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Dagvattenutredning 

 
Ritningar D:11:01, D:11:02 och D:11:11 bifogas. 

 
Dimensionering av dagvatten 
Dagvatten beräknas på ett 10 årsregn med en intensitet på ca 230 l/sxha räknat på ett 10 

minuters regn (varaktighet på 10 minuter). 

Avrinningskoefficienten för grusplaner är ca 0.3 (och för asfalts-ytor ca 0.8). 

Nuvarande avrinningskoefficienten för skogsmark är ca 0.1. 

 
Befintlig parkering 
Befintlig parkering är en "grusparkering" dvs uppbyggd av krossgrus (överytan är en grusyta). 

Regnvattnet infiltreras genom överbyggnaden till ca 70% och ca 30% rinner till befintlig 

gräsyta som lutar mot vägdiket. 

 

Befintlig parkeringsyta är ca 3400 m
2
 / 0.34 ha. 

Flödet blir ca 0.34 ha x 0.3 x 230 l/sxha = ca 24 l/s. 

Volymen blir ca 600 sekunder x 24 l/s = 14400 l/14.4 m
3
. 

 

Idag fördröjs dagvattnet när det rinner ut på gräsyta innan det hamnar i befintligt vägdike. 

Vattnet rinner i vägdiket söder ut, öster om Repslagaregatan till bäcken norr om Väg 163, 

längd ca 180 m. Det finns 2 vägtrummor i pkt 11 och 10 med dimensionen 300 mm på den 

sträckan. 

Dagvattentrumma dimension 1200 mm str 9-8 leder bäckvattnet under Repslagaregatan. 

Bäcken rinner utmed Väg 163 genom en stentrumma 700x1000 mm i pkt 7 och korsar 

Stödbergsvägen med en vägtrumma dimension 800 mm str 6-5, dikets längd ca 180 m.  

Diket fortsätter utmed Väg 163 innan dagvattnet korsar Väg 163 i en plåttrumma dimension 

1200 mm str 4-3 och nytt dike som fortsätter norrut där en ny trumma dimension 600 mm str 

2-1med längd ca 100 som mynnar ut i havet (vid badplatsen). 

 

Total längd på diken och trummor till havet är ca 600 m. 

 

Utökad parkering 
Befintlig parkering breddas och utökas åt söder med en ny "grusparkering" dvs uppbyggd av 

krossgrus (överytan är en grusyta) på ca 4700 m
2
. 

Regnvattnet infiltreras genom överbyggnaden till ca 70% och ca 30% rinner till nytt dike som 

mynnar i ny fördröjningsdamm. 

 

Total parkeringsyta är ca 8100 m
2
 / 0.81 ha. 

Flödet blir ca 0.81 ha x 0.3 x 230 l/sxha = ca 56 l/s. 

 

Nuvarande avrinningskoefficienten för skogsmark är ca 0.1. 

Flödet blir ca 0.81 ha x 0.1 x 230 l/sxha = ca 19 l/s. 

 

Totalt flöde att fördröja blir 56 l/s - 19 l/s = 37 l/s 

Volymen blir ca 600 sekunder x 37 l/s = 22 200 l/22.2 m
3
. 
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Dammen byggs för en vattenvolym på 25 m
3
. 

Om grusytan asfalteras skall dammens vattenvolym ökas till 55 m
3
. 

 

Fördröjning av dagvattnet 
Dagvatten öster om parkeringen leds förbi parkeringen till en liten befintlig bäck i pkt 13. 

 

Dagvatten från grusparkeringen rinner till ett nytt grunt fördröjningsdike väster om 

parkeringen längd ca 150 m innan det når ny fördröjningsdamm. 

 

Parkeringsytor som ”smutsar” ner regnvattnet lär inte påverka (skada) havsmiljön, eventuellt 

slam stannar i fördröjningsdiket och dammen. 

 

Flödet från dammen styrs av en trumma dimension 110 mm, vilket ger flödet 0-14 l/s. 

Utloppet mynnar till en liten befintlig bäck i pkt 12. 

 

Havets nivå påverkar inte dagvattnet från parkeringen då utloppet ligger på ca +8.0. 

 

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 2 ggr 

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

dubbla flödet och vattenvolym. 

 

Ett 100 årsregn inom detta område medför inga olägenheter eftersom dagvattnet rinner på 

markyta och vägyta ner till befintligt dike/bäck. Trumman ut i havet kan däremot ha för liten 

dimension på sista sträckan, men då rinner vattnet på marken till havet. 

 

Bygger man nya ytor minst ca 50 cm över högsta högvattenyta så blir det inga dyra 

återställningskostnader. Eftersom området ligger högre än befintlig väg blir det inga problem 

med hög vattenyta. 

 

Fördröjningsdammen är dimensionerad för 10-årsregn och inte ett 100-årsregn eftersom det 

inte är eller blir några problem nedströms parkeringen. 

 

Innan byggstart 

Innan byggstart och upphandling av entreprenör skall en riskanalys tas fram. I riskanalysen 

kommer det att finnas krav på vibrationer och antal vibrationsmätare som skall finnas. Alla 

hus, vägar och vattentäkter kommer att besiktigas innan och efter utförd byggnation. 

 

Det kommer att bli ett startmöte på kommunen innan bygget får starta. 
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