 31 % av planområdet), hög lutning samt en klimatfaktor på 1,25.  

Magasineringen rekommenderas utformas med kravet att inte försämra jämfört mot 
befintlig situation, där även framtida flöde har en klimatfaktor på 1,25. Magasineringsvolym 
på 67 m3 rekommenderas. 

7.1 Fördröjning vid anslutning mot dagvattennätet 

Som redovisades i kapitel 3.4.1. är tillgänglig kapacitet i befintligt dagvattennät för närmsta 
anslutningspunkt 40 l/s. För att planområdet ska kunna ansluta dit krävs det att 
utloppsflödet från planområdet stryps till 40 l/s och att en större volym dagvatten fördröjs. 
För det dimensionerade flödet 85 l/s och en avtappning på 40 l/s krävs en 
magasineringsvolym på 72 m3.  

Kungsbacka kommun ser gärna att planområdet avleder sitt dagvatten till befintligt nät. För 
denna utredning kommer därför förslag på dagvattenhantering redovisas vid behov att 72 
m3  behöver fördröjas.  

8 Förslag på dagvattenhantering 

Nedan följer ett förslag på dagvattenhantering inom planområdet för att magasinera 72 m3. 
Förslaget är att dagvattnet omhändertas i dagvattenmagasin av makadam. Detta förslag 
har tagits fram efter samtal från exploatören som utryckt att det kommer finnas mycket 
makadam tillgängligt vid exploatering. Makadam ger även god rening av dagvatten.  

En illustration över föreslagen dagvattenhantering kan ses i Figur 14. 
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Figur 14 Föreslagen yta lämplig för magasinering i makadamdike. Pil visar ledning mot 
anslutningspunkt i befintligt dagvattennät. Illustrationen är inte skalenligt utan visar enbart principen. 

Förslaget är att dagvattnet tas omhand i ett makadamdike placerad inom planområdets 
västra del, söder om infartsvägen. Dagvattnet leds från detta dike till anslutningspunkt till 
befintligt VA. Förslaget som beskrivs ovan använder sig av lösningen att planområdet 
ansluter sitt dagvatten till befintligt dagvattennät väster om planområdet, vid 
Dammlyckevägen.  

8.1.1 Dagvattensystem med makadam 

Dagvattnet från hela området föreslås avledas till diken fyllda med makadam. Ett 
makadamdike är ett öppet dike som är helt eller delvis fyllt med makadam. Vattnet avleds 
ytligt eller via ledning till diket där det infiltrerar i makadamdiket och avleds vidare genom 
dräneringsrör, därmed kan makadamdiket tillhandahålla magasinering då porvolymen 
används som temporär magasinvolym.  

Makadamdiken bidrar även med rening. Risken för igensättning och eventuella problem att 
avlägsna ackumulerat sediment bör beaktas. Sandfångsbrunnar uppströms inlopp till 
anläggningen bör finnas där dagvattnet bedöms ha höga halter suspenderat material. 
Dessa sandfång behöver tömmas regelbundet.  
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Det gäller att minska sedimenttillförseln till makadamdikena för att förlänga deras livslängd. 
Om makadamdikena fylls upp med sediment minskas deras magasinvolym. Att tömma ett 
makadamdike på sediment är endast möjlig om hela makadamlagret grävs upp.  

 
Figur 15. Makadamdike (Foto: Svenskt Vatten, 2019)  

 
Figur 16. Sektionskiss på ett makadamdike (Bild: Sweco). 

8.2 Föreslagen dimensionering för fördröjning och rening 

Nedan följer generella dimensioneringsberäkningar för att föreslagen dagvattenanläggning 
ska kunna magasinera 180 m3, dvs en magasinvolym enligt beräkning med P110. 
Beräkningarna behöver ses över vid projektering.  
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Tabell 9. Exempelutformning på anläggningar inom planområdet ser ger erforderlig 
magasineringsvolym för att fördröja 72 m3 dagvatten.  

Lösning Area 
[m2] 

Övre 
magasineringszon 

 [mm] 

Makadamdjup 

[mm] 

Volym 
[m3] 

Makadamdiken 200 2501 4502 180 

1 Maximal vattennivå över marknivå. 
2 Porvolym 40 %. 

8.3 Avledning av dagvatten inom planområdet  

Dagvattnet från fastigheter ska enligt anvisningar från Kungsbacka kommun avledas via 
dagvattenledningar till föreslaget dagvattenhanteringssystem. Dagvattenledningarna ska 
läggas parallellt med övrigt VA under lokalgatan. Eftersom gatan är trafikerad ska 
dagvattenledningen klara trafiklaster rekommenderas hjässan på ledningen ligga 0,8 m 
under mark. Detta gäller om den ej behöver ligga frostfritt och är plast med ringstyvhet 
SN8.  

Eftersom ledningssystemet enbart ska omhänderta ytvatten bedöms det som inte 
nödvändigt att den placeras tillräckligt långt ned för frostfritt. Vid minusgrader kommer 
dessutom luft komma in via det öppna utloppet vilken sprider frost. För att omhänderta 
dagvattenflödena inom planområdet föreslås en ledning med dimension 300 mm. Med en 
lutning på minst 6 ‰ uppnås erforderlig kapacitet. Befintlig marklutning inom planområdet 
kommer dessutom ge upphov till högre lutning, vilket ökar kapaciteten. Dock kan för hög 
lutning ge upphov till höga flöden i ledningarna, som kan orsaka skada (se kap 8.3.1 
Schematisk beskrivning och påträffade risker).  

Vattengången på utloppen som leder dagvattnet till föreslaget dagvattensystem kommer 
ligga på ca +13,8 m. ö h. Anslutningspunkten i befintligt dagvattennät ligger på +6,46 m. ö 
h., vilket ger mer än goda möjligheter att ansluta med självfall.  

För dagvattnet som uppstår inom planområdets grönområden kommer det rinna på ytan. 
Där är det viktigt att se till att inga större avledningsstråk går i riktning mot byggnation. 
Avskärande diken kan vara en bra lösning för att leda bort dagvatten. Se kapitel 12 för 
flödesriktningar på markavrinning inom planområdet. Det rekommenderas även att 
vägdagvattnet avleds ovanpå vägen istället för via ledningar på grund av stora lutningar i 
dagvattennätet, se nedan.   

8.3.1 Schematisk beskrivning och påträffade risker 

Dagvattnet från fastigheter ska enligt anvisningar från Kungsbacka kommun avledas till 
föreslaget dagvattensystem via ledningsnät. Översiktlig analys av tillgängligt höjddata visar 
att detta fungerar med självfall för hela planområdet. Befintlig marklutning är dock så pass 
hög att om dagvattenledningen ska följa den lutningen kan hastigheten på dagvattnet blir 
hög och riskera att skada dagvattennätet. Därför bedöms det som viktigt att övrigt 
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dagvatten inom planområdet inte avleds via ledningar, utan istället via lokalgatan som sätts 
som lågpunkt (se kap 12.2 Anpassning mot skyfallsstråk för föreslagen bebyggelse). 

Ritning med erforderliga höjder redovisas i Bilaga 1. Delar av dagvattennätet som får stor 
lutning redovisas också. Observera att det är baserat på en grov förstudie och kan komma 
att ändras vid projektering.  

9 Föroreningsberäkningar 

Belastningen av föroreningar i dagvattnet som planområdet genererar i dagsläget samt 
efter planerade åtgärder utan och med föreslagna dagvattenhanteringssystem har 
beräknats med verktyget StormTac (v20.2.2), där beräknade föroreningshalter utgår från 
schabloner för hur stor föroreningsbelastningen en viss typ av markanvändning kan ha.  

Tabell 10. Föroreningshalterna från befintligt och framtida område.  

Ämne Befintlig 
föroreningstransport  

Framtida 
föroreningstransport  

Ökning 

P 63 g/år 52 g/år -21% 

N 1400 g/år 4800 g/år 71% 

Pb 12 g/år 30 g/år 60% 

Cu 20 g/år 62 g/år 68% 

Zn 49 g/år 220 g/år 78% 

Cd 0,42 g/år 1,4 g/år 70% 

Cr 7,7 g/år 20 g/år 62% 

Ni 12 g/år 23 g/år 48% 

SS 63 000 g/år 150 000 g/år 58% 

BaP 0,020 g/år 0,12 g/år 83% 

 
Tabell 11. Föroreningshalterna från befintligt och framtida område, med och utan rening från 
föreslaget dagvattenhanteringssystem. 

Ämne Befintlig 
föroreningstransport  

Framtida 
föroreningstransport - 

Utan rening 

Framtida 
föroreningstransport - 

Med rening 

P 630 g/år 520 g/år 330 g/år 

N 1400 g/år 4800 g/år 2900 g/år 

Pb 12 g/år 30 g/år 13 g/år 

Cu 20 g/år 62 g/år 32 g/år 

Zn 49 g/år 220 g/år 72 g/år 

Cd 0,42 g/år 1,4 g/år 0,42 g/år 

Cr 7,7 g/år 20 g/år 11 g/år 

Ni 12 g/år 23 g/år 12 g/år 

SS 63 000 g/år 150 000 g/år 76 000 g/år 

BaP 0,020 g/år 0,12 g/år 0,063 g/år 
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Enbart via att byta markanvändning minskar läckaget av fosfor från planområdet. 
Utformning av dagvattensystem sänker föroreningskoncentrationen ytterligare. Halten av 
resterande föroreningar är högre än jämfört mot befintlig situation. Detta är en naturlig följd 
av att skogsmark byts ut mot asfalterade ytor och bebyggelse. Halterna bedöms dock som 
så pass låga att de inte medför någon risk för recipienten att uppnå MKN. Önskas högre 
reningsgrad är det rekommenderat att öka volymen makadam i dagvattensystemet.  

För att kunna rena dagvattnet enligt beräkningar är det av största vikt att dagvattnet från 
parkeringsytor leds till dagvattensystemet, då det är den särskilt största bidragande ytan 
av föroreningar.  

9.1 Osäkerheter i föroreningsberäkningarna 

Beräkningar med StormTac ger upphov till osäkerheter i föroreningskoncentrationerna. 
Detta beror på att föroreningskoncentrationerna kan variera stort även fram samma 
avrinningsområde mellan olika regn och snösmältningshändelser. Därför kan 
koncentrationerna under ett specifikt regn avvika signifikant från medelvärdet som 
beräknats med StormTac. Samma gäller reningsgraden för dagvattenanläggningar. Även 
här varierar reningsgraden i procent mycket mellan olika regnhändelser. Anledningar till 
dessa variationer är bland annat olika årstider och väderförhållanden (regnintensitet, 
temperatur, växtlighet, mm.) och regnförhållanden (regnintensitet, längd torrperiod sedan 
förra regn, mm.), 

Förutom detta varierar dataunderlaget i StormTacs databas. Medan till exempel vissa 
tungmetaller, suspenderat material och näringsämnena kväve och fosfor har undersökts i 
ett stort antal studier är dataunderlaget för andra föroreningar begränsat. Samma gäller för 
olika markanvändningar; för vissa mera allmänna markanvändningar finns ett brett 
dataunderlag, för andra mera specifika bara några enstaka mätvärden.  

Ett ytterligare problem för modelleringen är att planområdet är så pass litet. I större 
bostadsområden finns olika aktiviteter som jämnar ut varandra vilket ger en större chans 
att de verkliga föroreningskoncentrationerna ligger nära de modellerade. I det lilla 
planområdet kan dock enstaka aktiviteter påverka dagvattenkvalitén ganska mycket.  

Därför medför både föroreningsberäkningen och beräkningen av reningsgraden en ganska 
hög osäkerhet vilket bör beaktas när resultaten ovan tolkas. Eftersom det dock inte finns 
andra enkla modeller över föroreningsbelastningen som skulle kunna användas i detta fall 
bedöms StormTac-beräkningen trots dess osäkerhet som en lämplig metod. Osäkerheten 
behöver dock beaktas när/innan slutsatser dras. 

9.2 Val av byggmaterial och områdets föroreningspotential 

Det rekommenderas att val av byggmaterial beaktas ur en dagvattensynvinkel genom 
projektet. Det ska väljas material som inte orsakar problem föroreningsproblem i dagvattnet 
och minimerar reningsbehov.  
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10 Bedömning av investeringskostnad 

En grov kostnadsuppskattning har gjorts för föreslagen dagvattenhantering. 
Kostnadsuppskattningen gjordes för anläggning av dagvattenledningar med ca 1 m 
förläggningsdjup. I kostnadsuppskattningarna ingår schaktkostnad, ledningsbädd, 
ledningsmaterial, återfyllnad och arbetskostnader. I kostnadsuppskattningarna ingår inte 
projekteringskostnaderna och återställning av markyta. Kostnadsuppskattningen för 
dagvattenledningar baseras på byggdelstyper i Bidcon databas version 6.97 (2021-01-22), 
oarmerade betongrör, hållfasthetsklass 110. 

Kostnaden för schakt och ledningsbädd i vissa sträckningar hamnar inte enbart på 
dagvatten eftersom även vatten- och spillvattenledningar planeras anläggas. 

10.1 Investeringskostnad för föreslagen dagvattenhantering 

Grovt uppskattat bedöms föreslagen dagvattenhantering kosta mellan ca 1 miljoner kronor 
(Tabell 12). Eftersom gatan är trafikerad ska dagvattenledningen klara trafiklaster 
rekommenderas hjässan på ledningen ligga 0,8 m under mark. Detta gäller om den ej 
behöver ligga frostfritt och är plast med ringstyvhet SN8. Tvättning av makadam ingår inte 
i beräkningar. 

Tabell 12. Bedömning av investeringskostnad för föreslagen dagvattenhantering. Angivna 
kostnader exkluderar projekteringskostnaderna och återställning av markyta. 

Utbyggnadsdel Omfattning á-pris Total kostnad, kr 

300 mm betong 250 m 3 000 kr/m  750 000 

Makadamdike, 
sprängning 

200 m2 700 kr/m2 140 000 

Makadamdike, 
makadam 

01 0 0 

Totalt   890 000 

Oförutsedda 
kostnader 15 % 

  133 500 

SUMMA   1 023 500 

11 Drift och underhåll 

Kostnad för drift och underhåll kan årligen uppskattas uppgå till ca 5 % av 
anläggningskostnaderna. 

 
1 Exploatören har meddelat att det kommer finnas tillgång till makadam inom planområdet 
eftersom sprängning kommer vara aktuellt för byggnation. 
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Att upprätthålla funktionen i föreslaget dagvattenhanteringssystem kräver kontinuerligt 
underhåll. Därför rekommenderas att en plan för både kortsiktig och långsiktig drift samt 
underhåll tas fram. Nedan sammanfattas viktiga saker att tänka på: 

11.1 Underhåll makadamdike/magasin 

Det löpande underhållet innefattar renhållning och ogräsrensning. Yta och 
översvämningsskydd måste kontrolleras regelbundet så att de inte sätter igen. På längre 
sikt kan det finnas behov av att byta ut makadamfyllningen. 

Sedimenterade partiklar kan sätta igen porer och därmed minska infiltrationskapaciteten, 
särskilt om belastningen är hög. Därför rekommenderas att anlägga sandfång i brunnar 
uppströms och att tömma dessa regelbundet. 

12 Skyfalls- och översvämningshantering 

I Svenskt vatten P110 (2016) återfinns ett rekommenderat minimikrav på återkomsttid på 
regn för att skydda byggnader och annan verksamhet från marköversvämningar. 
Minimikravet är en återkomsttid på 100 år, vilket stämmer överens med Kungsbacka 
kommuns anvisningar.  

Höjdsättningen av planområdet är viktig för att undvika skador på bebyggelse inom aktuellt 
område samt omkringliggande områden. Det är av stor vikt att inga instängda områden, 
lågpunkter eller barriärer skapas. Enligt angivelser i Svenskt vatten P105 (2011) ska 
marken luta ut från byggnaderna för att yt- och dagvatten inte ska bli stående intill 
huskropp, se Figur 17. Närmast byggnaden, de första tre metrarna, bör marken ha en 
lutning på 5 %. Därefter kan marken ha en flackare lutning mellan 1–2 %.  

 
Figur 17. Principskiss över rekommenderande lutningar från byggnader för att undvika att yt- och 
dagvattnet ställer sig intill huskropp (Bild: Sweco).  
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12.1 Skyfallsanalys 

I den övergripande utredningen för översvämningsrisker för Bukärr 1:9 beaktas 
skyfallssituationen med förslag på framtida höjdsättning av området i åtanke. Känsliga 
punkter ska även identifieras. Befintliga flödesvägar och instängda områden har tagits fram 
med Scalgo LIVE.  

Planområdet belastas i huvudsak av det regnvatten som faller på det. Strax norr om 
planområdet går en vattendelare och tillkommande dagvatten uppströms planområdet är 
begränsat.   

Vid skyfall kommer dagvatten rinna ut från planområdet. Majoriteten av dagvattnet kommer 
rinna till korsningen mellan Västra Särövägen och Särö Lundaväg. En del av planområdets 
östra del avvattnas istället rakt söderut och rinner över Västra Särövägen vid extremregn. 
Majoriteten av ansamlingen av dagvatten sker i diket söder om planområdet. I 
planområdets nordöstra del ansamlas en del dagvatten i dalgången.  

I vidare arbete är det viktigt att detaljplaneområdet höjdsätts så att byggnader inte tar skada 
vid extrem nederbörd upp till minst ett klimatanpassat 100-årsregn. Instängda områden 
måste också undvikas där de kan orsaka skador eller risker som inte är tolererbara. För att 
så långt som möjligt undvika negativa konsekvenser ur skyfallssynpunkt bör följande 
åtgärder göras:  

- Marken ska luta bort från samtliga byggnader och mot närmaste gata eller annan 
typ av yta, som agerar som flödesväg vid skyfall. För att få tillräckligt skydd för 
byggnader rekommenderas att marken precis intill byggnader är minst 30 cm högre 
än intilliggande lågpunkter.   

- Ytavrinning med självfall över markytan inom planområdet ska finnas från en 
plushöjd som är lägre än byggnadernas färdigt golv-nivå (FG). 

- Planområdet ligger i god lutning och får ej större mängder tillrinning från högre 
liggande mark. Analysen av rinnvägar inom avrinningsområdet (Figur 13) bör tas 
hänsyn till vid placering av byggnader. Dessa bör inte stå på en rinnväg utan 
dagvattnet borde rinna mellan byggnaderna för att minska skaderisken på husen. 
Det befintliga huset söder om planområdet ligger högst upp i en 
delavrinningsområdet (Figur 6) är den inte utsatt för översvämningsrisk till följd av 
exploatering av planområdet. 

12.2 Anpassning mot skyfallsstråk för föreslagen bebyggelse  

Eftersom riktningen av den ytliga avrinningen går i en sydvästlig riktning skyddas 
majoriteten av föreslagen bebyggelse av lokalgator. Nedan redovisas de fyra byggnader 
som riskerar att påverkas av höga flöden vid ett större regnevent.  

Förslag för att omhänderta detta är att ett avskärande dike utformas som leder dagvattnet 
söderut till planerat gångstråk. Från gångstråket leds dagvattnet till anslutningspunkt till 
dagvattennätet så det kan omhändertas i makadamdiket.  
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Figur 18. Redovisning av bostäder som har ett avrinningstråk genom sig. Övriga byggnader inom 
planområdet avgränsas av lokalgata och avrinningen tar en annan väg efter exploatering. För hus 1, 
2, 3 och 4 kan förslagsvis ett avskärande dike (markerat grönt) utformas för att leda bort dagvattnet 
från byggnaderna.  

För resterande planområde rekommenderas det att lokalgatorna används till avledning av 
skyfallsregn. Genom att se till att gatorna är lägre än byggnader säkerställs att dagvatten 
inte ställer sig mot byggnation.  

12.3 Höjda nivåer i hav eller närliggande vattendrag 

Enligt data från MSB:s översvämningskartering finns det ingen risk för att planområdet 
drabbas av översvämning på grund av höga flöden i närliggande vattendrag. Analys av 
höjning av havsnivå visar att planområdet ligger i angränsning till översvämningsnivån när 
havet höjs med 9 meter.  

FN:s klimatpanels (IPCC:s) senaste utvärdering av kunskapsläget kring höjningen av 
havsnivån visar att havet kan komma att stiga med cirka en meter under detta sekel – 
beroende på framtidens utsläpp av växthusgaser. IPCC redovisar ett stort antal 
beräkningar av havets stigning fram till slutet av århundradet med perioden 1986–2005 
som referens. För alternativet med de högsta utsläppen av växthusgaser (RCP8,5) anges 
ett intervall på 52–98 centimeter, vilket stämmer väl med merparten av de bedömningar 
som hittills tillämpats i Sverige i många sammanhang, (SMHI, 2013). 

1 
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Det bedöms därför som högt osannolikt att en höjning av havsnivån kommer bli hög nog 
att påverka planområdet. Effekten av höjningen bedöms även inte påverka planområdets 
möjlighet att avleda dagvatten. Se illustration av havets utbredning om havsnivån höjs med 
två meter respektive nio meter i Figur 19 och Figur 20 nedan. Nettoeffekten av 
havsnivåhöjning och landhöjning i Sverige under förutsättning av en global havsnivåhöjning 
på en meter under 100 år framgår i Figur 21. 

 

Figur 19. Illustration över havets utbredning om det höjs med nio meter (Scalgo, 2021). 
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Figur 20. Illustration över havets utbredning om det höjs med två meter (Scalgo, 2021).  

 

Figur 21. Nettoeffekten av havsnivåhöjning och landhöjning i Sverige under förutsättning av en global 
havsnivåhöjning på en meter under 100 år. Beräkningen av landhöjningen är baserad på 
Lantmäteriets landhöjningsmodell NKG2005LU (SMHI, 2013).  
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12.4 Höjdsättning av området 

För höjdsättning av området är det viktigt att befintliga skyfallsstråk behålls och fortsätter 
rinna mot planområdets lågpunkter. Närliggande fastigheter till skyfallsstråken bör 
höjdsättas så att de ligger högre än stråket så att de står säkra vid skyfall.  

Det är även viktigt att planområdet lutar mot skyfallsstråken så att inget dagvatten avleds 
ut från planområdet via andra vägar. Dagvattnet inom planområdet bör avledas till 
respektive dagvattenhanteringssystem för respektive område.  

12.5 Risker nedströms vid bebyggelse 

I dagsläget ansamlas inget dagvatten inom planområdet. Vid skyfall avleds majoriteten av 
dagvattnet på ytan och väldigt lite tas omhand via infiltration. Eftersom ingen naturlig 
magasineringsförmåga inom planområdet byggs bort bedöms konsekvenserna på 
extremregn av exploateringen vara små. 

12.6 Avledning av skyfall 

Avledning av skyfall sker ytligt inom planområdet. Det kan stanna i mindre lågpunkter inom 
området, om det kan ske utan risk för skada på bebyggelse. Annars bör avledningen ske 
mot planområdets södra/sydöstra gräns. Se nedan för förslag på hur dagvattnet bör 
avledas ytligt vid extremregn. Förslaget innebär att lokalgator utformas som avrinningsstråk 
för skyfall. Blå pilar visar ytlig avrinning. Mörkblå pilar visar de föreslagna avskärande dike 
för avledning av skyfallsvatten. Skyfallsvattnet rinner mot planerade bebyggelse utifrån 
befintlig terräng. 

 

Figur 22. Förslag på hur dagvattnet bör avledas ytligt inom planområdet vid skyfallsregn. Vatten 
rekommenderas att rinna mot lokalgator inom planområde. Blå pilar visar ytlig avrinning.  
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12.7 Rådighet om avledning 

Flera av fastigheterna planeras att placeras på befintliga avvattningsstråk. För att inte 
dagvatten ska riskera att bli stående mot husgrund, eller fylla upp eventuellt makadam 
som läggs under fastigheten, är det rekommenderat att antingen byggnaden placeras 
bredvid avvattningsstråken eller att avskärande avledningsstråk utformas. Det räcker med 
ett mindre dike som avskärmar fastigheten från dagvattnet uppströms och som leder 
dagvattnet till ett säkrare avledningsstråk, exempelvis lokalgator. Viktigt att 
avledningsstråket utformas så att dagvattnet fortfarande har möjlighet att avledas till 
utformat dagvattenhanteringssystem. 

13 Sammanfattande bedömning och förslag på fortsatt arbete 

Om planområdet bebyggs enligt planförslag bidrar det till en ökad avrinning av dagvatten 
från området. I denna utredning föreslås ett dagvattenhanteringssystem som klarar av att 
fördröja 72 m3 dagvatten. Systemet gör att flödena från planområdet fördröjs till befintligt. 

Rapporten redovisar även förslag på avledning av dagvatten ut från planområdet.  

Vid höjdsättning av marken för anpassning till skyfall rekommenderas att avledningsstråk 
utformas för att avleda dagvattnet bort från planerade fastigheter.  

Förslag på fortsatt arbete:  

- Exakt utformning av dagvattensystem utefter rekommenderad areal för erforderlig 
fördröjning och rening av dagvatten. Lutning och utformning av dagvattennät.  

- Upprättande av en skötsel- och underhållsplan för dagvattensystemen.  

 

 

 


