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1.    Översiktsritning  

 

2.    Sammanfattning 
Hårdgjorda ytor inom ny plan renas i makadamdiken och dagvattendamm för att minska 

föroreningarna till Örekilsälven.  

 

Vägar, hårdgjorda ytor och fastigheternas tak ansluts till makadamdiken som ansluts till en 

dagvattenledning som leds till en dagvattendamm med utlopp i diket som mynnar ut i 

Örekilsälven. Rening sker i makadamdiken och dagvattendammen.  

 

 

3.  Uppdragsbeskrivning 

3.1 Orientering 
Planområdet Vadholmen/Örekilsparken ligger öster om centrum och järnvägen, mellan 

järnvägen och Örekilsälven. Det delas av i två delar av järnvägen till bruket i Munkedal. I den 

västra delen har det funnits bebyggelse som rivits för den nya planens ändamål. Den östra 

delen exploateras på obebyggd mark. 
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3.2  Syfte 

Syfte med utredningen är att beräkna dagvattenflöden samt att föreslå åtgärder för rening av 

dagvatten från hårdgjorda ytor inom planområdet för att minska föroreningarna till 

Örekilsälven.  

4.  Underlag 

4.1 Bilagor 
Planerade dagvattenledningar och diken framgår av ritning U:11:01, 2020-06-25. 

5. Befintliga förhållanden 

5.1  Områdesbeskrivning 
Hela planområdet är ca 2.8 ha. 

Befintliga ytor i den västra delen (Vadholmen) av området består av hårdgjorda ytor och är ca 

1.68 ha. 

Östra delen Örekilsparken består av ett parkområde med gräs och grusgångar och är ca 1.12 

ha.  

Områdena innehåller både hårdgjorda ytor och gräsytor på lerbotten. En exploatering enligt 

nya planförslaget kommer därför inte märkbart förändra avrinningen från området. 

 

Dagvattnet från befintliga vägar och hus har anslutits till den befintliga dagvattenledningen 

med dimension 1400 innan den gått ut i Örekilsälven, söder om nytt bostadsområde (söder om 

ny damm). 

 

Nere vid älven har det fyllts med erosionsskyddande material, även nedanför banvallen till 

bruket ligger ett område med fyllnadsmassor. 

Den naturliga avrinningen går ner mot Örekilsälven i öster. I väster, längs järnvägen går en 

kulverterad bäck som avvattnar ett område på ca 35 ha upp mot kyrkan. 

 

5.2  Dagvattendamm i Örekilsparken  
Dagvattendamm byggd 2019 fördröjer ca 240 m3. Dammen fördröjer ett trettioårsregn. 

Dammens flöde 0-15 l/s styrs av ledning med dimensionen 110 mm som mynnar i nybyggt 

(hösten 2019) dike strax söder om dammen (byggd hösten 2019). Bräddledning dimension 

400 mm klarar ca 400 l/s. Dammen är byggd för rening och fördröjning av dagvatten för den 

nya planen. 

 

5.3 Örekilsälven 
Befintlig älv, Örekilsälven har en total längd på ca 90 km. Örekilsälven är Västkustens största 

vattendrag och mynnar ut i Saltkällefjorden i den inre delen av Gullmarn. Den är en av södras 

Sveriges bästa laxfiskeälvar.  

 

6. Framtida förhållanden 
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Planen tillåter bebyggelse av både bostäder och centrumbyggnader. Den västra delen 

(Vadholmen) tillåter en byggnadsarea på ca 3400 m2 och den östra delen (Örekilsparken) ca 

1200 m2. 

7. Dimensionering 

7.1 Beräkningsunderlag för dimensionering 
Ett tioårsregn har en intensitet på ca 230 l/sxha på ett 10 minuters regn. 

Ett trettioårsregn har en intensitet på ca 330 l/sxha på ett 10 minuters regn. 

Ett hundraårsregn har en intensitet på ca 490 l/sxha på ett 10 minuters regn. 

Tak har en avrinningskoefficient på ca 0.9, asfalterad yta har avrinningskoefficienten ca 0.8 

och grönytor-park har avrinningskoefficienten ca 0.1. 

7.2  Västra området, Vadholmen 
 

Ny byggnation av Vadholmsvägen utmed banvallen Göteborg-Strömstad pågår. Vägen 

avvattnas till nytt makadammdike åt väster om Vadholmsvägen och ansluts till befintlig 

dagvattenledning med dimension 1200 som ansluter till Örekilsälven söder om nytt 

bostadsområde (söder om ny damm). 

Hårdgjord yta Vadholmsvägen längd 260m x bredd på 8.5m =2210 m2. 

Det ger flödet 0.2 ha x 230 x 0.8 = ca 37 l/s. 

För ett tioårsregn blir vattenvolymen 600 s x 37 l/s = ca 22 200 l (ca 22 m3).  

 

Tak inom västra delen i ny plan blir ca 0.34 ha. 

Det ger flödet 0.34 ha x 230 x 0.9 = ca 70 l/s. 

För ett tioårsregn blir vattenvolymen 600 s x 70 l/s = ca 42 000 l (ca 42 m3).  

Avvattnas till nya dräneringsmagasin och damm. 

 

Hårdgjorda ytor inom västra delen i ny plan blir ca 0.43 ha. 

Det ger flödet 0.43 ha x 230 x 0.8 = ca 79 l/s. 

För ett tioårsregn blir vattenvolymen 600 s x 79 l/s = ca 47 400 l (ca 47 m3).  

Avvattnas till nya dräneringsmagasin och damm. 

 

Grön- och parkytor inom västra delen i ny plan blir ca 0.69 ha. 

Det ger flödet 0.69 ha x 230 x 0.1 = ca 16 l/s. 

För ett tioårsregn blir vattenvolymen 600 s x 16 l/s = ca 9 600 l (ca 10 m3).  

 

Vattenvolym som skall renas för den västra delen blir ca 89 m3. 

Med framtida klimatpåverkan på 25% blir det sammanlagt ca 111 m3. 

 

Nya tak och hårdgjorda ytor avvattnas till makadamdiken som ansluter dagvattenledningen 

med dimension 450 som går under banvallen till bruket, dagvattenledning 450 mynnar ut i ny 

damm och sedan vidare till nybyggt dike som ansluter Örekilsälven.  
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7.3  Östra området, Örekilsparken 
 

Tak inom östra delen i ny plan blir ca 0.12 ha. 

Det ger flödet 0.12 ha x 230 x 0.9 = ca 25 l/s. 

För ett tioårsregn blir vattenvolymen 600 s x 25 l/s = ca 15 000 l (ca 15m3).  

Avvattnas till dagvattenledning dimension 450 och sen till dammen. 

 

Hårdgjorda ytor inom östra delen i ny plan blir ca 0.34 ha. 

Det ger flödet 0.34 ha x 230 x 0.8 = ca 63 l/s. 

För ett tioårsregn blir vattenvolymen 600 s x 63 l/s = ca 37 800 l (ca 38 m3).  

Avvattnas till nya dräneringsmagasin och sen till dammen. 

 

Grön- och parkytor inom östra delen i ny plan blir ca 0.69 ha. 

Det ger flödet 0.69 ha x 230 x 0.1 = ca 16 l/s. 

För ett tioårsregn blir vattenvolymen 600 s x 16 l/s = ca 9 600 l (ca 10 m3).  

 

Vattenvolym som skall renas för den östra delen blir ca 53 m3. 

Med framtida klimatpåverkan på 25 % blir det sammanlagt ca 66 m3. 

 

Nya tak avvattnas till dagvattenledning dimension 450. Hårdgjorda ytor avvattnas till 

makadamdiken som ansluter dagvattenledningen med dimension 450 som mynnar ut i ny 

damm och sen till nybyggt dike som ansluter Örekilsparken. 

 

7.4 Dimensionering av dagvatten för ett trettio- och 
hundraårsregn 
Ett 30 årsregn har en intensitet på ca 330 l/sxha räknat på ett 10 minuters regn. Det är ca 1.5 

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

vilket ger en och en halv gånger flödet och vattenvolym. 

 

Ett 100 årsregn har en intensitet på ca 490 l/sxha räknat på ett 10 minuters regn. Det är ca 2 

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

vilket ger dubbla flödet och vattenvolym. 

 

Tak och hårdgjorda-ytor inom ny plan är ca 1.23 ha. (bägge sidor banvallen till bruket). 

Räknat på avrinningskoefficienten 0.85 som är ett mellanvärde mellan tak och hårdgjorda 

ytor. 

 

Ett 30-årsregn med en intensitet på 330 l/sxha på ett 10 minuters regn. 

1.23 ha x 0.85 x 330 l/sxha = ca 350 l/s. 

Vattenvolymen beräknad på 10 minuter/600 sekunder blir ca 600s x 350 l/s=210 m3. 

Nybyggd (hösten 2019) dagvattendamm fördröjer ca 240 m3. Det innebär att dammen klarar 

av ett trettioårsregn och D450 klarar flödet från planområdet. 

Med framtida klimatpåverkan på 25 % blir det sammanlagt ca 260 m3. 

 

Ett 100-årsregn med en intensitet på 490 l/sxha på ett 10 minuters regn. 

1.23 ha x 0.85 x 490 l/sxha = ca 510 l/s. 

Vattenvolymen beräknad på 10 minuter/600 sekunder blir ca 600s x 510 l/s=306m3. 

Med framtida klimatpåverkan på 25 % blir det sammanlagt ca 380 m3. 
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Bygger man färdigt golv minst ca 50 cm över högsta högvattenyta så blir det inga dyra 

återställningskostnader. 

 

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

markyta och vägyta ner till befintliga Örekilsälven. 

 

Konsekvenserna efter stora regn brukar bli att allt "löst" som löv, grenar, grus rinner ner till 

lågpunkter. Det innebär att dagvattenbrunnar och trummor under vägar mm tätnar och vattnet 

rinner över vägar vilket medför hög vattenyta. Därmed viktigt att rensa dagvattentrummor och 

dagvattenbrunnar kontinuerligt.  

 

8. Utformning 

8.1 Åtgärder 
 

Dagvatten från västra delen av nytt planområdet, tak och hårdgjorda ytor avleds till nya 

dräneringsmagasin av makadam inom ny plan. Dräneringsdimension 300 mm. Dagvattnet blir 

fördröjt vilket renar vattnet. 

En ny dagvattenledning D450/396 till nytt bostadsområden har anlagts hösten 2019 under 

banvallen till bruket. Den klarar flöden upp till ca 450 1/s. Den är inte kopplad på D1600 utan 

mynnar i ny damm byggd hösten 2019 för rening och fördröjning av dagvatten från det nya 

planområdet som ansluter nytt dike som mynnar ut i Örekilsälven. 

 

Västra delens dagvatten från tak kopplas på i slutet av dräneringsmagasinen innan det kopplas 

till dagvattenledning dimension 450 som rinner till dammen och vidare till nytt dike i 

Örekilsparken som rinner ut i Örekilsälven. 

Detta för att separera tak och vägvatten i möjligaste mån utan att göra två parallella 

dagvattensystem och även få rening av takvattnet. 

Dagvatten från tak är förhållandevis rena, vatten från gröna tak med vegetation är ett 

alternativ till att rena takvatten ytterligare. Vill man fördröja takvatten ytterligare kan man 

lägga dagvattenkassetter nedanför stuprören. 

 

Östra delens dagvatten från nya tak avvattnas till dagvattenledning dimension 450 som 

ansluter nya dammen. Hårdgjorda ytor avvattnas till makadamdike som ansluter 

dagvattenledningen med dimension 450 som mynnar ut i ny damm.  

 

Dagvattenvolymen från det nya planområdet fördröjs med ett 10-årsregn i makadamdiken och 

dagvattendammen innan det ansluter recipienten.  

En exploatering enligt nya planförslaget kommer inte märkbart förändra avrinningen från 

området då det blir nästan lika mycket hårdgjorda ytor efter exploateringen som det var innan.  

 

Det blir en fördröjning, infiltration och rening av dagvattnet i makadamdiken och i dammen. 

Desto lugnare flödet är desto mer smutspartiklar hinner sjunka till botten av 

diken/makadamdiken och därmed renare vatten som rinner till Örekilsälven. 

Dagvattenbrunnar med sandfång skall användas. 
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8.2 Dagvatten och påverkan på Örekilsälven 
Tidigare har ingen rening av dagvattnet skett inom området, dagvattnet har anslutits till en 

befintlig dagvattenledning dimension 1400 som ansluter Örekilsälven.  

Förslaget i denna utredning kommer ge rening av olika föroreningar och fördröja dagvattnet i 

makadamdiken och damm.  

9. Dagvatten inom fastigheten 
Tomter inom planområdet skall ansluta sitt dagvatten till makadamdikena. 

 

Generellt gäller: 

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

huskroppen skall anslutas till ytvattenintag (dagvattenbrunn med kupol) eller rinna runt huset. 

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 

och vidare till 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. 

 

Sävedalen 2020-06-25 

AQUA CANALE AB 

 

Ulf Mühlenbock 
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