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VA och dagvattenutredning 

 
Vatten och spillvatten 
Utbyggnad av ”konventionellt” kommunalt VA-skall väljas. Huvudledningarna, spill och 

vatten skall anslutas till kommunens anslutningspunkter enligt ritning (öster om V163 i pkt 9 

och 10). 

Det blir 21 nya tomter i ny plan och ytterligare ca 60 befintliga tomter kan anslutas till 

kommunens anslutningspunkt via Ertseröd 1:3. Dimensioneringen av vatten- och 

spillvattenledningar är för ca 80 fastigheter. 

Havsvattnet blir bättre när befintliga fastigheter kan anslutas till nya kommunala 

spillvattenledningarna i framtiden.  

 

 

Dagvatten 
Dagvattenledningar ansluts till fördröjningsdike innan de avleds till närmaste diken. Vattnet 

skall rinna ovan mark om det är möjligt för att fördröjas och infiltreras i marken. 

Tillkommande vägytor som ”smutsar” ner regnvattnet lär inte påverka (skada) havsmiljön, 

eventuellt slam stannar i fördröjningsdiken. 

 

Dagvattenmagasinen byggs för 100-årsregn. 

 

Marken består av ca 30 cm vegetationsjord, siltig sand/grus ovan berg eller lera. 

Grundvattennivån är normalt ca 1 till 2 meter under markytan. Vid större regn kan 

grundvattnet stiga till marknivån. 

Det blir ingen grundvattensänkning av området när utloppsledningar för dagvattnet ligger kvar 

på samma nivå. Dagvattenmagasinens storlek ger dagvattnet tid att infiltrera. 

 

Längden på planområdet mellan Nytorpsvägen och John Månssonsväg är ca 420 m. Den 

västra halvan av planen som avvattnas åt sydväst är ca 180 m och den östra halvan är ca 240 

m och avvattnas åt nordost (dike utmed Sportshopen). 

 

Avrinningskoefficienten för skogsmark är ca 0.1. 

 

Den västra halvan av planområdet är ca 2 ha. Det ger ett flöde innan utbyggnad med 

avrinningskoefficienten på ca 0.1, ett 10-årsregn med en varaktighet på 10 minuter, 2 ha x 0.1 

x 230 l/s/ha = ca 46 l/s.  

 

Ny väg ansluts till dagvattenledning och fastigheternas tak och dräneringar ansluts till en 

dagvattenservis.  

21 nya tomter ansluts till dagvattenmagasin som rinner åt väster.  

 

Vägens dagvattenbrunnar ansluts till dagvattenledning liksom fastigheterna på södra sidan om 

ny väg. Fastighetens hårdgjorda ytor, tak och dräneringar ansluts till en dagvattenservis. 

Dagvattnet rinner i en dagvattenledning till fördröjningsdike. 
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För fastigheterna på norra sidan ny väg ansluts hårdgjorda ytor, tak och dräneringar till en 

dagvattenservis som mynnar i fördröjningsdike. 

 

Yta för idrottsanläggning avvattnas till ny fördröjningsdamm norr om idrottsanläggningen. 

 

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

Utlopp D110 +12.2. Botten +12.1. Minsta vattenyta +12.2 och max vattenyta +12.6. 

 

Befintligt dike från fastighet Ertseröd 2:13 grävs om i ny sträckning och kopplas till nytt 

dagvattensystem vid ny vägkant. 

Dagvattenledning med servitut från Mon kopplas in på nytt dagvattensystem vid ny vägkant.  

Befintligt dike utmed gränsen till Mon är ansluten till befintlig intagsbrunn som är kopplad på 

servitutledning från Mon.  

 

Dagvattnet rinner från det östra fördröjningsdiket till det västra fördröjningsdiket innan det 

ansluts till befintligt dike pkt 34. 

Dikets vatten leds i vägtrumma med dimension 400 mm (utlopp +12.05) str 34-35 under 

befintlig väg, Nytorpsvägen. Sträcka 35-41 är ett befintligt dike, längd ca 215 m åt väster som 

lutar ca 0.3 % åt väster men vattnet rinner in i intagsbrunn punkt 36. 

Det finns en intagsbrunn i pkt 36 som leder in vattnet i en befintlig dagvattenledning str 36-45 

som ligger nära parallellt med diket. 

Str 42-45 rinner vattnet i en dagvattenledning dimension 400 längd ca 90 m åt söder under 

åkern och Nytorpsvägen.  

Ytterligare ett befintligt dike längd ca 210 m leder vattnet till havet. På den sträckan finns det 

en trumma med dimensionen 500. Höjdskillnad pkt 45 till havet är ca 10 m.  

 

Vid okulär genomgång av brunnar, ledningar och diken 2015 02 24 och 2017 03 16 såg allt 

bra ut. Det såg ut som någon sköter trummor, diken mm. Efter färgning kan vi konstatera att 

ledningarna behövs spolas ( slam i ledningarna) och filmas för att se om det finns fler anslutna 

ledningar.  

 

Dagvatten från ny plan ger ett lägre flöde under längre tid eftersom alla regn går via 

fördröjningsdiken. 

 

Det blir bättre än idag nedströms ny plan eftersom alla regn fördröjs i ett dike/damm 

dimensionerad för ett hundraårsregn. 

 

Dimensionering av dagvatten för 10 st nya tomter söder om ny väg inkl ny väg  

Marken består av ett tunt jordmaterial/siltig sand ovan berg vilket medför att infiltrera 

hårdgjorda tak och platt-ytor genom marken är olämpligt.  

Nya vägen är ca 325 m med en bredd på 4.0 m = ca 1300 m
2
 och med en vändplan på ca 100 

m
2
 blir det totalt ca 1400 m

2 
(0.14 ha). 

 

Asfalterad väg ger avrinningskoefficienten ca 0.8 och regnet beräknas på ett 10 årsregn med 

en intensitet på 230 l/sxha på ett 10 minuters regn. 
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0.14 ha x 0.8 x 230 l/sxha = ca 26 l/s. 

 

Husens takytor är ca 150 m
2
 och förråd/carport ca 50 m

2
. Det blir totalt ca 200 m

2 
(0.02 ha). 

 

Platt-ytor ca 200 m
2 

(0.02 ha). 

Totalt ny yta per tomt 0.04 ha x 0.9 x 230 l/sxha = ca 8 l/s. 

 

 

Väg + 10 st tomter ger flödet ca 105 l/s minus befintligt förhållande 0.5 ha x 0.1 x 230 l/sxha 

= ca 12 l/s blir ca 93 l/s. 

Vattenvolymen blir med ett regns varaktighet på 10 minuter = 600 s x 93 l/s = ca 56 000 l. För 

ett hundra års regn blir volymen 600 s x 180 l/s = 110 000 l (110 m3). 

Fördröjning och infiltration sker i ett nytt grunt dike ca 90 m långt innan det rinner ner i 

befintligt dike. Dikets magasin är ca110 000 l. 

 

Dimensionering av dagvatten för 11 st nya tomter norr om ny väg 

Marken består av ca 30 cm vegetationsmaterial, siltigt sand ovan lera/berg vilket medför att 

infiltrera hårdgjorda tak och platt-ytor genom marken är olämpligt.  

 

Husens takytor är ca 150 m
2
 och förråd/carport ca 50 m

2
. Det blir totalt ca 200 m

2 
(0.02 ha). 

Platt-ytor ca 200 m
2 

(0.02 ha). 

Totalt ny yta per tomt 0.04 ha x 0.9 x 230 l/sxha = ca 8 l/s. 

 

11 st tomter ger flödet ca 88 l/s minus befintligt förhållande 0.5 ha x 0.15 x 230 l/sxha = ca 17 

l/s blir ca 70 l/s. 

 

Vattenvolymen blir med ett regns varaktighet på 10 minuter = 600 s x 70 l/s = ca 42 000 l. För 

ett hundra års regn blir volymen 600 s x 140 l/s = 84 000 l (84 m3). 

Fördröjning och infiltration sker i ett nytt grunt dike ca 120 m långt innan det rinner ner i nytt 

grunt dike ca 90 m innan befintligt dike. Dikets magasin är ca110 000. 

 

Dimensionering av dagvatten för idrottsanläggning. 

Marken/åkern består av matjord ovan lera vilket medför att infiltrera idrottsytan genom 

marken är olämpligt.  

 

Ytan är ca 7200 m
2 

(0.72 ha). 

Totalt ny yta inkl parkeringar och grönytor 0.72 ha x 0.3 x 230 l/sxha = ca 50 l/s. 

 

 

Vattenvolymen blir med ett regns varaktighet på 10 minuter = 600 s x 50 l/s = ca 30 000 l. För 

ett hundra års regn blir volymen 600 s x 100 l/s = 60 000 l (60 m3). 

Fördröjning och infiltration sker i en ny grund damm norr om idrottsanläggningen. 

Dammens magasin är ca 60 000 l. 

Yta för damm är ca 200 m
2
. 

 

Utloppet mynnar i befintligt dike, dikets längd till havet är ca 1500 m som rinner mot norr 

förbi Sportshopen och mynnar i havet/båthamn norr om Tanumsstrands hotellanläggning.
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Flödet från dammen styrs av en trumma dimension 110 mm, vilket ger flödet 0-14 l/s. 

 

Diket passerar Tanumsstrandsvägen med en kulvert dimension 400 mm vattengång ca +12.9 

sen är det öppet dike längd ca 800 m förbi Sportshopen till ytterligare en kulvert med 

dimensionen 800 mm under Rörviksvägen. 

På fastighet 1:18 norr om Rörviksvägen finns det två kulvertar med dimensionen 800 mm och 

en stentrumma ca 0.6x0.6 m. 

 

 

Efter fastigheten 1:18 finns det ytterligare 2 kulvertar med en dimension 800 mm och 2 x 600 

under befintliga vägar på sista sträckan till havet, längd ca 350 m. 

Havets nivå påverkar befintligt dike ca 350 m uppströms till fastighet 1:18, där är dikesbotten 

+1.5.
 

 

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 planområde medför inga olägenheter eftersom dagvattnet rinner på 

markyta och vägyta ner till befintligt dike 

 

Bygger man färdigt golv 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. 

 

Dagvatten inom fastigheten 

Dagvatten som kommer uppströms nya hus (gäller även befintliga hus) och rinner ner mot 

huskroppen skall anslutas till ytvattenintag (dagvattenbrunn med kupol). Det får inte rinna ner 

i husets dräneringsledningar. Dräneringsledningarna är inte dimensionerade för ytvatten 

(hårdgjorda ytor) utan skall leda bort överskottsvatten (grundvatten). Det är viktigt att utföra 

dräneringen och makadamfyllningen så att den inte tätas över tiden med finmaterial (jord, löv 

mm).  

Ytvattenintagen placeras i lågpunkt och ansluts med dagvattenledning till dräneringsbrunnen 

som mynnar i dagvattenservisen. Om ytvattenintaget tätas skall vattnet på markytan ledas runt 

huset. 

 

 

Hus och tomtytor skall anslutas till dagvattenledning (dagvattenservis), dagvattnet får inte 

rinna ner till andra fastigheter eller ut på vägar.  

Det är viktigt vid granskning av byggnadslov att dagvattnet redovisas för hus och tomt. 

 

Vatten 

Vattenledningsnätet är utbyggt med bra kapacitet och med vattentryck ca 55 m (55 kg/cm
2
) i 

anslutningspunkt. Maximal vattenförbrukning/störttappning blir ca 3.5 l/s för ca 80 st 

fastigheter. Vattenledningen dimension 110 mm föreslås för att klara brandvatten och 

möjlighet till rundmatning. 
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Spillvatten 

Spillvattenledning dimension 200 mm på självfallsledningen och tryckavloppsledning TA90 

till kommunens anslutningspunkt. 

 

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

måste avloppet pumpas (villapump, gäller även dagvatten). 

 

 

 

 

 

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 och vattentäkter kommer att besiktigas innan och efter utförd byggnation. 

 

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

 

 

 

AQUA CANALE 

 

 

Ulf Mühlenbock 

 

Bifogade ritningar 

U1101 Vatten, avlopp och dagvatten. 

D1, D2 och D3 dagvattnets väg till havet. 










