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Dagvattenutredning 

Finntorp 2:285, Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

 

Fastigheten Finntorp 2:285 i Bovallstrand ägs av Sotenäsbostäder AB som vill exploatera med 

sex småhus på den del som idag är obebyggd.  Rådhuset Arkitekter AB arbetar med att ta 

fram en detaljplan för den del av fastigheten som berörs. 

 

ALP Markteknik har fått i uppdrag att göra en dagvattenutredning planområdet. Syftet med 

utredningen är att undersöka hur exploateringen skulle påverka dagvattenflöden och 

föroreningstransport från området, samt ge övergripande förslag på hur dagvattnet bör 

hanteras för att inte bli till men för omgivningen eller recipient. 

 

Hela planområdet är ca 0,75 ha stort, beläget i direkt närhet till befintligt bostadsområde och 

till största delen utgörs ytan av skogsmark med inslag av berg i dagen. Vattenförekomsten 

”Bottnefjorden” är recipient och miljökvalitetsnormer, MKN, anger att god ekologisk status 

ska uppnås senast 2027. God kemisk status uppnås idag, med undantag för parametrar som 

har mindre stränga krav. 

 

Dagvattensystemen bör dimensioneras enligt Svenskt vattens riktlinjer för ”tät 

bostadsbebyggelse”, dvs. kunna avleda ett 5-årsregn och klara återkomsttiden 20 år för 

markdimensionering. Dimensionerande flöde från området sätts lika med nuvarande flöden 

vid ett dimensionerande 5-årsregn med 10 minuters varaktighet. Fördröjning bör anordnas för 

tillkommande dagvattenvolymer som exploateringen medför, totalt 18m3. Fördröjningen bör 

dels anordnas på respektive tomt, dels på allmän platsmark. Ett avskärande makadamdike 

rekommenderas mot naturmarken längs västra plangränsen/lokalgatan. Ett sådant dike bildar 

en robust avrinningsväg för skyfall och skyddar planområdet mot avrinning från naturmarken 

uppströms. Ett makadamdike ger även tillräcklig kapacitet för fördröjning av dagvattnet från 

gatan. Gatans tvärfall bör därför läggas om mot makadamdiket, för att nyttja denna 

tillgängliga fördröjningsvolym.  

 

Nya byggnader bör placeras och höjdsättas så att större flöden kan passera förbi. En 

rekommendation är 0,5 meter över marknivån vid gatuanslutningen, alternativt 0,5 meter över 

omgivande mark så ett avrinningsstråk bildas vid sidan om. 

 

Planförslaget innebär exploatering med ytor som har låg föroreningsbelastning. En ökning av 

föroreningar kommer ske, men de kommer vara under riktvärden för halter i dagvatten och 

bedöms inte påverka MKN för recipienten negativt. Det bedöms därmed inte vara nödvändigt 

att anordna rening av dagvattnet från området. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Fastigheten Finntorp 2:285 i Bovallstrand ägs av Sotenäsbostäder AB och Rådhuset 

Arkitekter AB arbetar med att ta fram en detaljplan för en del av fastigheten som man vill 

exploatera för småhusbebyggelse. Planområdet är idag obebyggt och ligger i direkt anslutning 

till befintliga bostadsområden och lokalgator. I planförslaget föreslås exploatering med sex 

småbostadshus. 

En viktig aspekt i detta är att utreda hur dagvattensituationen påverkas av planförslaget med 

ändrad markanvändning och mer hårdgjorda ytor. ALP Markteknik AB har fått i uppdrag att 

göra en dagvattenutredning, samt gatu- och VA-utredning för planförslaget. 

Dagvattenutredningen ska beskriva nuläget och hur dagvattensituationen kan komma att 

påverkas av föreslagen exploatering, vad detta ger för effekter på området och befintliga 

dagvattensystem samt ge förslag till hur ökade flöden kan hanteras och fördröjas. 

1.2 Syfte 
 

Syftet med dagvattenutredningen är att undersöka hur exploateringen skulle påverka 

dagvattenflöden och föroreningstransport från området. Utredningen tar fram väsentliga 

förutsättningar att förhålla sig till, ett dimensionerande flöde för området och schablonvärden 

för föroreningsbelastning. Utifrån detta ges övergripande förslag på hur dagvattnet bör 

hanteras för att inte bli till men för omgivningen eller recipient. Utredningens övergripande 

förslag kan i ett senare skede behöva vidare bearbetning vid detaljprojektering eller 

omvärdering om nya förutsättningar blir kända. 

 

1.3 Allmänt om dagvattenhantering 
 

1.3.1 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.   

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. 



 

 
 

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.  

 

1.3.2 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 kan också härröra från specifika verksamheter – t.ex. industrier.  

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. Förutsättningar 

 

2.1 Nuvarande förhållanden och befintliga dagvattensystem 
 

Bilaga 1 illustrerar nuvarande förhållanden och flödesriktningar för dagvatten. Planområdet är 

till ytan totalt 0,75 ha stort. En asfalterad gata med vändplan finns där idag, i övrigt är ytan 

lätt kuperad skogsmark med inslag av berg i dagen. Området ligger i direkt anslutning till 

befintligt bostadsområde där allmänna dagvattenledningar finns framdragna i lokalgatorna. 

Uppströms planområdet finns ca 0,75 ha naturmark som bidrar med avrinning mot 

planområdet. Nedströms ligger befintlig bostadsbebyggelse och Munkebergsgatan med 

lutning söderut, i gatan finns en dagvattenledning D200 som övergår till en D400 med utlopp 

i ett dike vid Bärbydalsgatan. Dikessystemet avrinner till Kleveån och ut i kustvattnet 

Bottnefjorden.  

 

2.2 Framtida förhållanden 
 

Enligt planförslaget kommer fastighetens naturmark exploateras med sex småhustomter. Den 

gata som finns i planområdet kommer till ytan bevaras för infart till de nya tomterna. Den 

befintliga vändplanen kommer göras större och utökas till 9 m radie köryta samt 1,5 m 

hindersfritt svep.  

 



 

 
 

2.3 Områdets förutsättningar 

 

2.3.1 Markförhållanden 
SGU’s jordartkarta visar att den underliggande marken inom planområdet består av berg. 

 
Bild 2: SGU’s jordartskarta. Berg (rött), postglacial sand (prickad orange), lera-silt (ljusgul). 

 

2.3.2 Stigande vatten och översvämningsrisker 
 

Området ligger ca 1 km från kustvattnet. Själva planområdet ligger på mellan +24-37 m över 

havet och tillfartsvägen till området på +15 m. Området eller dess tillfartsväg bedöms inte 

utsatt för framtida översvämningsrisker p.g.a. stigande havsnivå. Några instängda områden 

med risk för översvämning har inte identifierats inom planområdet.  

 

2.3.3 Recipient för dagvatten från området 
 

Vattenförekomsten ” Bottnefjorden” som omger Bovallstrand är recipient för områdets 

dagvatten. Bottnefjorden har statusklassats i VISS – Vatteninformationssystem Sverige och 

God kemisk ytvattenstatus uppnås, med undantag för bromerad difenyleter (PBDE), 

kvicksilverföreningar. För dessa ämnen finns undantag med mindre stränga krav. PBDE och 

kvicksilverföroreningar har i huvudsak sitt ursprung i långväga luftburna utsläpp och tekniska 

förutsättningar att åtgärda dem saknas i dagsläget. Halterna får dock inte öka.  

Den ekologiska statusen är idag klassad till måttlig, detta är kopplat till 

övergödningsproblematik p.g.a. tillförsel av fosfor och kväve. Tillförseln av näringsämnen 

kommer till över 60 % från utsjön. Bland betydande påverkanskällor som kan ha koppling till 

dagvatten finns urban markanvändning, transport/infrastruktur, jord-/skogsbruk. En 

åtgärdsplan för att minska problemen i vattenförekomsten finns, ingen av nuvarande 

genomförda eller planerade åtgärder är direkt riktade på dagvattenhantering. Målsättningen är 

att god ekologisk status ska uppnås 2027. 

 



 

 
 

3. Beräkningar 

 

3.1 Dimensionerande flöde 
 

Dimensioneringskriterier för ”tät bostadsbebyggelse” enligt P110 valdes. Kriterierna 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. 

Dimensionerande flöde från delområdena sätts lika med det nuvarande vid ett 5-årsregn med 

10 minuters varaktighet. För hela planområdet blir det 25 l/s.  

Uppströms liggande naturmark bidrar med 20 l/s. Tillkommande dagvatten till följd av ökad 

exploatering bör fördröjas och hanteras så att det inte belastar omgivningen eller nedströms 

liggande områden.  

För framtida flöden valdes klimatfaktor 1,25. 

Beräkningarna för nutida flöden har utgått ifrån illustration av området enligt Bilaga 1 och för 

framtida enligt Bilaga 2. Flödesberäkningar för området, nutida och framtida, redovisas i 

Bilaga 3. 

 

3.2 Föroreningar 
 

Schablonhalter för olika typer av områden hämtas ur StormTac och redovisas för nuvarande 

och framtida markanvändning enligt nedan: 

Tabell 1: Föroreningars årsmedelsvärde (μg/l) före exploatering. 

 

 
Tabell 2: Föroreningars årsmedelsvärde (μg/l) efter exploatering. 

 

 

 



 

 
 

4. Förslag till dagvattenhantering 

 

4.1 Utformning av systemen för dagvattenhantering 
 

Den underliggande marken består av berg, förutsättningarna bedöms inte tillräckliga för 

fullständigt lokalt omhändertagande på varje enskild fastighet. System för avledning och 

fördröjning av dagvatten bör därför anordnas inom planområdet. I VA-utredningen har olika 

alternativ till anslutning studerats och landat i att tomt 1-3 får anslutningar i vändplanen och 

tomt 4-6 till ledningar som läggs i sluttningen mot elljusspåret. 

Tillgängliga ytor för fördröjning av dagvattnet inom planområdet är begränsat. Till väster om 

gatan skulle vara en lämplig plats att anordna fördröjning om dagvattnet kan ledas dit. I 

samband med att va-ledningar anläggs vore det därmed lämpligt att vända gatans tvärfall 

västerut. För att skydda planområdet från naturmarkens avrinning bör ett avskärande dike 

anläggas längs plangränsen mot väster. Ett smalt (0,75m brett) makadamdike föreslås 

anläggas mot naturmarken längs tomt 1, vidare i vändplanens svepyta och längs gatan ner till 

korsningen Ragårdsgatan/Munkebergsgatan. Diket ger ca 11 m3 fördröjningsvolym som kan 

fördröja dagvattnet från gatan och vändplanen. 

 

Bild 3: Typsektion lokalgata med makadamdike. 

 

4.2 Dimensionering 
 

Exploatering enligt planförslaget skulle medföra ett ökat dagvattenflöde till 54 l/s, vid ett 

dimensionerande 5-årsregn, således en ökning med 29 l/s. Det innebär att ett 5-årsregn med 

10 minuters varaktighet skulle alstra 18 m3 mer regn än i nuläget. Om erforderlig fördröjning 

av tillkommande dagvattenmängder anordnas, ska det inte innebära någon ökning mot i 

dagsläget. 

Föreslaget makadamdike längs gatan ger merparten av fördröjningsvolymen som krävs för 

planområdet, men fördröjning av dagvattnet från tak och hårdgjorda ytor bör också anordnas 

på tomtmarken innan avledning till den allmänna dagvattenledningen. 

En riktlinje är 1,25 m3 fördröjning för varje 100 m2 takyta som tillkommer. 

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: 
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4.3 Extrem nederbörd och stigande vatten 
 

Ett framtida 100-årsregn över området skulle totalt generera 146 l/s, vilket är 73 m3 mer än 

dagens dimensionerande 5-årsregn med 10 minuters varaktighet. Från uppströms liggande 

naturmark skulle 69 l/s genereras. 

När ledningar, diken och magasin är fyllda kommer dagvattnet att flöda ytledes ner mot 

områdets lägre belägna delar. Några instängda områden har inte identifierats, en effektiv 

avrinning från området kan ske, således är inte området sårbart för översvämning till följd av 

nederbörd. Däremot kan stora och hastiga flöden i den kuperade terrängen ge problem. Full 

magasinering av extrem nederbörd krävs inte, men skyfallen måste kunna avledas utan att 

skada byggnader och nedströms liggande områden. 

Generellt finns bra avrinningsvägar, så ytledes flödande dagvatten leds förbi mellan befintliga 

byggnader och ut längs Munkebergsgatan.  

Ett makadamfyllt avskärande dike i gränsen mellan naturmarken och planområdet skyddar 

framtida byggnader inom planområdet från naturmarkens avrinning och skapar en robust 

avrinningsväg samt buffertvolym för fördröjning.  

En riktlinje är att förlägga golvhöjden på byggnader 0,5 m över marknivån i fastighetens 

gatuanslutning, alternativt att tillkommande byggnader höjdsätts 0,5 meter över omgivande 

mark så att flödande ytvatten kan passera vid sidan om dem. 

 

4.4 Föroreningar och reningsmetoder 
 

Enligt Göteborgs stads riktlinjer (2017) räknas villaområden som mindre belastad yta. 

Schablonhalterna från StormTac visar på att föroreningshalterna ligger under riktvärden efter 

exploatering av området. Ett makadamdike bidrar med fastläggning av partiklar, och 

därigenom rening, men någon specifik anläggning för rening av planområdets dagvatten 

bedöms inte nödvändig att anordna.  

Tabell 2: Föroreningars årsmedelsvärde (μg/l) efter dagvattnet från gatan fördröjts i makadamdiket. 

Exploateringen enligt planförslaget bedöms ur dagvattensynpunkt inte ha betydande negativ 

påverkan för MKN för Bottnefjorden. 



 

 
 

5. Rekommendationer 

 

Dagvattenutredningen ger följande rekommendationer: 

- Dagvattensystemen dimensioneras för att kunna hantera ett 5-årsregn. Ledningssystem 

designas vid detaljprojektering för att klara markdimensionering vid 20-årsregn. 

- Erforderlig fördröjning anordnas antingen på respektive tomt och/eller allmän 

platsmark, totalt behövs 17,5 m3. 

- Ett avskärande makadamdike längs västra plangränsen/lokalgatan kan ge en stor del 

av erforderlig fördröjningsvolym, men fördröjning bör också anordnas på respektive 

tomt för att volymen ska bli tillräcklig. Riktvärde för effektiv fördröjningsvolym vid 

ett 5-årsregn är 1,25 m3 per tillkommande 100 m2 tak och 1,10 m3 per tillkommande 

100 m2 hårdgjord yta. 

- Byggnader höjdsätts minst 0,5 m över omgivande mark eller på så vis att dagvattnet 

kan passera förbi dem. 

- Avrinningsvägar för extremflöden säkerställs genom lämplig höjdsättning av 

byggnader, punkter som kan vara sårbara för kraftiga dagvattenflöden 

erosionsskyddas. Ett avskärande dike mellan naturmarken i väster och planområdet 

skyddar mot uppströms dagvatten och bildar en lämplig avrinningsväg. 
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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

Avrinningskoefficient Dimensioneringsgrunder (enligt P110)

Koefficient Återkomsttid 5 år Fylld ledning

Tak 0,9 Intensitet, i 181 l/s*ha (Vid 10 min regn, enligt tabell 4.6)

Hårdgjord yta/asfalt 0,8 Klimatfaktor 25%

Elljusspår 0,2 Korrigerad intensitet 227 l/s*ha

Småhustomter 0,28 Återkomsttid 20 år Trycklinje i marknivå

Berg i dagen m veget 0,15 Intensitet, i 287 l/s*ha (Vid 10 min regn, enligt tabell 4.6)

Klimatfaktor 25%

Korrigerad intensitet 358 l/s*ha

Återkomsttid 100 år

Intensitet, i 489 l/s*ha

Klimatfaktor 25%

Korrigerad intensitet 611 l/s*ha

Flödesberäkningar

Nutida
Yta i 

etappen Flöde Flöde Vägt värde m2Flöde

utan klimatfaktor l/s l/s l/s

0,9 0,8 0,28 0,2 0,15

Planområdet

Gata, elljusspår 350 200 320 6 320 9 320 16

Naturmark 7000 1050 19 1050 30 1050 51

Uppströms

Naturmark 7500 1125 20 1125 32 1125 55

Dimensionerande flöde, planområde: 25 l/s

100-årsregn20-årsregn5-årsregn

Vägt värde 

m2

Vägt värde 

m2Avrinnings-koefficient



Flödesberäkningar

Framtida
Yta i 

etappen Flöde Flöde Vägt värde m2Flöde
med klimatfaktor l/s l/s l/s

0,9 0,8 0,28 0,2 0,15

Planområdet

Gata, elljusspår 550 200 480 11 480 17 480 29

Tomtmark 6800 1904 43 1904 68 1904 116

Uppströms

Naturmark 7500 1125 25 1125 40 1125 69

Ökning av flöde, planområde: 29 l/s

Erforderlig magasinskapacitet: 17,5 m3

5 årsregn 20 årsregn 100-årsregn

Vägt värde 

m2

Vägt värde 

m2Avrinnings-koefficient


