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Sammanfattning
Dagvattenhantering och anslutning till befintligt VA-nät vid en exploatering av Bua 
1:13 har undersökts i detta PM. Den planerade exploateringen innefattar 3 bostads 

hus på ca 220  per bostadshus, varje tomtstorlek är minst 1000 . m
2

m
3

PM:et visar att exploateringen kommer att ge upphov till ett ökat dagvattenflöde. 
Dagvattensystemet har dimensionerats för att fördröja 50 % av ett 10 minuters regn 
med en återkomsttid på 10 år. Varje tomt ska därför ha en magasinerande volym på 

totalt 2,5 . Magasineringen föreslås ske i makadammagasin eller dagvattenkassetter m
3

tillhörande respektive fastighet. Varje fastighetsägare ansvarar således för sitt egna 
magasins drift och underhåll. Avledningen från magasinen sker sedan direkt till 
dagvattenledningen som förslås inom u-området.

Det föreslås att anlägga ett dike för att avvattna vägen, men även tomter vid extrema 
regn. Diket föreslås avvattnas via en kupolbrunn till dagvattenledningen inom u-
området.

PM:et redovisar möjligheter för anslutning till befintligt VA-nät och lämpliga 
anslutningspunkter. Förslag om lämpliga dimensioner för servis och 
distributionsledningar har tagits fram i enlighet med Svenskt Vatten P83 och Svenskt 
Vatten P110.

PM:et slår fast att inga nya brandposter behövs.
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1 Inledning
På privat oexploaterad mark strax söder om Bua inom Varbergs kommun, planeras 3-4 
enfamiljshus byggas. ÅF har blivit ombett att ta fram ett lösningsförslag för 
omhändertagande av det ökade dagvattenflöde som kommer med exploateringen, 
samt utreda möjligheterna för anslutning till befintligt VA-nät. I dagsläget benämns 
exploateringsområdet som park/grönområde. 

1.1 Syfte
Syftet med förstudien är att utföra en översiktlig dagvatten utredning för ovan nämnda 
område, där förslag till omhändertagande av dagvatten presenteras. Ett förslag för 
anslutning till befintligt VA-nät ska tas fram, samt utreda behov av brandposter.

Förslaget ska tas fram i enighet med Varbergs VA – policy (antagen 2015-06-16), VA – 
strategi och VA – riktlinjer (antagna 2015-05-26). Det är viktigt att området och 
närliggande fastigheter inte påverkas negativt av exploatering med hänsyn till ökad 
ytavrinning. 

1.2 Metod
Initialt tas dimensionerande volymer och flöden fram varpå lämpliga magasinerande 
lösningar och infiltrationsområden identifieras. Lösningarna granskas sedan utifrån 
simpliciter och utifrån förväntad påverkan på närliggande natur.

1.3 Underlag
I arbetet med denna rapport har följande underlag använts:

 Jordartskarta, SGU
 Jorddjupskarta, SGU
 Publikation P83, Svenskt Vatten
 Publikationen P105, Svenskt Vatten
 Publikation P110, Svenskt Vatten
 Vårt Vatten, Svenskt Vatten
 Fältstudie, 2017-06-08
 Befintliga ledningar från ledningskollen
 Varbergs dagvattenstrategi
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2 Områdesbeskrivning
Totalt innefattar området 10000  var av ca 3500  ska exploateras, se figur 1. I m

2
m

2

dagsläget består tomtområdet av gräsyta med inslag av grus/svallsediment enligt 
(enligt SGU Sveriges geologiska undersökning). Jorddjupet varierar mellan 1-10 meter 
inom exploateringsområdet (enligt SGU Sveriges geologiska undersökning). 

Figur 1 Översikts vy över projektområdet. (Eniro 2017)

3 Framtida förhållanden
De framtida förhållandena är bedömda efter de framtagna planförslagen, vilka kan 
komma att ändras i viss mån genom exploateringsprocessen.
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3.1 Föreslagen exploatering
Uppskattningsvis 3500  kommer att exploateras enligt plankarta. Exploateringen m

2

kommer att ske i form av 3 stycken tomter på ungefär 1000 . På varje tomt m
2

planeras bostadshus med en area på omkring 220  byggas, samt en parkeringsyta m
2

på uppskattningsvis 28 enligt plankarta. En väg planeras att anläggas från öster i m
2
 

anslutning till de 3 tomerna på uppskattningsvis 385 , se figur 2.m
2

Figur 2 Illustration av planerad exploatering, (Varberg kommun)

3.2 Dimensionerande förutsättningar
De dimensionerande riktvärdena och beräkningsmetoderna i rapporten är tagna från 
Svenskt Vatten publikationerna P83 och P110.

3.2.1 Dimensionerande regnintensitet

Exploateringsområdet bedöms som tät bebyggelse, och därför ska dagvattensystemet 
dimensioneras för ett 10-minuters regn med 20-års återkomsttid (Svenskt Vatten AB, 
P110, 2016). Regnintensitet har beräknats enligt Dahlströms formel för regnintensitet i 
Sverige (Svenskt Vatten AB, P110, 2016). Klimatfaktorn har sats till 1,25 i enlighet 
med Svenskt Vatten P110, se tabell 1.
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Tabell 1 Beräkning av regnintensitet för ett 10 min-minuters regn med 20-års återkomsttid

                            Beräkning av regnintensiteten �(��)

�(��) = 190 ∙ 3 � ∙ ln (��)�0,98� ∙ �� + 2

190 ∙ 3 240 ∙ ln (10)

100,98
∙ 1,25 + 2 = 358 �/�

�(��) =  ��������������, �/� ��� ℎ������� = ������������ℎ��, �������� = Å�����������, �å������� = �������������
3.2.2 Dimensionerande dagvattenflöden

Beräkningen av dagvattenflödet är baserat på den rationella metoden som beskriver 
flödet (qdim) som en funktion av avrinningskoefficienten (φ), arean (A) och 
regnintensiteten (ir) (svenskt vatten AB, P110, 2016), se tabell 1 och tabell 2. 
Dimensionerande dagvattenflöde för ett 10-minuters regn med 20-års återkomsttid är 
358 l/s.  ���� = � ∙ � ∙ ��
Tabell 2: I tabellen redovisas avrinningskoefficienter hämtade från Svenskt Vattens publikation 
P110 samt de resulterande flödena innan exploatering. Flödena är framtagna för hela 
exploateringsområdet på 1 ha.

Innan exploatering

Typ av yta Yta (ha) � ����
l/s

Tak 0,033 0,9 10,6

Gräsyta 0,967 0,1 34,6

Totalt: 1 0,13 45,2
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Tabell 3: I tabellen redovisas avrinningskoefficienter hämtade från Svenskt Vattens publikation 
P110 samt de resulterande flödena efter exploatering. Flödena är framtagna för hela 
exploateringsområdet på 1 ha.

                                        Efter exploatering uppskattat Tillkommande 

dagvatten

Typ av yta Yta (ha) � ����
l/s

∆����
l/s

Tak 0,099 0,9 31,9 21,3

Gräsyta 0,854 0,1       30,6           – 4

Asfalterad/hård yta 0,047 0,8        13,5 13,5

Totalt: 1 0,21 76 30,8

De två tabellerna ovan redovisar hur dagvattenflödet varierar över hela 
exploateringsområdet på ca 1 ha, före och efter exploatering. Men vid beräkning av 
magasinsvolymer för fördröjning av tillkommande dagvatten, tas det endast hänsyn till 
den reducerande arean där fastigheterna och vägen planerats bygga. VIVAB vill att 
man dimensionerar fördröjningsmagasin för att kunna fördröja 50 % av ett 10 års 
regn som varar i 10 minuter, detta stämdes av med Mikael Bergenheim på VIVAB den 
21/06-17 via telefon. Ett 10 års regn med 10 minuters varaktighet har 
dimensionerande flödet 284 l/s.

Tabell 4

       Uppskattning av avrinningskoefficienten φ samt reducerad area per tomt

Typ av yta A  �2

uppskattat

� Reducerad area �2
Flöde l/s

Tak 220 0,9 198 7,1

Asfalterad/hård 

yta

28 0,8 22,4 0,8

Gräsyta 752 0,1 75,2 2,7

Totalt 1000 0,3 295,6 10,6

Vid ett 10-minuters regn med 20-års återkomsttid blir flödet per tomt 10,6 l/s. 

Volymen som krävs för att magasinera 50 % av ett 10-minuters regn med 10-års 
återkomsttid beräknas med formeln:� ∙ �Å ∙ � ∙ 0,5 = �
Där: A= reducerad area, hektar

= regn intensitet, l/s per hektar�Å

t= tid, sekunder 
V=Magasinsvolym

Nödvändig total magasinsvolym för att klara ett 10 års regn med 10 minuters 
varaktighet beräknas till ca 2,5 m3 per tomt, med förutsättningen att fördröja 50 %. 
Då tillåts ett dagvattenflöde om ca 4,2 l/s släppas ut på ledningsnätet från varje tomt. 
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Tabell 5: Flöde per tomt vid ett 100 års regn, regnintensiteten är beräknad till 611 l/s ha

      Uppskattat flöde per tomt vid ett 100 års regn med 10 minuters varaktighet

Typ av yta A  �2

uppskattat

� Reducerad area �2
Flöde l/s

Tak 220 0,9 198 12,1

Asfalterad/hård 

yta

28 0,8 22,4 1,4

Gräsyta 752 0,1 75,2 4,6

Totalt 1000 0,3 295,6 18,1 l/s

Vid ett 10-minuters regn med 100-års återkomsttid blir flödet per tomt 18,1 l/s, se 
Tabell 5. 

4 Konsekvenser av exploateringen
Konsekvenserna av exploatering blir en ökning av dagvattenflödet. På grund av 
befintliga bostadshus belägna nedströms bör dagvattenlösningen förlita sig på 
avledning av dagvatten och inte enbart infiltration, vilket i annat fall hade föredragits. 
För att minska risken för skador på fastigheterna krävs magasinering av dagvatten. 
Den största delen av tillkommande vatten kommer ifrån tak följt av parkeringsytor. 

Schaktningsarbeten till följd av anslutning till befintligt VA-nät kommer att krävas. 
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5 Dagvattenlösningar
Makadamdike alternativt öppet dike

Makadamdiket, se figur 3, har fördelen att det tar mindre utrymme i anspråk men är 
också dyrare att anlägga då det krävs mer schaktningsarbete samt fyllnadsmaterial. 
Ett öppet dike har bättre kapacitet vad gäller att föra bort stora vatten mängder men 
har därmed också en begränsad fördröjande kapacitet.

Figur 3: Exempel på makadamdike med dräneringsledning i botten (Svenskt Vatten AB, P105, 
2011). En skålform ovan makadamdiket är att föredra då det ger systemet bättre avledande 
förmåga då marken är frusen eller vid stora flöden.

Figur 4 Principskiss öppet dike intill körbana med kupolbrunn som avvattnar till dagvattenledning.
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Dagvattenkassetter 

För att minska schaktarbeten, schaktvolymer samt makadamåtgång kan 
dagvattenkassetter användas för att skapa en magasinerande volym. En 
dagvattenkassett har en porositet på drygt 95 % till skillnad från makadam som har 
en porositet på ca 30 %. Nackdelen med dagvattenkassetter är att dem renar betydligt 
sämre än makadammagasin. I Varbergs dagvattenstrategi står det att föroreningar av 
dagvatten ska förebyggas vid källan. Därför är makadammagasin att föredra ur ett 
reningsperspektiv.

6 Föreslagen utformning av dagvattensystem 
Dagvattensystemet är dimensionerat efter premissen att dagvatten ska kunna 
fördröjas lokalt innan det leds vidare ut till dagvattenledning inom u-området. 
Förslaget mynnar i att samtliga fastigheter ska fördröja dagvatten som uppkommer på 

den egna tomten. Fördröjningen bör ske i magasin med en effektiv volym på 2,5 . m
3

Magasinering rekommenderas ske i dagvattenkassetter eller makadammagasin. 
Förslaget har kapacitet nog att fördröja 50 % av ett 10 års regn som varar i 10 min, 
vilket är i enlighet med rekommendationer från VIVAB. Det är mestadels takvatten 
som leds till magasinen, då grönytor på tomtmarken inte tillför något ytterligare 
dagvatten jämfört med innan exploatering. Marken består av grus/svallsediment 
(enligt SGU Sveriges geologiska undersökning), vilket ger bra infiltrations 
förhållanden.

Efter magasinering leds dagvattnet via servis vidare till ny dagvattenledning inom u-
området för samtliga hus. Dagvattenledningen inom u-området ansluts sedan till 
befintlig dagvattenledning i Kustroddarevägen.

Det rekommenderas att leda dagvattnet via en slamsamlandebrun innan 
dagvattenmagasinet. Detta för att göra systemet mindre sårbart för igensättning 
samtidigt som det erbjuder möjlighet att inspektera och kontrollera funktionen på 
dräneringen och magasin.

Vägdagvatten

Dagvatten som uppkommer på vägbanan kommer behöva avledas. För att avleda 
vägdagvatten bör ett dike anläggas längs vägbanan, söder om vägen (mot 
bostadshusen). I slutet av diket föreslås en kupolbrunn som avvattnar diket till den 
nya dagvattenledningen som föreslås inom u-området, se figur 3 och figur 5 för 
principskiss på lösningsförslag. Ett dike ger även en viss fördröjning samt infiltration 
av dagvattnet.

En annan fördel med att förlägga ett dike söder om vägen är att det har en 
magasinerande effekt. Om tomterna höjdstätts rätt kan dagvatten vid extremregn som 
överskrider dimensionerande regnets intensitet även avvattnas till diket längs vägen. 

Konsekvenser av ett 100-årsregn

Dagvattenledningarna och magasinen är inte dimensionerade för att klara ett extrem 
regn, t.ex. ett 100 års regn. Vid ett 10-minuters regn med 100-års återkomsttid blir 
flödet per tomt 18,1 l/s, se Tabell 5. Dagvatten måste då kunna ledas bort via en 
alternativ väg. En del av dagvattnet kommer rinna till det dike som föreslås norr om 
fastigheterna. Men en stor del av dagvattnet kommer även rinna söder ut, mot de 
befintliga fastigheterna längs Parkasvägen. För att kunna avleda det dagvatten som 
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vid ett extrem regn rinner söder ut, föreslås ett dagvattendike söder om fastigheterna, 
se bilaga 1. Diket bör avvattnas via en kupolbrunn till dagvattenledning i 
Kustroddarevägen. 

Rekommendationer från svenskt vatten P105 vid höjdsättning av tomt

Det är viktigt att tomterna höjdsätts anpassat till planerad markhöjd vid 
förbindelsepunkt. Detta för att inte orsaka skador inom tomtgräns vid extrema regn då 
ledningar fylls upp till marknivå. Om det inte kan acceptera att vatten dämmer bakåt 
in i husgrundsdräneringen kan nivåskillnaden mellan färdigt golv och marknivån vid 
förbindelsepunkt behöva uppgå till storleksordningen 0,75 m för konstruktionen platta 
på mark (Svenskt Vatten P105). Rätt höjdsättning ger även möjlighet till att dränera 
grunden till de anlagda diken som föreslås, alternativt till dagvattenmagasin. 

7 Föreslag om anslutning till befintligt VA-nät  
Fastigheterna behöver anslutas till det befintliga Va-nätet. Därför planeras ett u-
område där marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

Anslutning till befintligt dricksvattennät

Det går en befintlig vattenledning längs Kustroddarevägen som de tre fastigheterna 
kan ansluta till. Marknivån varierar endast mellan ca + 23-25,5 meter över havet där 
fastigheterna planerats byggas, vilket gör att tryckförlusterna i distributionsledningen 
som matar till serviserna kommer vara ytterst låga.

Som distributionsledningen inom u-området rekommenderas ett PE-rör med 
dimensionen DN 50*4,6. Servisledning till fastighet rekommenderas vara PE-rör med 
dimensionerna DN 32*3,0.

Vid anslutning till befintlig vattenledning längs Kustroddarevägen bör det installeras en 
avstängningsventil. Detta för att kunna strypa flödet vid behov av inspektion eller 
reparation. Avstängningsventiler bör även installeras i förbindelsepunkt till 
fastigheterna, 0,5 m utanför fastighetsgränsen. Detta för att kunna strypa flödet till 
serviserna vid behov av inspektion eller reparation. 

Anslutning till befintligt spill och dagvattennät

För att ansluta fastigheterna till befintligt spill och dagvattennät är det viktigt att 
ansluta till en lågpunkt, detta för att uppnå självfall. I korsningen där 
Kustroddarevägen och Parkasvägen möts ligger befintliga spill och dagvattenledningar 
som går att ansluta till. Den befintliga spillvattenledningen i korsningen ligger på        
+ 14,8 meter över havet, detta enligt ritning tillhanda från VIVAB. Då marknivån där 
fastigheterna planerats byggas varierar mellan ca + 23-27 meter över havet så kan 
självfall med självrensning uppnås från alla fastigheter. 

Den befintliga dagvattenledningen i korsningen ligger på + 15,62 meter över havet, 
detta enligt ritning tillhanda från VIVAB. Därför kan självfall med självrensning uppnås 
från alla fastigheter även för dagvatten. 

Strax innan korsningen där Kustroddarevägen och Parkasvägen möts ligger 
markförlagda ledningar för EL som korsar den befintliga dricksvattenledningen i gatan. 
Detta område är markerat i Bilaga 1. 
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Distributionsledningen för spillvatten som planeras anläggas inom u-området, för att 
sedan anslutas till befintligt spillvattennät, rekommenderas vara ett PE-rör med 
dimensionen DN 200*18,2, vilket är minimidimension för spillvattenledningar som inte 
är servis enligt Svenskt Vatten P110. 

Servisledningarna för spillvatten rekommenderas vara PE-rör med dimensionen DN 
110*10,0, vilket är minimidimensionen för servisledningar enligt Svenskt Vatten P110.

Distributionsledningen för dagvatten som planeras anläggas inom u-området, för att 
sedan anslutas till befintligt dagvattennät, bör vara ett PE-rör med dimensionen DN 
200*14,6 för att klara ett 10-minuters regn med 20-års återkomsttid. 
Servisledningarna för dagvatten bör vara PE-rör med dimensionen DN 110 *10,0.

I förbindelsepunkt för varje fastighet bör en spolbrunn för spillvatten anläggas för att 
kunna spola rent ledningarna ifall det blir stopp i avloppet. 

Brandvatten och brandposter

Det finns en befintlig brandpost i gatan, strax innan korsningen där Fiskelia och 
Kustroddarevägen möts. Därför anses det inte behövas några ytterligare brandposter 
till följd av exploateringen. Men Svenskt Vatten P83 rekommenderar att placering av 
brandposter bör ske i samråd med kommunens brandförsvar.

Se bilaga 1 för illustrerad VA lösning.

8 Slutsats
Dagvattenhanteringen från planerad exploatering förväntas kunna ske utan risk för 
skador inom tomtgräns. Föreslagen lösning bygger på att samtliga fastighetsägare har 
ansvar för att själva fördröja sitt dagvatten innan det leds vidare i systemet. 

Anslutning till befintligt VA-nät är möjligt, och marknivåerna visar på att det går att 
uppnå självfall för dag och spillvattenledningar. 

Vidare bör tomterna höjd sättas för att inte riskera skador till följd av regntillfällen som 
överskrider det dimensionerande regnet. 
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Bilaga 1: Illustrerad VA-lösning 
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