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VA och dagvattenutredning  

 

Dagvatten 

Miljö och förutsättningar  

Planområdet ligger centralt på Resö söder om väg 1023 och öster om Holmsbacksvägen. 

Det är ca 700 m till havet. Dagvattnet mynnar i havet som är ett Natura 2000 område, 

vilket innebär att det klassas som område med särskilda skydds- och bevarandevärden 

(särskilt skyddsvärde). Natura 2000 skyddar växter, djur och deras livsmiljöer och är 

skyddade av 7 kap. i miljöbalken.  

Dagvattnet från området ”rinner” ca 1100 m innan det når havet och bedöms inte ha någon 

negativ påverkan på naturen eller havsmiljön. 

Marken där väg och byggnader planeras består huvudsakligen av berg i dagen som sluttar 

mot sydväst. Marken nedanför består av sandigt material där det mesta dagvatten 

infiltreras, eventuellt ytvatten rinner åt sydost i befintligt vägdike utmed 

Holmsbacksvägen. 

Diket utmed Holmsbacksvägen är grunt och dagvatten infiltreras i marken som består av 

sandigt material. Det står vatten en kort stund i diket efter ”stora” regn. 

Det finns inte några dagvattenledningar från området till havet. 

Diket utmed Holmsbacksvägen tillhör vägen som ingår i en vägsamfällighet. Dikesvattnet 

går i en trumma under vägen. Efter vägen rinner vattnet i ett dike ca 550 m innan ny 

trumma under Gårdviksvägen. Sista biten ca 130 m rinner vattnet i ett dike innan der når 

havet. 

Diken grävda i sandigt material kräver erosionsskydd och ständig skötsel, alternativ att 

lägga dagvattenledningar.  

Det finns ett markavvattningsföretag från 1943 som inte påverkas av ny plan med 6 nya 

tomter. 

 

Planförslaget 

Dagvatten från nya tak och vägytor ska infiltreras inom tomtmark eller tas om hand av 

dräneringsrör och makadambädd inom kvartersmarken för bostäder innan det når befintligt 

vägdike.  

För bostäderna i öster som ligger på berg ska lämplig lösning av dagvattenhantering 

redovisas i samband med bygglovsansökan. Där det inte bedöms lämpligt att släppa 

dagvatten för direkt infiltration i marken bör vattnet ledas i dräneringsledning under vägen 

till dagvattenmagasin under parkeringen.  

Väg- och husdräneringar utförs enligt AMA där det inte är berg i dagen. Det innebär att en 

ledningsbädd utförs med tjockleken minst 10 cm för ”lokalt omhändertagande” av 

dagvatten. Det är endast överskottsvatten som leds bort. 

Eftersom marken till största delen består av berg i dagen där väg och hus ska byggas 

bedöms rinntiden bli den samma som idag.  
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Dimensionering av dagvatten 

Regnet beräknas på ett 10 årsregn med en intensitet på 230 l/sxha med varaktighet på 10 

minuter.  

 

Tillkommande byggnadsarea inom planförslaget är 950 m
2
.  

Hårdgjorda ytor på tomt ca 300 m
2
. 

Hårdgjord infartsväg inkl vändplan ca 300 m
2
. 

Totalt hårdgjorda ytor ca 0.15 ha. 

Flöde på hårdgjord yta blir ca 0.15 ha x 230 x 0.85  = ca 30 l/s =  5 l/s/hus (vid 6 hus). 

Utbyggnaden medför inga förändringar av regnvattenvolymen eftersom dagvattnet i 

dagsläget rinner i naturmark till befintligt vägdike.  

Marken består av sandigt material så det mesta vatten kommer även efter detaljplanens 

genomförande att infiltreras.  

 

Detaljplanens genomförande medför ingen förändring av flödena till befintligt dike när 

ökad infiltration kommer att ske i ett fördröjningsmagasin av makadam med 

dräneringsledning utmed tomtgräns som vetter mot Holmsbacksvägen. 

Parkeringen på ca 60 m
2
 ska byggas med genomsläppligt grusmaterial för att dagvattnet 

ska kunna infiltreras. Under parkeringen anläggs ett fördröjningsmagasin av makadam och 

en dräneringsledning för att öka infiltrationen. Eventuellt överskottsvatten leds via 

dräneringsmagasinet till vägdike åt sydost på östra sidan av Holmsbacksvägen. 

 

Infiltrera dagvatten är bra för detta område. För att minska skötseln av makadammagasin 

får inte löv och annat skräpp komma ner i magasinet. Lövgaller eller dagvattenbrunnar 

med sandfång skall användas. 

 

Dimensionering av dagvatten för ett hundraårsregn 

Ett 100 årsregn har en intensitet på ca 450 l/sxha räknat på ett 10 minuters regn. Det är två 

gånger kraftigare än ett 10 årsregn med en intensitet på 230 l/sxha på ett 10 minuters regn 

vilket ger dubbla flödet och vattenvolym. 

Bygger man färdigt golv minst ca 50 cm över högsta högvattenyta så blir det inga dyra 

återställningskostnader. Det finns ingen risk inom området för översvämningar då husen 

ligger högre än Holmbacksvägen.  

För nedströms liggande områden och bebyggelse kommer den nya bebyggelsen inte att ha 

någon påverkan vid ett 100 eller 200 hundraårsregn. 
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Vatten och spillvatten 

Utbyggnad av ”konventionellt” kommunalt VA-skall väljas. Kommunen bygger ut va-

ledningar, spill och vattenledningar. 

 

Vatten 

Kommunen håller på att bygga ut vattenledningsnätet till Resö och planerar att bygga en 

lågreservoar på ca 350 m
3
 på Resö om något år, för att klara av kapaciteten för framtida 

utbyggnader. Idag är kapaciteten otillräcklig under sommaren. 

Vattenledningsnätet till området byggs ut med bra kapacitet. Maximal 

vattenförbrukning/störttappning blir ca 1.0 l/s för 6 st fastigheter. 

Kommunen skall leverera 25 m vattenpelare över högsta golvnivå. Marken ligger på ca + 

11.0. 

Vattenledning med dimension 63 mm föreslås till området. 

 

Spillvatten 

Spillvattennätet dimension 160 mm är rätt dimensionerad med hänsyn till drift. 

Färdigt golv skall vara minst 30 cm högre än markhöjden vid förbindelsepunkten, om inte 

måste avloppet pumpas (villapump, gäller även dagvatten). 

 

El, tele och datanät 

En transformatorstation finns inom området. 

Utbyggnad av skyddsrör för fiber läggs i samband med elkablar. 

 

AQUA CANALE 

Ulf Mühlenbock 


