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Sammanfattning 

I planområdet VÄGGA 2:17 m. fl. planeras byggnation av flerbostadshus på en fastighet 

där det idag finns en handelsbyggnad. Skyfallsutredning för ett 100-årsregn har 

genomförts. Beräkningarna visar att efter byggnation, trots magasin, tillkommer ca 40 l/s. 

Efter byggnationen kommer vattnet troligtvis att istället för att rinna till nuvarande gräs-

och grusyta, delvis stanna på den planerade parkeringen och delvis rinna mot det redan 

översvämningshotade huset på Kilsgatan 1.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På uppdrag av Liljewall Arkitekter utreds konsekvenserna av ett 100-årsregn för en 

fastighet som tillhör detaljplanen VÄGGA 2:17 mfl. Även påverkan på området utanför 

planområdet ingår i utredningen. Fastigheten är belägen i centrala Kungshamn, i 

Sotenäs kommun. Se figur 1.   

 

Figur 1: Kartbild som visar var detaljplanen VÄGGA 2:17 mfl. ligger. 

Två nya byggnader är planerade att uppföras, se figur 2, och den befintliga byggnaden 

ska rivas.   

 

Figur 2: Klipp ur detaljplan som visar området  som ska utredas. 

En dagvattenutredning för planområdet, daterad 2018-01-30 ligger till grund för 

beräkningarna i denna utredning. Detaljplanen har sedan dagvattenutredningen gjordes 

förändrats men ett beslut är taget att inget omtag av beräkningar för dagvattenflöden 

ska göras i detta skede. De ytor som används för beräkningar i detta uppdrag är alltså 
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samma som i den genomförda dagvattenutredningen 2018-01-30. 

Bedömningen gjordes eftersom ytorna skiljer sig endast lite åt och det innebär att 

marginalen för beräkningarna blir lite större då det nya förslaget bedöms ha mindre 

hårdgjorda ytor.  

2 Beräkningar 

2.1 Blockregnvaraktighet 

Dimensionerande flöden med 100 års återkomsttid har beräknats för den aktuella 

fastigheten och dess tillrinningsområde. Beräkningarna har gjorts för olika 

blockvaraktigheter för att få fram det värsta scenariot.  

I dagvattenutredningen som gjorts för området har ett magasin dimensionerats där 

avtappningsflödet från magasinet beräknades till ca 160 l/s. Detta flödet har 

subtraherats ifrån flödet för skyfallsberäkningarna.  

I tabell 1 och figur 3 kan utläsas att ett 100-årsregn med blockregnvaraktigheten på 15 

minuter ger den största vattenvolymen.  

Tabell 1: Visar resultat från flödesberäkning för ett skyfall med återkomsttiden 100 år med olika blockregnvaraktigheter. 

Blockregnvaraktighet 

(min) 

Regnintensitet 

(l/s,ha) 

Regnvolym  

(m3)        
efter 

magasinering av 

ett 20-årsregn 

5 673 - 

10 489 72 

15 387 74 

20 323 70 

30 247 55 

40 203 34 

50 173 10 

60 152 -16 

90 113 -102 

120 91 -193 

 

 

Figur 3: Visualisering av mängd nederbörd vid olika blockregnsvaraktigheter. Magasinering av ett 20-årsregn är subtraherat 
ifrån regnvolymen.  

74

-20

0

20

40

60

80

10 15 20 30 40 50 60 90 120

R
eg

n
vo

ly
m

 (
m

3
)

Blockregnvaraktighet (min)

Visualisering av mängd nederbörd vid olika 
blockregnsvaraktigheter



 

Sida 3 av 5 

 

Beräkningar är teoretiska och antar att de ytor som ingår i beräkningarna kan 

infiltrera lika mycket vatten hela tiden. Det stämmer inte eftersom grönytor blir mättade 

beroende på olika faktorer så som t ex markförhållanden, lutning mm. Vid ett regn med 

längre blockregnvaraktighet avtar dock regnvolymen. Därför är det rimligt att göra 

antagandet att trots att grönytor inte klarar att ta upp samma mängd vatten kommer 

den totala volymen vatten inte överstiga den beräknade volymen för värsta scenariot.   

2.2 Flöden 

Flöden för 100-årsregnet, med blockregnvaraktigheten på 15 minuter, före och efter 

byggnation har beräknats med rationella metoden. Ytor som används är desamma som 

använts i dagvattenutredningen för planområdet, daterad 2018-01-30. Totalt flöde för 

beräkningarna kan utläsas i tabell 2 och 3.  

Tabell 2: Beräkningar av flöde av ett 100-årsregn för befintliga ytor. 

BEFINTLIGA YTOR         

Flöden efter 15 min för ett 100-års regn (utan magasinering)     

  Area (ha) Avr.koeff Red.Area 
Flöde 
(l/s) 

          

Berg i dagen 0,16 0,80 0,12 48 

Gräsyta 0,09 0,10 0,01 3 

Asfaltyta 0,05 0,80 0,04 14 

Takyta 0,17 0,90 0,16 61 

Grusyta 0,03 0,20 0,01 2 

      Total 129 

 

Tabell 3: Beräkningar av flöde av ett 100-årsregn för framtida ytor inklusive klimatfaktor. 

YTOR EFTER BYGGNATION 

Flöden efter 15 min för ett 100-års regn (utan och med magasinering av 20-årsregnet) 

    Area (ha) Avr.koeff Red.Area Flöde (l/s) Flöde (l/s) 

          utan mag. med mag. 

Berg i dagen   0,47 0,80 0,38 146 84 

Gräsyta  0,13 0,10 0,01 5 3 

Asfaltyta   0,17 0,80 0,14 52 30 

Takyta  0,11 0,90 0,10 38 22 

Grusyta   0,00 0,20 0,00 0 0 

    Total 242 139 

Klimatf. 1,25         302 174 

 

Före byggnation kommer alltså ca 129 l/s flöda ifrån området vid ett 100-årsregn med 

blockregnvaraktigheten 15 minuter. Även om magasinering av 20-årsregnet är 

subtraherat ifrån beräkningarna efter byggnation tillkommer ca 40 l/s.  

3 Vattnets flöde 

Vid ett skyfall rinner vatten ifrån en höjd norr om den befintliga byggnaden mot 

byggnaden. Det rinner sedan längst byggnaden till korsningen mellan Parkgatan och 

Hallindenvägen. Vattnet samlas innanför korsningen på befintlig gräs- och grusyta. Ett 
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hus på Kilgatan 1 riskerar översvämning. Se figur 4 nedan. Vatten kommer även 

samlas längst Kilsvägen.  

 

Figur 4: Vattnets flöde vid ett 100-årsregn idag. 

Ett av de nya husen är planerat att byggas delvis på den befintliga gräs- och grusytan 

som vattnet från ett skyfall samlas på. Se figur 5.  

 

Figur 5: Vattnets flöde vid ett 100-årsregn efter byggnation. 
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För att skydda det nya huset är det viktigt att rätt höjd för färdigt golv sätts. 

När byggnation sker på en plats där vatten ifrån skyfall samlas flyttas samlingsplatsen. 

Om inga andra höjdförändringar genomförs vid byggnationen kommer vattnet troligtvis 

att delvis stanna på den tilltänkta parkeringen och delvis rinna mot det redan 

översvämningshotade huset på Kilsgatan 1.  

4 Hantering av tillkommande dagvatten vid skyfall 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt på den 

planerade parkeringen. Ytor som släpper igenom vatten minskar risken för 

översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på en genomsläppliga beläggningar kan ses i 

figur 6. 

 

Figur 6. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs. 

Under parkeringen kan även makadammagasin anläggas för att ytterligare fördröja det 

tillkommande vattnet efter byggnation. På det viset kommer de nya husen skyddas mot 

översvämning samt risken att förvärra situationen för huset på kilsgatan 1 försvinner.  


