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Bakgrund
Under 2011 upphävdes en detaljplan för Kämperöd 1:3 mfl av Länsstyrelsen för att
dagvattenfrågan och översvämningsrisken inte var tillräckligt utredd. Processen för att
1
utreda detta vidare kan läsas i ett PM (dec-11) av Göran Wallgren, Sweco (bilaga 1). I
denna påpekas effekten av kraftiga flöden från naturmark som rinner av via en bäck
genom Kämpersvik. Enligt PM:et föreslogs ett dagvattenmagasin i detaljplanen för att
bland annat minska översvämningsrisken. Varaktigheten på höga flöden är dock så lång
att orimligt stora dagvattenmagasin krävs för att minska översvämningsrisken. PM:et
2
bygger bland annat på resultatet från en avrinningsberäkning (dec-11) av Jonas Althage,
Sweco (bilaga 2). För att minska översvämningsrisken föreslår Wallgren istället att
kapaciteten i bäcken ökas.
För att besluta vilken situation fastigheterna ska skyddas mot, hänvisas till publikationen
3
Stigande Vatten som tagit fram av Västra Götalands och Värmlands länsstyrelse.
I denna rapport beskrivs metodik, resultat vid de dimensionerande situationerna samt
förslag på åtgärder för att hantera dessa situationer.

1

G. Wallgren, Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl, 2011-12-08
J. Althage, Beräkningar av nederbördsavrinning samt flöden i bäcken i Kämpersvik för
befintliga förhållanden samt framtida förhållanden efter planerad exploatering av
Kämperöd 1:3, 2011-12-15
3
Stigande Vatten – En handbok för fysisk planering i översvämningshotade område,
Västra Götalands och Värmlands Länsstyrelse, december 2011
2
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Översikt
I figuren nedan visas en översikt av analysområdet.
Cirkulär 800 mm

Rektangulär
1000*900 mm

1
Cirkulär 800 mm
Cirkulär 1000 mm

2
3

4

Figur 1 Flygfoto över Kämpersvik och bäckens sträckning (Eniro, 580945 1351452)

Bäckens sträcka som modelleras markeras med en blå linje i figuren. Den är ca 600 m
lång och passerar på vägen ut mot havet fyra trummor/kulvertar. Deras position och
dimension markeras i figuren.
I Figur 2 till Figur 5 visas foton som visar vattendragets karaktär längs sträckan. Fotona är
tagna i september 2011. Foton relateras till en position via siffrorna i figuren ovan som
överensstämmer med siffrorna i varje bild.
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1

Figur 2 Foto 1 av bäck i Kämpersvik

2

Figur 3 Foto 2 av bäck i Kämpersvik
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Figur 4 Foto 3 av bäck i Kämpersvik

4

Figur 5 Foto 4 av bäck i Kämpersvik
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Vattendraget har beskrivits i Mike11 som är ett program för endimensionell hydraulisk
modellering av vattendrag. Programmet är mycket välkänt i Sverige och världen för detta
ändamål och är bland annat ett krav vid utförande av MSB:s (före detta Räddningsverket)
översvämningskartering. För vidare beskrivning av programmet hänvisas till Mike11 User
Guide och Reference Guide 2011.
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Modellering av befintligt vattendrag
I september 2009 mättes 19 sektioner längs bäcken in. Från dessa har 24 höjdsatta
sektioner upprättas för att beskriva vattendraget. De extra sektionerna har interpolerats
från de inmätta sektionerna och lagt till för att förbättra modellens funktion samt
möjligheter till visualisering.
Bäckens ytråhet har ansatts från ca 100 foton som tagits 2009 och 2011 längs bäckens
sträckning. Råheten anges i Mannings tal M och varierar längs sträckan mellan 15 och
40. Råheten i alla trummor/kulvertar bedöms vara 60. I Figur 6 visas råhet längs sträckan.
I publikationen Stigande Vatten beskrivs hur risken för översvämning påverkar
lämpligheten att placera olika samhällsfunktioner i en detaljplan. Publikationen
rekommenderar att ett antal zoner upprättas i områden där översvämningsrisk föreligger
och inom vilken zon olika typer av funktioner bör placeras. Gränserna mellan zonerna
bestäms av återkomsttiden för händelsen. Översvämningsrisken längs bäcken påverkas
av flödet i bäcken och vattennivån i havet. Mer specifik information om flöde i vattendrag
och nivå i havet ges i två faktablad från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Dessa bifogas i
bilaga 3 och 4.
Faktabladen ger dimensionerande vattennivå i havet längs västkusten men inga
dimensionerande flöden. Uppgifter om dimensionerande flöden tas istället från Althages
rapport. Där ges avrinning i olika punkter längs vattendraget vid olika återkomsttider. I
rapporten beskrivs metoder för beräkning av långa och korta regn och resultatet. Högst
flöde uppkommer om det beräknas enligt Trafikverkets publikation VVAMB 310. Enligt
försiktighetsprincipen använd dessa värden för att karaktärisera flödet vid olika
återkomsttider.
Enligt Althages rapport medför exploateringen att flödet vid långa regn ökar ca 5 %. I
2
rapporten anges att det specifika medelflödet mq är 18 l/s,km och storleken på
3
avrinningsområdet ca 153 ha vilket ger ett medelflöde på ca 28 l/s (0,028 m /s). Flödet
antas fördelas på samma sätt som vid stora regn.
Avrinningen till olika delar av bäcken modelleras med tre delflöden, flöde från naturmark,
flöde i bäck och flöde från tätort. Var dessa belastar modellen visas i modellöversikten i
figuren nedan.
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Flöde från bäck

3

2

Flöde från tätort
M=20

1

M=30
4
M=40

6
Utlopp i
hav

Flöde från naturmark
5
M=15

Figur 6 Översikt av hydraulisk modell av bäck genom Kämpersvik

Strecken och kvadraterna i bilden visar sektionernas respektive trummornas position
längs bäcken. Siffrorna visar positioner i nivåprofiler senare i rapporten. I bakgrunden
visas befintliga fastigheter och höjdlinjer.
I faktabladet om kusten anges havets nivå i dagsläget och framtiden vid bland annat
Kungsvik och Smögen, där SMHI har mätstationer. Skillnaden mellan platsernas
högvattennivå är endast 2 cm. Kämpersvik ligger mellan dessa mätstationer. I
beräkningarna har nivåerna för Kungsvik använts.
Byggnader för framtida helårsboende bör ligga över säkerhetsnivå 1 enligt länsstyrelsens
publikation. Säkerhetsnivå 1 på dagens eller framtidens högsta högvatten innebär +2,15
m respektive +2,8 m, dagens och framtida medelvattennivå är -0,03 m respektive +0,64
m.
I faktabladen ges nivåer i RH2000. Inmätningarna, och modellen som bygger på dessa är
inmätta i RH70 vilket är det höjdsystem som även resultat redovisas i. Referensnivån i
RH2000 ligger 11 cm under motsvarande i RH70. Det betyder att 11 cm ska dras ifrån
nivån i RH2000 för att få motsvarande nivå i RH70.
Beträffande översvämningsrisk från vattendrag bör bebyggelse för helårsboende, enligt
publikation, läggas över nivån som uppkommer vid framtida 200-årsflöde. Vägar med
alternativa förbifartsvägar kan läggas lägre, ner till framtida medelvattennivå, under
förutsättning att konsekvenserna av en översvämning kan lindras. I Trafikverkets
publikation rekommenderas att vägar inte ska översvämmas vid ett framtida 50-årsflöde. I
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denna utredning dimensioneras vägtrummor för framtida 200-årsflöde innan de
överströmmas.
I Althages rapport ges dagens och framtida, momentana (maxflödet under dygnet) 50årsflödet. I Trafikverkets publikation ges kvoten mellan flöden med olika återkomsttid upp
till 100-årsflöde. Vid högre återkomsttider brukar förhållandet följa ett logaritmiskt
samband. Med detta antagande har kvoten mellan 50-årsflödet och 200-årsflödet
uppskattats till 1,8, d v s 200-årsflödet är 80 % större än 50-årsflödet. Även 200-årsflödet
bedöms öka 25 % från dagens motsvarande flöde.
Genom att kombinera flöden (förkortas HHQ samt en återkomsttid) och havsnivå med
tillkommande säkerhetsnivå (förkortas HHW) beskrivs olika fall. Observera att flöde och
nivå både kan påverkas av framtida klimat (dagens eller framtida) samt exploateringen
(befintligt eller exploaterat) av området. I tabellen nedan ges ett antal fall. Vissa av dessa
fall dimensionerar detaljplanen och resultatet redovisas i avsnitt 4 och 6. Dessa fall
markeras med fet skrift i tabellen.
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Tabell 1 Fall för beräkning av vattennivå i bäck genom Kämpersvik

Fall

Nivå i
havet
(RH70)

Flöde från
3
naturmark (m /s)

Flöde i bäck
3
(m /s)

Flöde från
3
tätort (m /s)

Dagens exploaterat
HHQ50 MW

-0,14

2,20

0,59

0,51

Dagens exploaterat
HHQ200 MW

-0,14

3,96

1,07

0,92

Dagens exploaterat
MQ HHW+säk. 1

+2,04

0,020

0,005

0,003

Framtida befintliga
MQ HHW+säk. 1

+2,69

0,020

0,005

0,003

Framtida exploaterat
MQ HHW+säk. 1

+2,69

0,021

0,005

0,003

Framtida befintliga
HHQ50 MW

+0,53

2,62

0,70

0,60

Framtida exploaterat
HHQ50 MW

+0,53

2,75

0,74

0,64

Framtida befintligt
HHQ200 MW

+0,53

4,72

1,27

1,10

Framtida exploaterat
HHQ200 MW

+0,53

4,95

1,33

1,15

Framtida befintliga
HHQ200 HHW+säk. 1

+2,69

4,72

1,27

1,10

Framtida exploaterat
HHQ200 HHW+säk. 1

+2,69

4,95

1,33

1,15
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Befintliga översvämningsrisker - Resultat från dimensionerande fall
I detta avsnitt visas resultaten från dimensionerande fall med befintlig exploatering och
utan planerade åtgärder. Resultatet visas med nivåprofiler och översvämningskartor. I
profilerna märks trummornas läge ut samt nivån då den korsande vägen överströmmas.
Position längs bäcken markeras med siffror vars position i plan visas i Figur 6. I profilerna
visas dikesbotten, sektionens högsta punkt på höger och vänster sida (grövre samt
smalare svart streck) samt nivå som stabiliseras vid konstant flöde enligt respektive fall.
I profilen visas nivå vid medelflöde och framtida högsta högvatten med säkerhetsnivå 1
(0,5 m över högsta högvatten).

1

3

2

4

6
5

Figur 7 Nivåprofil vid medelflöde och högsta högvatten med säkerhetsnivå 1 med framtida
klimat med befintlig exploatering

Profilerna visar att flödet i bäcken har försumbar påverkan på översvämningsrisken vid
hög vattennivå i havet. Översvämningsrisken vid dessa fall beror helt av havets nivå.
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I figuren nedan visas vattenutbredningen.

Figur 8 Vattenutbredning vid framtida medelflöde och högsta högvatten med säkerhetsnivå
1 med befintlig exploatering

Situationen medför stor översvämning i det lågt liggande området nedströms
planområdet. Ingen översvämningsrisk uppströms Hagarnevägen.
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I profilen nedan visas nivåprofilen vid framtida 50-årsflöde och medelnivå i havet.

1
2
3
4

6
5

Figur 9 Nivåprofil vid framtida 50-årsflöde och medelvattennivå med befintlig exploatering

I fallet överströmmas alla trummor och nivån överstiger själva bäcksektionen uppströms
Viksvägen (punkt 2) och längre nedströms (punkt 3-6).
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I figuren nedan visas vattenutbredningen.

Figur 10 Vattenutbredning vid framtida 50-årsflöde och medelvattennivå med befintlig
exploatering

Bilden visar att några fastigheter vid Hagarnevägen och längre nedströms drabbas.
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I profilen nedan visas nivåprofilen vid framtida 200-årsflöde och medelnivå i havet.

1
2
3
4

6
5

Figur 11 Nivåprofil vid framtida 200-årsflöde och medelvattennivå med befintlig exploatering

Vid 200-årsflödet överströmmas alla trummor och nivån överstiger bäcksektionen 50 m
uppström Viksvägen och mellan punkt 3 och 6.
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I figuren nedan visas vattenutbredningen.

Figur 12 Vattenutbredning vid framtida 200-årsflöde och medelvattennivå med befintlig
exploatering

Det höga flödet överbelastar befintliga trummor mer vilket ökar översvämningsrisken
uppströms Hagarnevägen. Längre nedströms, där bäckens lutning minskar, breder
vattnet ut sig och ett antal fastigheter hotas.

17 (32)
RAPPORT
2013-01-15
DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL,
TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Alla tidigare profiler visar resultat av högt flöde eller hög havsnivå. Återkomsttid för dessa
händelser är mellan 50 och ca 200 år. Genom att kombinera dessa förutsättningar kan
högre nivå längs vattendraget uppkomma men återkomsttiden är mycket längre. Att
beräkna sannolikheten kräver långa tidsserier av både vattennivå och flöde vars
samvariation sedan kan studeras. Om dessa scenarion är viktiga för dimensioneringen
kan det vara intressant att hitta sannolikheten. I profilen nedan visas framtida 200årsflöde och högsta högvatten med säkerhetsnivå 1.

1
2
3
4

6
5

Figur 13 Nivåprofil vid framtida 200-årsflöde och högsta högvatten med säkerhetsnivå 1 med
befintlig exploatering

Profilen visar att vattennivån nedströms Hagarnevägen antar samma nivå som havet,
d.v.s det höga flödet i bäcken har marginell påverkan på översvämningsrisken nedströms
Hagarnevägen. Vattennivån nedströms stiger inte över Hagarnevägen så kapaciteten
över Hagarnevägens vägbana påverkas inte av vattennivån nedströms. Det medför att
vattennivån uppströms Hagarnevägen motsvarar situationen vid 200-årsflödet.
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I figuren nedan visas en jämförelse mellan översvämningen vid 200-årsflödet, högsta
högvatten med säkerhetsmarginal 1 samt vid kombinationen av de två händelserna.

• Framtida högsta högvatten i havet
• Framtida 200-årsflöde i bäcken
• Kombination av framtida högsta
högvatten och 200-årsflöde
Figur 14 Vattenutbredningen vid framtida högsta högvatten i havet (blå), 200-årsflöde i
bäcken (gul) och kombinationen mellan dem (röd) med befintlig exploatering

De rödmarkerade ytorna visar områden som inte drabbas av den enskilda händelsen
men vid kombinationen av de två. Bilden visar att tillkommande, översvämmade ytor är
relativt små och att havets nivå inte påverkar området uppströms Hagarnevägen.
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Planerade åtgärder för ny detaljplan
Resultatet av befintlig situation tyder att vägtrummornas och bäckens sektion är för liten
längs vissa sträckor. Enligt detaljplanen tillkommer två broövergångar över bäcken.
Trumman under Viksvägen och de två tillkommande broövergångar föreslås ges en
tillräcklig storlek för att hantera framtida 200-årsflöde. För att erhålla tillräcklig kapacitet
utan att sänka bäckbotten eller höja vägen rekommenderas en låg trumma av typen
TrenchCoat PipeArc eller motsvarande.
Placeringen av nya trummor i detaljplanen visas i figuren nedan.

3

2
1

Figur 15 Planerade trummor i detaljplanen
2

2

2

Trumma 1, 2 och 3 modelleras med sektionsarea 2,8 m , 3,03 m respektive 3,73 m .
Alla andra broövergångar i planen och nedströms anläggs utan att begränsa bäckens
sektion (benämns icke-begränsande vägövergång i figuren nedan).
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I figuren nedan visas en sammanfattning av de planerade åtgärderna. Bokstäverna
markerar delsträckor där olika typsektioner föreslås.
Ny trumma
Byte till ickebegränsande
vägövergång

A

B
Byte till större
trumma

C
D

Figur 16 Sammanfattning av föreslagna åtgärder (Eniro, 580945 1351452)
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I figurerna nedan visas befintlig, karaktäristisk sektion (sektionen varierar längs
sträckorna) och föreslagen sektion för olika sträckor. Sektionerna benämns A-D vilket
visas i kommande profiler och planbild. Observera att höjdangivelsen i sektionerna visar
nivån i en punkt längs sträckan inte längs hela sträckan. Bäcken bör ges en jämn lutning
likt den som anges i kommande profiler.
6,7

A

6,5
6,3
6,1
5,9
5,7
5,5
6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

Befintlig

11,5

12,5

Föreslagen

Figur 17 Lämplig sektion A uppströms Viksvägen

I figuren nedan visas befintlig och föreslagen sektion B mellan Viksvägen och
Hagarnevägen.

B

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

6
5,8
5,6
5,4
5,2
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
-1 0

Befintlig

1

2

3

4

5

6

7

8

Föreslagen

Figur 18 Förändring av bäcksektion B mellan Viksvägen och Hagarnevägen

Den befintliga sektionen mellan Viksvägen och Hagarnevägen varierar och längs vissa
sträckor (som den i figuren) är kapaciteten redan tillräcklig. Där behöver inte sektionen
förändras. Den föreslagna sektionen visar minsta sektion efter åtgärd genomförts.
22 (32)
RAPPORT
2013-01-15
DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M
FL, TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Nedströms Hagarnevägen begränsar sektionen C flödet. Den södra sidan (vänstra sidan i
figuren nedan) breddas 0,5 m från Hagarnevägen och 50 m nedströms. Befintlig och
åtgärdad sektion C visas nedan.
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Figur 19 Förändring av bäcksektion C

Den befintliga sektion D i figuren nedan ligger precis uppströms befintlig trumma. Den
föreslagna sektion D ligger längre upp i bäcken. Slänten på sektionens högra sida har
god effekt på kapaciteten. Samma sektion bör hållas hela sträckan.
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Figur 20 Förändring av bäcksektion D

Observera att sektionsökning i nedre delen av bäcken inte löser
översvämningsproblematiken eftersom risken främst beror av nivån i havet.
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Översvämningsrisk efter exploatering - Resultat från dimensionerande fall
I detta avsnitt visas resultaten från dimensionerande fall med planerad exploatering samt
åtgärder, se avsnitt 5. Planområdets exploateringsgrad visas i bilaga 6. Resultatet visas
med nivåprofiler och översvämningskartor. I profilerna märks trummornas läge ut samt
nivån då den korsande vägen överströmmas. En position längs bäcken markeras med
siffror vars position i plan visas i Figur 6.
I figuren nedan visas nivåprofil, efter exploatering av detaljplaneområdet, vid framtida
medelflöde i bäcken med framtida högsta högvatten i havet med säkerhetsnivå 1 (0,5 m
över högsta högvatten).
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Figur 21 Nivåprofil efter exploatering och åtgärder där förändrade sektioner markeras med
A-D vid framtida medelflöde och högsta högvatten med säkerhetsnivå 1

Sträckorna som markeras med A, B, C eller D visar sektionsförändringar. Vägbanans
nivå vid de planerade trummorna markeras som ”Vägbana-Plan trumma” i bilden.
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I figuren nedan visas vattenutbredningen.

Figur 22 Vattenutbredning vid framtida medelflöde i bäcken och högsta högvatten i havet
med säkerhetsnivå 1 efter exploatering

Översvämningsrisken i planområdet påverkas inte av högt vattenstånd i havet. De
föreslagna åtgärderna nedströms skyddar bara mot höga flöden i bäcken och inte mot
högt vattenstånd. Situationen där blir därför densamma som före exploateringen.
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I figuren nedan visas nivåprofil, efter exploatering av detaljplaneområdet och genomförda
åtgärder, vid framtida 50-årsflöde i bäcken och medelnivå i havet.
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Figur 23 Nivåprofil efter exploatering och åtgärder där förändrade sektioner markeras med
A-D vid framtida 50-årsflöde och medelnivå
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I figuren nedan visas vattenutbredningen.

Figur 24 Vattenutbredning vid framtida 50-årsflöde i bäcken och medelvattennivå i havet
efter exploatering

Bilden visar att översvämningsrisken vid 50-årsflödet minskar både i planområdet men
även längre nedströms. Inga byggnader drabbas.
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I figuren nedan visas nivåprofil, efter exploatering av detaljplaneområdet och genomförda
åtgärder, vid framtida 200-årsflöde i bäcken med medelvattennivå i havet.
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Figur 25 Nivåprofil efter exploatering och åtgärder där förändrade sektioner markeras med
A-D vid framtida 200-årsflöde och medelnivå
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I figuren nedan visas utbredningen.

Figur 26 Vattenutbredning vid framtida 200-årsflöde i bäcken och medelvattennivå i havet
efter exploatering

Vid framtida 200-årsflödet dämmer alla trummorna i planområdet men inga vägar
översvämmas och översvämningen uppströms Viksvägen minskar. Inga byggnader bör
drabbas av marköversvämning men dräneringar och parkeringsytor bör anläggas så de
inte skadas vid händelsen. Om husdräneringen ligger lägre än 200-årsnivån i bäcken kan
t ex byggnaden förses med husgrund som klarar denna uppdämning, alternativt kan
dräneringen förses med bakvattenstoppar och pumpar.
Nedströms planområdet förbättras situationen vid 200-årsflödet markant efter
exploateringen och åtgärder, se Figur 12.
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I figuren nedan visas en jämförelse mellan vattenutbredning vid framtida 200-flöde, vid
högsta högvatten med säkerhetsnivå 1 och vid kombinationen av händelserna

• Framtida högsta högvatten i havet
• Framtida 200-årsflöde i bäcken
• Kombination av framtida högsta
högvatten och 200-årsflöde
Figur 27 Vattenutbredningen efter exploatering, framtida högsta högvatten i havet (blå), 200årsflöde i bäcken (gul) och kombinationen mellan dem (röd)

Precis som vid motsvarande bild före exploatering (Figur 14) bilden att tillkommande,
översvämmade ytor, som endast översvämmas vid den kombinerade händelsen, är
relativt små och att havets nivå påverkar området uppströms Hagarnevägen mycket
marginellt.
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Diskussion
Sen inmätningarna gjordes har bäcksektionen breddats längs en ca 50 m lång sträcka
uppströms Hagarnevägen. Modelleringen av befintlig situation tar inte hänsyn till
kapacitetsökning som denna sektionsökning ledde till. I sammanhanget bedöms dock
breddningens påverkan på analysen av åtgärdsbehovet vara försumbar, kulverten under
Hagarnevägen måste bytas oavsett detta. Dock kan breddningen betyda att denna
sträcka redan har tillräcklig kapacitet, d v s sektionen som ges i Figur 18.
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Slutsatser
I nuläget riskerar Kämpersvik att drabbas av översvämning både via hög vattennivå i
havet samt högt flöde i bäcken. I den låglänta nedre delen längs bäcken dominerar
havsnivån risken, uppströms dominerar flödet. Vid framtida 50-årsflöden översvämmas
alla befintliga vägtrummor och fastigheterna längs bäcken löper stor risk att drabbas.
Exploateringen enligt detaljplanen medför att flödet i bäcken ökar ca 5 % jämfört med
befintlig situation. Trots det ökade flödet minskar översvämningsrisken både i och utanför
detaljplanen på grund av åtgärderna som genomförs i samband med exploateringen.
Åtgärderna som föreslås i rapporten medför att inga byggnader i planen drabbas av
marköversvämning vid dimensionerande situation (framtida 200-årsflöde).
Husdräneringar och parkeringsytor bör anläggas så de inte skadas vid händelsen.
Nedströms detaljplanen minskar översvämningsrisken efter de planerade åtgärderna så
byggnader inte drabbas vid flöden upp till framtida 200-årsflöde. Dessa åtgärder har dock
ingen påverkan på översvämning från hög vattennivå i havet. För att skydda befintliga
fastigheter vid sådant tillfälle måste andra typer av åtgärder än kapacitetsökning tas till.
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Göran Wallgren

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl
På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har Sweco Environment utfört en dagvattenutredning
som visar vilken påverkan det blivande planområdet Kämperöd 1:3 mfl kommer att få för den
bäck som rinner genom området. Utredningen föreslår också lämpliga åtgärder för att erhålla en
godtagbar dagvattenlösning.
Bakgrund
Den tidigare antagna detaljplanen för Kämperöd 1:3 mfl har upphävs av Länsstyrelsen enligt
beslut 2011-03-03. I beslutet framgår att Länsstyrelsen bedömer att dagvattenfrågan inte är
tillräckligt utredd i samband med att detaljplanen fastställdes. De berörda har bland annat inte
haft möjlighet att yttra sig om de förslag till förändringar med utjämningsmagasin etc som togs
fram efter att planen var fastställd.
Länsstyrelsen anser också att inverkan av framtida högre havsnivåer inte var tillräckligt belyst.
Utförd komplettering av utredningen
Vid våra diskussioner har vi förutsatt att det vore lämpligt att anordna fördröjningsmagasin för
att eliminera planområdets påverkan på flödet i bäcken. Arbetet bedrevs med denna inriktning
under hösten 2011 och lämpliga lägen för fördröjningsmagasin inom planområdet har tagits
fram. För att erhålla en tillräcklig fördröjning av dagvattenflödena från planområdet med en
fördröjning som minskar dagvattenflödet från planområdet till samma storlek som flödet är idag
dvs före exploatering, krävs stora magasin.
De magasin vi har föreslagit är underjordiska plastkubsmagasin typ Wavin Q-Bic. Dessa har en
stor effektiv volym (ca 96%) och kan därför rymmas i ex.vis gatumark. En första grov
kostnadsbedömning för utbyggnad av fördröjningsmagasin inom planområdet visar på höga
kostnader för att anordna dessa. Vid dimensionerande 50-årsregn bedöms kostnaderna enbart
för fördröjningsmagasinen till ca 2-2,5 Mkr och om man godtar dimensionerande 10-årsregn blir
kostnaderna ca 1-1,5 Mkr.
Oavsett vilken dimensionerande återkomsttid man väljer kommer det att förekomma tillfällen då
magasinen blir fulla och flödena från planområdet ökar flödet i bäcken.
Vi har därför ifrågasatt värdet av fördröjning av dagvatten inom planområdet för att minska
flödet i bäcken och därmed behovet av åtgärder i bäcken.
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Förnyad mer detaljerad flödesberäkning i bäcken i Kämpersvik
Vår bedömning att kostnaderna för fördröjning av dagvatten inom planområdet blir höga har
föranlett frågan om man istället kan genomföra åtgärder enbart i bäcken som säkerställer dess
kapacitet. Det är också så att nya normer för förväntad nederbördsökning pga av
klimatförändringar har tagits fram och börjat tillämpas under sommaren 2011 (VAV P104).
Vi har därför utfört en förnyad beräkning med tillämpning av de nya normerna samt samtidigt
gjort en mer detaljerad beräkning av flödena i bäcken före och efter exploatering av
planområdet. Vi har i denna beräkning tittat på vilka flöden som uppstår i bäcken dels vid ”korta”
regn och dels vid ”långa” regn. Vi har även gjort en noggrann kartläggning av
avrinningsområdets ytor och beräknat dess bidrag till flödet i bäcken.
Beräkningarna är beskrivna i ”PM – Beräkningar av nederbördsavrinning samt flöden i bäcken i
Kämpersvik för befintliga förhållanden samt framtida förhållanden efter planerad exploatering av
Kämperöd 1:3”.
Det vi ser i dessa nya beräkningar är att flödesbidraget från planområdet är mycket litet och inte
nämnvärt påverkar bäckens flöde varken vid korta eller långa nederbördstillfällen. Detta styrker
oss i tron att fördröjningsåtgärder inom planområdet endast har en marginell effekt på flödet.
Eftersom det är de långa regnen som är dimensionerande för flödet i bäcken blir
fördröjningsåtgärder över huvud taget förhållandevis omfattande och därmed dyra om de ens är
lämpliga.
Förslag till fortsatt utredning
Vi anser att man istället bör inrikta sig på åtgärder i bäcken som medger att de framtida ökande
flödena kan avledas utan skador i området kring bäcken. Vi har därför beräknat erforderliga
tvärsektioner, dels för bäcken och dels för kanalen, som behövs för att klara avledningen av
dimensionerande flöden.
Det som återstår att utföra är att beräkna hur framtida höga havsnivåer påverkar avledningen i
bäcken, kanalen och vid de vägtrummor som finns och kommer att byggas i området. Därvid
behöver vi rita upp en profil för bäckens vattennivåer vid dimensionerande flöde så att man kan
visa vilka dämningsnivåer som kan uppstå längs bäcken.
Arbetet med detta vore möjligt att utföra tidigast under februari-mars månad 2012.
Sweco Environment AB

Göran Wallgren
Bilaga

PM - Beräkningar av nederbördsavrinning samt flöden i bäcken i Kämpersvik för
befintliga förhållanden samt framtida förhållanden efter planerad exploatering av
Kämperöd 1:3”.
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Förutsättningar
Beräkningar för att påvisa en eventuell ökning i flöden i bäcken i Kämpersvik efter exploatering
av Kämperöd 1:3 har utförts i tre punkter (kallade A, B och C, se placering i Figur 1). För var
och en av dessa tre punkter har det tagits hänsyn till det faktum att regn med kort varaktighet
(ca 0-240 min) och regn med lång varaktighet i regel resulterar i toppflöden av olika storlek.
Bl.a. beror skillnaderna i flöde på avrinningsområdets storlek, typen av mark inom området och
områdets form. Aktuellt område är ett slutet avrinningsområde, och påverkas därför inte av
andra vattendrag, sjöar etc.
I samtliga tre punkter har beräkningar utförts för befintliga förhållanden, samt ett fall där
Kämperöd 1:3 har byggts ut. Denna exploatering kommer förändra avrinningen i området, då en
större andel hårdgjorda ytor uppstår (vägar, hustak etc). Detta ökar i sin tur ytavrinningen.
Totalt sett kommer då 12 olika beräkningsfall tas hänsyn till, fyra för varje punkt. Dessa visas i
Tabell 1.
Tabell 1 – Sammanfattning av de olika beräkningsfall som utförs i projektet.
Förhållande

Typ av regn

Beräkningspunkt
A

Regn med kort varaktighet

B

Befintliga förhållanden

C

(före exploatering)

A
Regn med lång varaktighet

B
C
A

Regn med kort varaktighet

B

Framtida förhållanden

C

(efter exploatering)

A
Regn med lång varaktighet

B
C

Beräkningar har utförts i enlighet med branschstandard och praxis. Korta regn har beräknats
enligt Svenskt Vattens publikation P104 Nederbördsdata vid dimensionering och analys av
avloppssystem (hädanefter refererad till som P104). De långa regnen har beräknats med hjälp
av Vägverkets (nuvarande Trafikverket) publikation 2008:61 VVMB 310 Hydraulisk
dimensionering (hädanefter refererad till som VVMB 310).
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VVMB 310 använder dock vissa faktorer från Svenskt Vattens publikation P90 Dimensionering
av allmänna avloppsledningar (hädanefter refererad till som P90). I och med att P90 ersatts
med P104, används för beräkningarna de uppdaterade parametrarna i P104 istället för de i P90.
Exempelvis skiljer sig värden för uppskattning av påverkan på nederbörd från framtida
klimatförändringar, vilka tas hänsyn till i beräkningarna. Många faktorer, såsom
avrinningskoefficienter för olika marktyper, är dock samma i P90 och P104.
För att utreda huruvida exploateringen kan påverka flödet i en sådan utsträckning att
översvämningsnormer överskrids (enligt P90 och P104), har beräkningarna utförts för fallet av
ett 10-årsregn (ett regn av storleken som statistiskt återkommer vart 10:e år), både för de korta
och långa regnen.
För de långa regnen utförs även beräkningar för en 50-årshändelse, vilket är dimensionerande
för vattengenomlopp (vägtrummor etc.) enligt VVMB 310.
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Resultat
För att korrekt utföra avrinningsberäkningarna för de korta regnen, behöver vissa indelningar
göras. Avrinningsområdet måste, för att en trovärdig beräkningsprocess ska kunna genomföras,
delas in i olika delområden. Dessa områden kan med fördel antingen delas in i huvudsak efter
marktyp eller rinntid till beräkningspunkterna.
Tiden det tar för nederbörd som faller i varje delområde att nå punkterna A, B och C är viktig att
bestämma, då detta ger information om tiden det tar för en viss areal att bidra med flöde. Arean
av respektive marktyp är även den mycket viktiga att bestämma för varje delområde, då denna
påverkar rinntiden och hur mycket vatten som infiltrerar genom marken.

Korta regn
I detta projekt har områdena delats in utefter den tid det tar för vatten att transporteras till
respektive punkter. Indelningen av områdena kan överskådligt ses i Figur 1.
Storleken på varje delområde sträcker sig över ett sådant område, att differensen i rinntid till
beräkningspunkterna inom området är maximalt 10 minuter. Till exempel; Om det tar 20 minuter
för regnet som faller ”närmast” punkt A att nå denna, tar det 30 minuter för regnet som faller
”längst bort” från punkt A att nå denna. Avrinningshastigheter över mark för olika marktyper har
hämtats direkt från P90 (P104 refererar tillbaka till P90 för avrinningsrinnhastigheter). Varje
delområde har sedan delats in i olika marktyper, med areor som motsvarar de verkliga areorna.
Till dessa marktyper tillskrivs avrinningskoefficienter, vilka beskriver andelen nederbörd som
avrinner ovan mark och bidrar till flöden i vattendrag relativ snabbt. Produkten av
avrinningskoefficienten multiplicerat med arean kallas den effektiva arean för området.
Ett exempel på indelningen av delområdena kan ses nedan i Tabell 2.
Tabell 2– Exempel på delområdesindelning av avrinningsområdet.
Delområde

3A

Marktyp

Rinntid
till
punkt A
(min)

Area
inom
avr.omr.
3 (ha)

Area
inom
avr.omr.
1 (ha)

Area
inom
avr.omr.
2 (ha)

Summa
area
(ha)

Avrkoeff

Urban, villatomt
mindre än 1000 m2

30

6,8

0,4

0,0

7,2

0,25

Skogsmark

30

0,1

1,8

0,3

2,2

0,10

Berg i dagen relativt brant

30

2,3

0,3

2,3

4,9

0,35

Ängsmark - relativt
flacka ytor

30

1,2

2,8

2,0

6,0

0,10

Hela delområdet

30

10,4

5,3

4,6

20,3
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Indelningen har utförts med stor noggrannhet, vilket Figur 1 visar, och det kan inte anses
nödvändigt att detaljstudera området mer utförligt än vad som gjorts i projektet. Detta ger ett
gott underlag för beräkningarna.

Figur 1 – I projektet har områdesindelning skett utefter den tid det tar för nederbörden att
nå beräkningspunkterna (se vänster bild, röda linjer). Områdesgränserna har satts så att
tidsintervallen emellan dessa är 10 minuter. Inom respektive delområde har
marktypsindelning skett, där varje marktyp som finns representerad har tilldelats en
motsvarande area. Detta resulterar i en mycket utförlig beskrivning av
avrinningsförloppet, och ger ett underlag av hög kvalitet till flödesberäkningarna.
Beräkningspunkterna A, B och C är markerade i den vänstra bilden. Höger bild
©Lantmäteriverket ärendenummer M2006/1022.
För att kunna beräkna maxflödet i punkterna A, B och C måste först den dimensionerande
varaktigheten för regnet bestämmas. Detta görs genom att använda de rinntider och
motsvarande medverkande area som definierats. Ett 30-minutersregn har t.ex. en bidragande
area motsvarande den i Tabell 2 ovan. Processen att bestämma dimensionerande
regnvaraktighet utfördes för samtliga sex beräkningsfall för korta regn (se Tabell 1).
Det framgick av beräkningarna att den dimensionerande varaktigheten för punkterna A, B och C
var relativt lika, och låg på ca 65-80 minuter. Den relativt långa varaktigheten kan förklaras med
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det faktum att en stor del av avrinningsområdet har lång rinntid till punkterna A, B och C, vilket
kan ses i Figur 1.
Den framtida exploateringen har beräknats ge ett ökat maximalt 10-årsflöde i samtliga tre
punkter, vilket är helt naturligt då en större andel hårdgjord yta skapas, och ytavrinningen ökar
till följd av detta. En sammanfattning av beräkningarna för de korta regnen visas i Tabell 3.
Sammanfattningen inkluderar inte säkerhetsfaktorer för framtida klimatförändringar. Om dessa
tas i beaktning (enligt P104), erhålls värden enligt Tabell 4. Klimatfaktorn för Västra Götaland är
beräknad till mellan 1,20 - 1,30 enligt P104. I beräkningarna multipliceras flödena därför med
1,25 för att beakta detta.
Tabell 3 – Sammanfattning av framräknade dimensionerande flöden i punkterna A, B och
C. Beräknade högsta flöde erhålls i punkten B vid varaktigheten 65 minuter, vilket ger en
3
regnintensitet motsvarande 67,4 l/s/ha och ett flöde på 2,13 (2,17) m /s före (efter)
exploatering. Observera att tabellen inte inkluderar klimatfaktor!
Förhållanden
Beräknings- Dimensionerande Regnintensitet
Flöde (m3/s)
punkt
varaktighet (min) (l/s/ha)
Befintliga
förhållanden (före
exploatering)
Framtida
förhållanden (efter
exploatering)

A

80

58,0

2,04

B

65

67,4

2,13

C

65

67,4

1,52

A

80

58,0

2,07

B

65

67,4

2,17

C

65

67,4

1,55

Intressant är att det för samtliga punkter maximala flödet inträffar i punkt B, vid
regnvaraktigheten 65 minuter. Detta till trots att punkt B inte har lika stor maximal effektiv area
som belastning som punkt A. Men p.g.a. områdets utformning, där en större del av regnet
snabbare når beräkningspunkten, blir den dimensionerande regnintensiteten högre, och ett
högre flöde erhålls (regnintensiteten sjunker då dess varaktighet ökar, vilket kan ses i Bilaga 13). Den snabba avrinningen beror bl.a. på att området består av uppdikad åkermark samt berg i
dagen, där avrinningen sker betydligt snabbare än t.ex. i skogsmark med glesare placerade
diken.
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Tabell 4 – Sammanfattning av framräknade dimensionerande flöden i punkterna A, B och
C, med hänsyn tagen till framtida klimatförändringar.
3
Förhållanden
Beräknings- Dimensionerande Regnintensitet
Flöde (m /s)
punkt
varaktighet (min) (l/s/ha)
Befintliga
förhållanden (före
exploatering), INKL
KLIMATFAKTOR
Framtida
förhållanden (efter
exploatering) INKL
KLIMATFAKTOR

A

80

58,0

2,55

B

65

67,4

2,66

C

65

67,4

1,90

A

80

58,0

2,59

B

65

67,4

2,71

C

65

67,4

1,94

En grafisk sammanfattning av de olika beräkningsfallen visas i Bilaga 1-3, där diagram med
regnintensitet, regnvaraktighet samt avrunnet flöde visas i diagram. (Observera att Bilaga 1-3 ej
beaktar klimatförändring).
En kontroll av de långa regnen måste nu utföras, för att kontrollera om ännu högre flöden kan
uppstå.

Långa regn
De långa regnen har som tidigare nämnts beräknats enligt VVMB 310. Inom denna process tas i
beaktning områdets geografiska position, vilket ger ett avrunnet medelflöde per areaenhet,
marktyp (urban mark eller naturmark), andel sjöarea inom området (vilket påverkar
magasineringsförmågan) etc.
Då arean för området är känd, måste först parametern Pk definieras. Denna parameter är den
korrigerade sjöprocenten och är beroende av andelen sjöarea inom avrinningsområdet, andelen
sjöarea inom närmast uppströms liggande avrinningsområde, samt aktuellt områdes storlek. Då
aktuellt område är ett slutet avrinningsområde finns ingen uppströms sjöarea. Det finns heller
ingen sjöarea i kontrollområdet, varför det kan ansättas att Pk = 0.
Den specifika medelvattenavrinningen för området, Mq, kan från VVMB 310 grafiskt bestämmas
2
2
till 16-18 l/s/km . Det ansätts konservativt att värdet 18 l/s/km kan användas. Medelflödet MQ
kan sedan enkelt beräknas genom att multiplicera medelvattenavrinningen Mq med den totala
arean som belastar punkterna A, B och C. I detta fall används inte den effektiva arean (area *
avrinningskoefficienten), utan den totala arean används.
En modifiering från beräkningsprocessen görs dock i detta skede. Normalt beräknas
avrinningen från urban mark (område där hårdgjorda ytor utgör minst 3,75 % av delområdet)
samt från naturmark olika. Det har dock från av SWECO tidigare utförda projekt härletts att en
något annorlunda metod ger goda beräkningsresultat. Det ansätts att urban mark behandlas på
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samma vis som naturmark, men att dess bidrag förstärks med en faktor 3. I praktiken kan detta
beskrivas som att arean som klassificeras som urban mark multipliceras med 3, för att ta
hänsyn till den ökade avrinningen som dess hårdgjorda ytor ger. Medelvattenflödet MQ bestäms
då som:

 ܳܯൌ ሺܽ݁ݎܣ௧௨  ܽ݁ݎܣ௨ 
Där

∙

3ሻ ∙

ݍܯ

1000

ሺ1ሻ
3

MQ = Medelvattenflödet från avrinningsområdet i vald punkt (m /s)
2
Areanaturmark = Area som består av högst 3,75 % hårdgjord yta (km )

Areaurban mark = Area som består av minst 3,75 % hårdgjord yta
2
(km )
2

Mq = Medelvattenavrinningen från området (l/s/km )
Den korrigerade sjöprocenten, Pk, vilken beskriver förhållandet mellan områdets sjöarea och
totala area, används härnäst för att bestämma relationen mellan medelhögvattenflödet, MHQ,
och medelvattenflödet, MQ. Då Pk = 0 kan det från VVMB 310 grafiskt bestämmas att:

 ܳܪܯൌ 16
ܳܯ

ሺ2ሻ

Kvoten MHQ/MQ sjunker då termen Pk ökar, då en större andel sjöarea ger en större tillfällig,
fördröjande magasineringskapacitet. Ekvation (2) motsvarar således maxvärdet för denna kvot,
då ingen magasinering i sjö är möjlig.
Nästkommande beräkningssteg har även det modifierats, då nya data från P104 framkommit.
Steget tar i beaktning en förutspådd förändring i klimat, och då framförallt nederbörd, i Sverige.
Det kan grafiskt bestämmas från VVMB 310 att en klimatfaktor på 1,5 bör användas för
regionen där aktuellt avrinningsområde är beläget. Dock finns motstridiga uppgifter att tillgå i
P104, vilka som tidigare nämnts anger en klimatfaktor för ökad nederbörd i Västra Götaland
motsvarande 1,20 – 1,30. Det anses att informationen från P104 bör användas, då den är mer
uppdaterad än den från VVMB 310, och rön som sänkt projektionen för ökningen i nederbörd till
följd av klimatförändringar skett relativt nyligen. Liksom vid beräkning av korta regn används
alltså klimatfaktorn 1,25. Denna ansatts ger att:

 ܳܪܯൌ ܳܪܯ
௨௦௧

Där

∙

1 25
,

ሺ 3ሻ

MHQjust = Medelhögvattenflöde justerad för framtida
klimatförändring (m3/s)
3
MHQ = Medelhögvattenflöde (m /s)

Då beräkningsprocessen för de långa regnen började med bestämmandet av
medelvattenavrinningen, Mq, betyder detta att för att kontrollera flödet vid ett 10-årsregn, måste
en uppskalning till denna återkomsttid utföras. Detta görs ännu en gång grafiskt genom att
använda diagram i VVMB 310. Den korrigerade sjöprocenten, Pk, ger att för ett 10-årsregn blir:
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ܳܪܪଵ

ܳܪܯ

௨௦௧

Där

ൎ20
,

ሺ4ሻ

HHQ10 = Högsta högvattenflöde för ett 10-årsregn, inkl. klimatfaktor
3
(m /s)
MHQjust = Medelhögvattenflöde justerad för framtida
klimatförändring (m3/s)

Dock finns ännu en parameter att ta hänsyntill, som behandlar det faktum att det momentant
kan uppstå ett högre flöde. Speciellt inom mindre avrinningsområden (vilket detta är i
sammanhanget) spelar denna faktor roll. För stora avrinningsområden närmar sig
momentanfaktorn 1,0. I detta fall används dock faktorn 2,0. Detta görs för att avrinning i
området sker relativt snabbt, då stora ytor är belägna nära diken och en stor andel av området
utgörs av berg i dagen, från vilket vatten snabbt avrinner. Alltså:

ܳܪܪଵ ൌ 2 ܳܪܪଵ

ሺ 5ሻ

∙

Där

3
HHQ10mom = Högsta momentanflöde vid 10-årsregn (m /s)

HHQ10 = Högsta högvattenflöde för ett 10-årsregn, inkl. klimatfaktor
(m3/s)
Som kan urskiljas av beräkningsgången, finns inga parametrar som begränsas av regnets
intensitet eller varaktighet. Detta medför att punkt A, vilken har störst avrinningsarea som
belastning, kommer ge högst flöde, följt av punkt B och sedan punkt C.
Vid beräkning enligt Vägverkets (nuvarande Trafikverket) VVMB 310 rekommenderas att
vattengenomlopp dimensioneras efter HHQ50, högsta högvattenflöde för ett 50-årsregn. Kontroll
ska även göras för momentanflödet vid ett 50-årsregn, HHQ50mom. Detta görs enkelt enligt
samma princip som ovan, men i ekvation (4) används en faktor 3 istället för 2 enligt:

ܳܪܪହ

ܳܪܯ

௨௦௧

Där

ൎ20
,

ሺ6ሻ

HHQ50 = Högsta högvattenflöde för ett 50-årsregn, inkl. klimatfaktor
3
(m /s)
MHQjust = Medelhögvattenflöde justerad för framtida
klimatförändring (m3/s)

Momentanfaktorn är sedan fortfarande 2,0, som för 10-årsflödet.
Då momentanfaktorn ansatts till ett värde så pass högt som 2,0, argumenteras det starkt för att
momentanflödet bör vara det dimensionerande fallet. Inom stora avrinningsområden där vattnet
avrinner långsamt spelar detta flöde en mindre roll. I aktuellt projekt har momentanvärdet dock
en dominerande roll och bör beaktas.
För de olika beräkningsfallen (se långa regn i Tabell 1) blir resultatet enligt Tabell 5.
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Tabell 5 – Sammanfattning av flödesberäkningarna för långa regn i punkt A, B och C,
både före och efter exploatering. P.g.a. momentanfaktorns höga värde är det tillrådligt att
använda HHQ50mom som dimensionerande flöde för vattengenomlopp (vägtrummor etc.).
Förhållanden
BeräkningsHHQ10mom (m3/s) HHQ50mom (m3/s) HHQ50 (m3/s)
punkt
Befintliga
förhållanden (före
exploatering), INKL
KLIMATFAKTOR
Framtida
förhållanden (efter
exploatering) INKL
KLIMATFAKTOR

A

2,62

3,93

1,97

B

2,22

3,33

1,67

C

1,74

2,62

1,31

A

2,74

4,12

2,06

B

2,33

3,49

1,74

C

1,83

2,75

1,37
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Diskussion
Det har funnits diskussioner huruvida dagvattenmagasin, vilka skulle fördröja delar av det
avrunna flödet inom ett visst område, kan konstrueras för att minska flödestopparna.
Eftersom de långa regnen ger de högsta flödena enligt de utförda beräkningarna i detta projekt,
försvåras möjligheten att effektivt konstruera fördröjningsmagasin. De långa regnen skulle
resultera i att magasinen blir fyllda långt innan nederbörden avtagit, vilket skulle medföra att
dess effekt upphör helt. Regn med kortare varaktighet, mellan ca 10-30 minuter, skulle möjligen
kunna magasineras, då de troligt kan fördröja större delen av flödet under motsvarande tid.
Även de korta regnens dimensionerande varaktighet (65-80 min) anses dock för lång för att
fördröjningsmagasin ska vara effektiva. Sammantaget kan sägas att det inte rekommenderas att
bygga fördröjningsmagasin, då dessa skulle fyllas upp långt innan de dimensionerande regnen
avtagit.
Att skapa ett magasin längre uppströms och översvämma större ytor åkermark (t.ex.) avråds
även det från. Möjligen kan flödet från de korta regnen fördröjas på detta vis, men med stora
översvämningar som trolig följd. De långa regnen kommer utan tvekan skapa översvämningar
så stora att flödet rinner över den magasinsbarriär som skapas. Detta är för att ett långt regn
med varaktighet över 4 timmar skulle skapa ett magasineringsbehov på minst 10 000
kubikmeter. (Antaget att en tredjedel av avr.omr. berörs och regnet pågår under fyra timmar).
Ett alternativ till magasinering är att istället utöka kapaciteten i bäcken. Trummor under
allmänna vägar bör enligt denna rapport vara dimensionerade för att klara HHQ50mom av
Trafikverket (innan exploatering). Sannolikt klarar dessa trummor även HHQ50mom efter
exploatering då en trumma ofta klarar högre flöde än det dimensionerande (stora trummor har
större intervall mellan standarddimensioner).
Bäcksektionerna bör rensas och grävas ur där så behövs, och trummor under privata vägar,
vägar som tillhör vägföretag etc. bör vid behov bytas ut. Detta torde vara den mest
kostnadseffektiva lösningen, sett till den nytta man skapar från åtgärderna.
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Sammanfattning
För beräkningar av korta och långa regn har det framkommit att den planerade exploateringen
bidrar till ett ökat flöde i bäcken i Kämpersvik. För långa regn med återkomsttiden 50 år ökas
högsta momentanflödet med ca 190 l/s (från 3930 till 4120 l/s). För långa regn med
återkomsttiden 10 år beräknas högsta momentanflödet gå från 2620 till 2740 l/s, alltså en
ökning med ca 120 l/s.
För ett regn med kort varaktighet och återkomsttiden 10 år är den maximala ökningen beräknad
till ca 50 l/s (från 2660 till 2710 l/s).
Båda dessa beräkningar har beaktat en framtida ökning i regnintensitet motsvarande 25 %, i
enlighet med Svenskt Vattens publikation P104 Nederbördsdata vid dimensionering och analys
av avloppssystem, vilken innehåller nyligen uppdaterad data rörande detta.
Beräkningarna för de korta och långa regnen har utförts i efter existerande branschstandard och
praxis. De långa regnen har beräknats med hjälp av Vägverkets (nuvarande Trafikverket)
publikation 2008:61 VVMB 310 Hydraulisk dimensionering, men vissa faktorer som finns
uppdaterade i P104 har använts istället för de i VVMB 310 existerande faktorerna (t.ex.
gällande klimatfaktorn 25 % ökning i nederbörd).
Det anses inte ekonomiskt försvarbart att anlägga fördröjningsmagasin i de planerade
exploateringsområdena, då dessa inte skulle ha någon som helst effekt vid de
dimensionerande, långa regnen. Det finns en möjlighet att en viss fördröjning kan erhållas för
de korta regnen, men den dimensionerande varaktigheten 65 minuter anses för lång för att
magasinen ska kunna ombesörja all nederbörd innan regnet upphör.
Ett alternativ för att minska risken för överbelastning av vattendraget, vilket i detta fall borde
vara betydligt bättre än att anlägga fördröjningsmagasin, vore att öka dess kapacitet. Detta kan
göras genom byte av vägtrummor samt rensning och eventuellt utgrävning av bäcken.
Trafikverket ansvarar för att eventuella trummor under allmänna vägar klarar flödet HHQ50, och
det anses även att de bör vara dimensionerade för det beräknade flödet HHQ50mom.
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Bilaga 1 – Bestämning av dimensionerande flöde i punkten A för 10-årsregn med kort varaktighet

Figur 2 – Flödesberäkning i punkt A för 10-årsregn med kort varaktighet. OBS ingen klimatfaktor är inkluderad i denna graf.
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Bilaga 2 – Bestämning av dimensionerande flöde i punkten B för 10-årsregn med kort varaktighet

Figur 3 – Flödesberäkning i punkt B för 10-årsregn med kort varaktighet. OBS ingen klimatfaktor är inkluderad i denna graf.
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Bilaga 3 – Bestämning av dimensionerande flöde i punkten C för 10-årsregn med kort varaktighet

Figur 4 – Flödesberäkning i punkt C för 10-årsregn med kort varaktighet. OBS ingen klimatfaktor är inkluderad i denna graf.
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Faktablad - VATTENDRAG
Underlag till rapporten Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade
områden. Gäller för Västra Götalands län.

Handboken Stigande vatten utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i
översvämningszoner. I handboken presenteras inga exakta siffror eller nivåer för zonerna. Kunskap
och bedömningar kan komma att ändras i takt med att ny forskning tas fram. I detta faktablad
presenteras underlag som är tillgängligt i nuläget för att ta fram planeringsnivåerna.
Översvämningszoner och planeringsnivåer
Översvämningszonerna för ett vattendrag är indelade i fyra zoner, se illustration nedan.
Zonindelningen är kopplad till återkomsttider och olika riskgrad. I zon 4 (röd) är sannolikheten för
att en översvämning inträffar högst och i zon 1 (grön) är den lägst.
Planeringsnivåerna för ett vattendrag utgår från ett 100-årsflöde, ett 200-årsflöde och ett högsta
beräknade flöde i ett framtida klimat. En översvämningszon definieras av ett intervall mellan två
nivåer med utgångspunkt i markens nivå. Det innebär att zon 4 (röd) utgörs av intervallet mellan
medelvattennivån och 100-årsflödet, zon 3 (orange) av intervallet mellan 100-årsflödet och 200årsflödet, och zon 2 (gul) mellan 200-årsflödet och ett högsta beräknade flöde. Zon 1 (grön) utgörs
av all mark över nivån för ett högsta beräknade flöde. Dock kan andra typer av översvämningar
som till exempel skyfall, inträffa i denna zon.
Vilka funktioner som är lämpliga att placera i de olika zonerna framgår av markanvändningsdiagrammet i handboken. För en funktion som enligt rekommendationerna anses lämplig att placera
i zon 2 (gul) betyder det att funktionen (byggnaden) som lägst kan placeras på nivån för 200årsflödet. Funktionskrav är alltid kopplade till funktioner som placeras i zon 2 (gul), zon 3 (orange)
och zon 4 (röd).
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Information för att beräkna nivåer
Länsstyrelsen tillhandahåller inte de exakta nivåerna för specifika vattendrag. I Klimatanalysen för
Västra Götaland (SMHI Rapport Nr 2011-45) har dock 10 vattendrag analyserats med avseende på
framtida förändringar i 100-årstillrinning. Analysen omfattar vattendragen Ätran, Viskan,
Mölndalsån, Säveån, Örekilsälven, Strömsån, Nossan, Upperudsälven, Tidan och Gullspångsälven.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört översiktlig
översvämningskartering för flera vattendrag i Västra Götalands län. Detaljeringsgraden i dessa
beräkningar kan ökas genom att resultat och vattennivåer från den hydrauliska modellen
kombineras med en detaljerad höjdmodell, till exempel Lantmäteriets nya modell NNH. Det är
möjligt att låna de hydrauliska modellerna kostnadsfritt från MSB för att göra egna analyser och
scenarier av andra återkomsttider eller för att öka detaljeringsnivån.
Observera att kartering av vattendrag bör göras på oreglerade förhållanden. Det innebär att sjöar
och reglerade magasin beskrivs som om de hade haft naturliga utlopp och inte aktivt reglerats för
exempelvis vattenkraftproduktion.
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Faktablad - KUSTEN
Underlag till rapporten Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade
områden. Gäller för Västra Götalands län.

Handboken Stigande vatten utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i
översvämningszoner. I handboken presenteras inga exakta siffror eller nivåer för zonerna. Kunskap
och bedömningar kan komma att ändras i takt med att ny forskning tas fram, därför presenteras de
aktuella planeringsnivåerna i detta faktablad och kan komma att uppdateras.
Översvämningszoner och planeringsnivåer
Översvämningszonerna för kusten är indelade i fyra zoner, se illustration på nästa sida.
Zonindelningen är kopplad till riskgrad. I zon 4 (röd) är sannolikheten för att en översvämning
inträffar högst och i zon 1 (grön) är den lägst.
Planeringsnivåerna för kusten utgår från ett framtida högsta högvatten i kombination med
säkerhetsmarginaler. Långa tidsserier med observationer från ett antal mätstationer längs kusten
utgör underlag för beräkningar av de högsta havsnivåerna som kan uppstå i dagens klimat. Till
dessa nivåer läggs den prognostiserade globala havsnivåhöjningen som underlag för beräkning av
de framtida högsta högvattennivåerna. För att kunna hantera dels skillnader i markanvändningens
och bebyggelsens betydelse och vikt för samhället, dels osäkerheter i klimatprognoserna, har olika
säkerhetsmarginaler lagts på för att räkna fram nivåerna.
En översvämningszon definieras av ett intervall mellan två nivåer med utgångspunkt i markens
nivå. Det innebär att zon 4 (röd) utgörs av intervallet mellan medelvattennivån och nivån för högsta
högvatten, zon 3 (orange) av intervallet mellan högsta högvatten och säkerhetsnivå 1, och zon 2
(gul) mellan säkerhetsnivå 1 och säkerhetsnivå 2. Zon 1 (grön) utgörs av all mark över nivån för
säkerhetsnivå 2. Dock kan andra typer av översvämningar som till exempel skyfall, inträffa i denna
zon.
Vilka funktioner som är lämpliga att placera i de olika zonerna framgår av markanvändningsdiagrammet i handboken. För en funktion som enligt rekommendationerna anses lämplig att placera
i zon 2 (gul) betyder det att funktionen (byggnaden) som lägst kan placeras på dsäkerhetsnivå 1.
Funktionskrav är alltid kopplade till funktioner som placeras i zon 2 (gul), zon 3 (orange) och zon 4
(röd).
Aktuella planeringsnivåer finns presenterade på nästa sida, samt kompletterande uträkningar.
Nivåerna är framräknade med utgångspunkt i följande underlag: Klimatanalys för Västra Götaland
(SMHI, rapport Nr 2011-45).
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KUSTEN - zoner:

KUSTEN - zoner och planeringsnivåer:
Zon 1
(RH2000 möh)
Ort
Kungsvik
Smögen
Stenungsund
Göteborg
Varberg/Ringhals

Zon 1 = över:
Säkerhetsnivå 2
3,3
3,3
3,6
3,9
3,5

Zon 2
(RH2000 möh)
Ort
Kungsvik
Smögen
Stenungsund
Göteborg
Varberg/Ringhals

Zon 2 = intervallet mellan:
SäkerhetsSäkerhetsnivå 1
nivå 2
2,8
3,3
2,8
3,3
3,1
3,6
3,4
3,9
3,0
3,5
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Zon 3
(RH2000 möh)
Ort
Kungsvik
Smögen
Stenungsund
Göteborg
Varberg/Ringhals
Zon 4
(RH2000 möh)
Ort
Kungsvik
Smögen
Stenungsund
Göteborg
Varberg/Ringhals

Zon 3 = intervallet mellan:
Framtida beräknade
Säkerhetshögvatten
nivå 1
2,3
2,8
2,3
2,8
2,6
3,1
2,9
3,4
2,5
3,0
Zon 4 = under:
Framtida beräknade
högvatten
2,3
2,3
2,6
2,9
2,5

KUSTEN - uträkning nivåer:
Säkerhetsnivå 2

Ort
Kungsvik
Smögen
Stenungsund
Göteborg
Varberg/Ringhals

RH2000 (möh)
Framtida
beräknade högvatten
2,3
2,3
2,6
2,9
2,5

Extra
säkerhetsmarginal
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Säkerhetsnivå 1

Ort
Kungsvik
Smögen
Stenungsund
Göteborg
Varberg/Ringhals

Säkerhetsnivå 2
3,3
3,3
3,6
3,9
3,5

RH2000 (möh)
Framtida
beräknade högvatten
2,3
2,3
2,6
2,9
2,5

Extra
säkerhetsmarginal
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Säkerhetsnivå 1
2,8
2,8
3,1
3,4
3,0
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Framtida beräknade högvatten
100-årsnivå
Ort
i dagens klimat
Kungsvik
1,47
Smögen
1,45
Stenungsund
1,70
Göteborg
1,65
Varberg/Ringhals
1,52

Vinduppstuvning Vågeffekt
0,10
0,075
0,10
0,075
0,10
0,075
0,30
0,225
0,10
0,075

Beräknat högvatten
i dagens klimat
1,645
1,625
1,875
2,175
1,695

RH2000 (möh)
MedelHavsnivå- LandNettoFramtida
vattenstånd höjning höjning havshöjning beräknade högvatten
-0,03
1,00
0,33
0,67
2,3
-0,03
1,00
0,31
0,69
2,3
0,00
1,00
0,31
0,69
2,6
0,04
1,00
0,26
0,70
2,9
0,05
1,00
0,15
0,80
2,5

Faktablad – planeringsnivåer. Version 1.0 (2012-02-03)
Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotande områden
Faktablad för kusten, Vänern och vattendrag finns på: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

PM
UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Kämperöd 1:3 mfl

Göran Wallgren

2012-11-23

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

1351452000

Göran Wallgren

Rev 2012-12-04

Exploateringsgrad
Hela planområdet omfattar ca 7,75 ha.
Inom planområdet finns befintliga hårdgjorda ytor, Viksvägen, som utgör ca 1800 m2
motsvarande ca 2,3 % av planområdets yta.
Tillkommande hårdgjorda ytor (gator, p-ytor och hustak) inom planområdet beräknas till ca
14.500 m2. Gator och p-ytor utgör ca 9500 m2 och takytor utgör ca 5000 m2. Andelen
tillkommande hårdgjorda ytor utgör då ca 18,7 % av planområdets yta.
Utöver detta kan hårdgjort p-yta och gångväg komma att anläggas på villatomterna med en
sammanlagd area på ca 1350 m2 som ökar andelen hårdgjord yta till 20,4 %.
Sammanlagt hårdgjord yta inom planområdet blir då 22,7 %.

Inom hela avrinningsområdet som är ca 153 ha utgör planområdet ca 5,1 % av ytan.
Tillskottet av hårdgjord yta inom avrinningsområdet utgör ca 1 %.
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