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SAMMANFATTNING 

Dagvattenutredningen för detaljplan omfattar flödesberäkningar före- och efter utbyggnad av 
utredningsområdet Brudås samt åtgärdsförslag för fördröjning av den mängd dagvatten som 
exploateringen av området medför.  

Etablering av förskola och skolgårdsområde inom utredningsområdet innebär ett 
magasineringsbehov om cirka 50 m3 dagvatten. Omhändertagande genom avledning till 
underjordiskt fördröjningsmagasin föreslås för utredningsområdet efter utbyggnad. Dagvatten från 
hårdgjorda ytor såsom takytor och skolgård föreslås översila gräsytor, svackdiken och växtbäddar 
innan avledning till fördröjningsmagasin. Fördröjningsmagasinet ansluts till befintligt dagvattennät 
för vidare avledning mot recipient. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund, syfte och kravspecifikation 

På uppdrag av Munkedals kommun har SYSTRA gjort en dagvattenutredning inom ramen för 
upprättande av detaljplan - Brudås, i Munkedals kommun. Planerad utbyggnad inom området är 
tänkt att inrymma förskola omfattande fem avdelningar.  

Denna dagvattenutredning syftar till att säkerställa en hållbar dagvattenhantering inom området och 
ge förslag på principlösningar för hur dagvattnet kan omhändertas på bästa sätt. Utredningen och de 
förslag som föreslås görs enligt de riktlinjer och krav som redovisas i Svenskt vattens publikationer 
P110, P105 och P 104. Munkedals kommun saknar i dagsläget dagvattenpolicy.  

Dagvattenflöden inom området beräknas med rationella metoden och med återkomsttiden 10 år och 
regnvaraktigheten 10 minuter för dimensionerande regn.  Dagvattenflödet efter utbyggnad beräknas 
med klimatfaktor 1,2. 

  

 

  

Figur 1:1. Planillustration som visar ett förslag över hur området, med förskola, kan utformas (Munkedals 
kommun 2020).   
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Önskemålen kring vad dagvattenutredningen ska innefatta ser ut som följer: 
 

• Kartläggning av befintlig dagvattensituation och avrinningsområde 
 

• Utförande av dagvattenberäkningar baserade på Svenskt vattens publikationer. 
 

• Beskrivning av inverkan på MKN i recipienter  
 

• Förslag av dagvattenhantering efter exploatering  
 

• Beskriva systemlösning för fördröjning- och/eller rening av dagvatten från området samt det 
utrymme som bedöms krävas 
 

• Redogöra för underhållsåtgärder/skötselbehov av dagvattenanläggningen för att säkerställa 
dess funktion på lång sikt 
 

• Beskriva vilka eventuella delar av området som påverkas av risk för översvämning 
 

• Ge förslag på hur skyfall ska hanteras inom området 
 

• Ge förslag till åtgärder i planen för att minska risken för översvämning 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Utredningsområdet ligger söder om Munkedals Järnvägsstation och alldeles väster om järnvägen 
som löper i nord-sydlig riktning genom tätorten. Området består av lövskog och sly med inslag av 
stigar och asfalterade, mindre vägar. Området sluttar generellt ned mot norr med en platå i dess 
mittersta del. Området har tidigare varit bebyggt. 

Recipient för utredningsområdets dagvatten är Örekilsälven. 

  

Figur 2:1. Detaljplaneområdet, röd cirkel, ligger inom avrinningsområde 4395 med avledning mot 
Örekilsälven (SMHI 2020).   

2.2 Dimensionering 

Enligt Munkedals kommun ska dagvattenanläggningarna dimensioneras för regn med 10 års 
återkomsttid. Nuvarande vattenbalans ska eftersträvas, vilket innebär att utbyggnaden av 
detaljplanen inte ska leda till en ökad belastning på det kommunala dagvattennätet. 

Hänsyn ska även tas till ökade flöden som följd av klimatförändringarna. I slutet av seklet kan 
intensiteten för de korta varaktigheterna (upp till cirka 30 minuter) för 10 års regn förväntas ökas 
med cirka 10-20 %, medan regn med längre varaktighet ökar i mindre grad (Svenskt Vatten, 
Publikation P104). Klimatfaktorn har för det dimensionerande regnet valts till 1.2, motsvarande en 
ökning på 20 %. Avrinningskoefficienter är hämtade ur P110 och har använts vid dimensioneringen, 
se nedan figur 2:2.  
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Figur 2:2 Avrinningskoefficienter, P110 

2.3 Miljökvalitetsnorm för vatten 

EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen år 2004 och 
benämns i Sverige för vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets naturliga avrinningsområden 
istället för administrativa gränser i form av länder och kommuner. Vattnens (vattenförekomsternas) 
nuvarande ekologiska respektive kemiska status bedöms enligt en femgradig skala från hög till dålig. 

Recipienten för utredningsområdets dagvatten, Örekilsälven - mynningen till Munkedalsälvens 
inflöde, omfattas i dagsläget av förvaltningscykel 3 (2015 - 2021). Enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) har recipienten måttlig ekologisk status och uppnår ej god 
kemisk status (2020).  

Föroreningarna från fastigheten kommer sannolikt att minska efter utbyggnaden då tomten tidigare 
varit bebyggd med en annan typ av verksamhet med färre grönytor. Grönytorna och svackdikena 
inom förskolan kommer att ha en positiv inverkan på föroreningshalterna ut från planområdet.   

Totalt sett bedöms föroreningar från fastigheten vara försumbara och inte inverka negativt på 
Örekilsälven.  

Att genomföra detaljerade föroreningsberäkningar bedöms inte vara ekonomiskt försvarbart att 
genomföra för denna detaljplan.  
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3 NULÄGESBESKRIVNING 

Området är beläget inom Munkedals tätort väster om Munkedals Station väster om järnvägen och 
norr om Brudåsvägen med en yta av ungefär 0,87 ha. Områdets mittersta del består av en 
förhållandevis plan platå med en marknivå runt +57 meter. Från denna platå sluttar marken bitvis 
brant ned mot norr och öster. I sydväst reser sig terrängen mot en relativt brant kulle.  Området är 
bevuxet med lövskog och sly med inslag av stigar och asfalterade ytor i form av mindre vägar.  
Generellt avrinner området mot norr och cirka 60 % av dagvattnet inom utredningsområdet avleds 
till det system av dagvattenbrunnar/ledningar som korsar områdets mittersta del. Resterande 40 % 
avrinner norrut mot angränsande naturmark. 

3.1 Jordarter 

Enligt SGU’s jordartskarta består utredningsområdet av urberg med ett täckande lager av morän. 
Djupet på moränlagret är ej känt men infiltrationskapaciteten inom området bedöms relativt god då 
ingen problematik med vattenansamlingar är känd inom området.  

 

Figur 3:1. Detaljplaneområdet, blå cirkel, ligger i ett område med urberg täckt med ett tunt lager morän (SGU 
2020).   

3.2 Befintliga VA-ledningar och anslutningspunkter 

Befintliga VA-ledningar finns inom och i närheten av området. Informationen om vattengångar, 
dimensioner, material och systemets befintliga kapacitet finns endast tillgängligt i begränsad 
omfattning. 
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Spillvatten 

Området ligger inom kommunens och VA-avdelningens verksamhetsområde. Inom 
utredningsområdet finns en befintlig spillvattenledning av okänd dimension som skall flyttas i 
samband med exploatering.   

Dagvatten 

Inom utredningsområdet finns ett befintligt system av dagvattenbrunnar, gallerbrunnar och 
dagvattenledningar. Dagvattensystemet ligger i nära anslutning till de asfalterade vägar som 
genomkorsar utredningsområdets mittersta del. Systemet avrinner åt nordväst och ansluter mot 
dagvattenledningar väster om området. Befintliga dagvattenledningar med tillhörande brunnar 
förutsätts vara i funktionellt skick och behålls efter utbyggnad. Brunnarna antas ha kapacitet för att 
avleda nuvarande dagvattenflöden från området (före och efter utbyggnad).   

4 BERÄKNADE FLÖDEN FÖRE UTBYGGNAD 

Dagvatten är det avrinnande regn-, smält- och dräneringsvattnet från ett område. Från orörd, ej 
exploaterad mark sker en liten avrinning av dagvatten mot och till omgivande områden. När ytor 
exploateras med vägar, parkeringar och byggnader ökar avrinningen beroende på snabbare avrinning 
och högre flödestoppar. 

Vid beräknade av dimensionerande flöden före utbyggnad har information om ytornas storlek 
hämtats från kommunens kartunderlag. Då utredningsområdet är relativt homogent och 
sammanhängande till sin karaktär har rationella metoden använts. Rationella metoden, vilken är en 
statistisk överslagsmetod, ger möjlighet att bestämma dimensionerande avrinning (flöde) enligt 
formeln: 

Q =  Abidragande  • iÅ • ⱷ                   

där  

Q = dimensionerande flöde [l/s] 

iÅ = dimensionerande regnintensitet [l/(s∙ha)] 

Abidragande  = yta [ha] 

ⱷ = avrinningskoefficient 

4.1 Markanvändning och flödesberäkningar 

Vegetationen inom området före utbyggnad utgörs i dagsläget av stora delar lövskog, sly, gräs och 
mindre vägar/stigar och redovisas i Tabell 4:1. 
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Tabell 4:1. Markanvändning i nuläget  

Nuläge Area (ha)  
för hela 
området 

 AR (ha) för 
hela 
området 

Qdim (l/s) 
för hela 
området 

Volym 
(m3) för 
hela 
området 

AR (ha) som 
avrinner mot 
dagvattenled
ningar 

Qdim (l/s) som 
avrinner mot 
dagvattenled
ningar 

 

Volym (m3) 
som avrinner 
mot 
dagvattenled
ningar 

 

Naturmar
k 

Asfaltsväg 
(mindre 
vägar) 

 

0,857 

0,043 

 

 

0,1 

0,8 

 

 

0,09 

0,03 

20,5 

6,8  

12,3 

4,1 

0,04 

0,03 

9,1 

6,8 

5,5 

4 

Summa 
total 

0,90  0,12 26,5 15,5 0,07 15,9 9,5 

 

5 BERÄKNADE FLÖDEN EFTER UTBYGGNAD 

Vid beräknande av dimensionerande flöden för utredningsområdet efter utbyggnad har information 
hämtats från planillustrationer och underlag från Munkedals kommun. Då ny bebyggelse ej är exakt 
fastställd har takytan för ny byggnad, naturmark och skolgårdens area antagits enligt tabell 5:1.  

Flöden efter utbyggnad beräknas med rationella metoden enligt: 

 Q =  Abidragande • iÅ • ⱷ   • 1,2                

där  

Q = dimensionerande flöde [l/s] 

iÅ = dimensionerande regnintensitet [l/(s∙ha)] 

Abidragande = yta [ha] 

ⱷ = avrinningskoefficient 

1,2 = Klimatfaktor (20 %) 
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5.1 Markanvändning och flödesberäkningar 

Marken kommer att användas till bebyggelse av förskola med tillhörande skolgård/lekyta. Den 
lövskogsbeklädda höjden i sydväst kommer behållas oförändrad. Öppna dagvattenlösningar kan 
användas för lek vid grunda vattendjup. Större volymer föreslås magasineras under jord med hänsyn 
till olycksrisk vid större djup och öppna dagvattenmagasin. Omhändertagande av dagvatten föreslås 
ske inom området så långt som det är möjligt. 

Det sannolika dagvattenflödet för hela utredningsområdet är före utbyggnad 25,8 l/s vilket 
motsvarar volymen 15,5 m3.  

Efter utbyggnad kommer flödet att öka till 60 l/s vilket motsvarar ca 58 m3 vid beräkning med 
klimatfaktor 1,2. Den överskottsvolym dagvatten som behöver fördröjas inom området, för att 
bevara nuvarande vattenbalans/belastning på nedströms dagvattennät, är 48 m3.  Se tabell 5.1.  

Dagvattenflödet som avrinner från utredningsområdets norra del och vidare mot angränsande 
naturmark norr om utredningsområdet kommer ej att öka efter utbyggnad.  Detta med förutsättning 
att ett avskärande dike anläggs vid områdets norra del. Det avskärande diket ska ta hand om ytvatten 
från gångbana och skolgård, se figur 5:1 nedan.  

Tabell 5:1. Markanvändning efter utbyggnad 

Utbyggt (bokstav 
representerar område i 
kartan) 

A (ha) för hela 
området 

  AR (ha) för 
hela området 

 Qdim (l/s) för 
hela området 

Volym (m3) för 
hela området 

Takyta (A) 0,11 0,9 0,099 27,1 16,3 

Skolgård (B) 0,27 0,5 0,14 38,3 23 

Naturmark (C) 0,45 0,1 0,05 13,7 8,2 

Asfalterade vägar (D) 0,073 0,8 0,06 16,5 9,9 

Summa total 0,90  0,35 60 57,5 

http://www.systra.se/


 

SYSTRA AB • Orgnr: 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, 412 63 Göteborg, Sverige 

Postadress: SYSTRA AB, Färögatan 33, 164 51 Kista • Telefon +46 10 685 06 00 • www.systra.se 

VATnr SE556540067701 • Godkänd för F-skatt • Plusgiro 4478891-7 • Bankgiro 5187-4170 

Sida 13/
19 

 

 

Figur 5:1. Utredningsområdet efter utbyggnad. Bokstäverna anger typ av yta enligt tabell 5.1.   

6 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING INOM OMRÅDET 

Befintligt dagvattensystem, som i dagsläget avvattnar drygt 60 % av området, skall ej belastas 
hårdare efter utbyggnad. Detta innebär i praktiken att den överskottsvolym som uppstår efter 
utbyggnad (se tabell 5.1) måste fördröjas i sådan omfattning att den kan inrymmas inom 
utredningsområdet innan den avleds mot befintliga dagvattenledningar och vidare mot recipient. 
Nuvarande dagvattenflöde i det befintliga dagvattensystemet skall bibehållas även efter utbyggnad 
vilket innebär att flödet efter utbyggnad skall vara likställt med flödet innan utbyggnad (15,9 l/s) 
enligt tabell 4.1.    

Då infiltrationsmöjligheterna är begränsade, och utredningsområdet är litet, är det mycket viktigt att 
identifiera vilka ytliga vägar vattnet tar vid kraftiga regn. Den naturliga avrinningen ytledes följer 
alltid topografin. Vid planering av områdets marknivåer krävs således att man skapar förutsättningar 
för att få bort vattensamlingar från lågpunkter. I detta sammanhang är det också viktigt att placera 
byggnader så att vattnet rinner från byggnaden för att minimera risken för översvämningar. 
Permeabel asfalt kan användas som alternativ till konventionell asfaltbeläggning. Fördröjning av 
dagvatten i öppna dagvattenmagasin med större, momentana vattendjup föreslås ej i denna 
utredning med hänsyn till olycksrisk och att området skall inhysa förskoleverksamhet med mindre 
barn. Dagvattenansamlingar för plask och lek bör ej överstiga 0,1 m i djup och kräver 
detaljprojektering i senare skede. Samtliga dagvattenlösningar är endast översiktligt föreslagna och 
fordrar detaljprojektering i senare skede med avseende på framtida höjdsättning och utformning av 
fastigheten. 
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6.1 Förslag till fördröjning av dagvatten 

Takvatten och vatten från skolgårdsområdet föreslås översilas till grönytor, svackdiken och/eller 
regnbäddar innan avledning till dagvattensystem och fördröjningsmagasin, se figur 6.1A, 6.1B, 6.1C  
och 6.1D. På grund av områdets topografi föreslås fördröjningsmagasin i nordvästra delen av 
området, se figur 6.2. Magasinet placeras med fördel uppströms befintligt ledningssystem och 
kopplas in mot dagvattenledning i nära anslutning till huvudledningen nordväst om området. 
Magasinsvolymen samt utlopp utformas så att avrinningen ej överstiger den befintliga avrinningen 
från området vilket innebär att magasinet skall konstrueras med en volym om minst 48 m3 och ett 
strypt utlopp på 15,9 l/s, se tabell nedan.  

Tabell 6:1. Erforderlig magasinsvolym för att ej öka belastningen på befintliga dagvattenledningar efter 
utbyggnad 

Dagvattenvolym som belastar 
befintliga dagvattenledningar 
före utbyggnad (m3) 

Dagvattenvolym som 
belastar befintliga 
dagvattenledningar efter 
utybyggnad, inklusive 
klimatfaktor (m3) 

Mellanskillnad (m3) Fördröjningsvolym efter 
utbyggnad (m3) 

9,5 57,5 57,5- 9,5 = 48,0 48,0 

Fördröjningsmagasinet utformas som kassettmagasin med strypt utlopp i form av cyklonbroms för 
konstant utflöde vid varierande statisk tryckhöjd. Överslagsmässigt förutsätts att en kvadratmeter 
markyta kan rymma cirka 1 m3 dagvatten för kassettmagasin vid kassetthöjden 1,0 m (typ Pluvial 
Cube eller liknande kassetter). Detta innebär att en yta av cirka 50 m2 behöver tas i anspråk för 
fördröjningsmagasinet. Nedstigningsbrunnar placeras på magasinets utlopp och inlopp för skötsel, 
rensning och inspektion. Ovan nämnd cyklonbroms placeras i nedstigningsbrunn på utgående ledning 
från magasinet/nedstigningsbrunnen. 

För att verifiera att de föreslagna lösningarna är genomförbara behöver en geoteknisk undersökning 
genomföras i samband med detaljprojektering där markslag, infiltrationsförmåga, djup till berg samt 
grundvattennivå bedöms. Detta gäller främst anläggandet av fördröjningsmagasinet. 

  

Figur 6.1A Principskiss växtbädd (Svenskt vatten P110) 
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Figur 6.1B Principskiss översilning mot grönytor Figur 6.1C Principskiss översilning (plan) 

 

 

Figur 6.1D Principskiss svackdike med makadamyta (SOVA/WRS) 

7. ÖVERSVÄMNINGSRISKER OCH SKYFALL (SCALGO) 

Dagvattnet inom utredningsområdet har analyserats med hjälp av SCALGO. SCALGO möjliggör att 
identifiera avrinningsområden, lågpunkter, riskområden samt avrinningsvägar vid nederbörd utifrån 
terrängdata. Terrängdata för Sverige är främst baserad på Lantmäteriets GSD-Höjddata grid 2+ från 
2017. Programmet tar inte hänsyn till infiltration, ledningsnät eller tid. 

I SCALGO definieras nederbördsmängden i millimeter. Det innebär att nederbördsmängden kan vara 
samma för regn med olika återkomsttider beroende på regnets varaktighet. Den angivna 
nederbörden är den volym som avrinner på ytan. Programmet analyserar alltså hur en viss angiven 
regnmängd kan förväntas ansamlas på en yta utifrån rådande terrängdata. All nederbörd inom ett 
avrinningsområde bidrar och ansamlas i lågpunkterna. När en mindre lågpunkt når sin tröskelnivå 
fylls lågpunkter nedströms på tills vattnet når avrinningsområdets utlopp. Utbredningen av 
översvämningarna, dess vattendjup och volymer redovisas i programmet tillsammans med uppgifter 
om bidragande avrinningsområden och dess förutsättningar såsom terrängtyp, storlek och total 
avrinning.  
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Grundkartan i SCALGO inkluderar inte byggnader utan den informationen adderas som ett eget lager. 
Data för byggnader kommer från GSD- Fastighetskartan från 2017. Det är möjligt att lägga till 
framtida byggnader i modellen. Detta gör det möjligt att studera dagvattenflöden för både befintlig 
situation och eventuell framtida situation inom ett område. 

I denna utredning har SCALGO använts för att skapa en övergripande bild av området för att 
identifiera översvämningsrisker vid skyfall. Vidare används modellen för att identifiera 
avrinningsområden inom de olika delområdena och för att beräkna flödena från dessa. 

Analysen i den här utredningen har gjorts baserat på 100 mm regn.  

Analysen påvisar att det finns två lågpunkter som riskeras att översvämmas vid nederbörd. I figur 7.1 
nedan visas de båda lågpunkterna och de naturliga avrinningsvägarna till, och från dessa.  

I figur 7.2 och 7.3 beskrivs de två lågpunkterna närmare. Av figurerna framgår att den östra 
lågpunkten har en volym om cirka 9 m3 och ett vattendjup på som högst 60mm. Den västra 
lågpunkten har en volym på 3 m3 och ett vattendjup på som högst 63mm. 

I figur 7.4 och 7.5 beskrivs avrinningsområdena som belastar planområdet negativt. Av figurerna 
framgår att den östra lågpunkten härstammar från dagvatten inom fastigheten. Den västra 
lågpunkten belastas av ett 1,17 ha stort avrinningsområde med en avrinningsvolym om totalt 1139 
m3 vid nederbörd. De totala lågpunkterna (utjämningsvolymerna) inom avrinningsområdet uppgår 
enligt SCALGO till 35 m3.  

I figur 7.6 redovisas lågpunkterna tillsammans med befintliga dagvattenbrunnar inom planområdet. I 
dagsläget hanteras dagvattnet i dessa brunnar. Huruvida kapaciteten nedströms är tillräcklig har inte 
utretts.  

Vid anläggning av ett svackdike längs berget kan vattnet fördröjas och avledas ner i befintligt system 
även om befintliga dagvattenbrunnar tas bort.  
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Figur 7.1 Identifierade översvämmade lågpunkter inom planområdet samt avrinningsvägar 

 

Figur 7.2 Östra lågpunkten inom planområdet samt dess vattendjup och volym 
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Figur 7.3 Västra lågpunkten inom planområdet samt dess vattendjup och volym 

  

Figur 7.4 Bidragande avrinningsområde till den västra lågpunkten och naturlig avrinningsväg 
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Figur 7.5 Bidragande avrinningsområde till den östra lågpunkten och naturlig avrinningsväg 

 

Figur 7.6 Identifierade översvämmade lågpunkter och befintliga dagvattenbrunnar (gröna cirklar) inom planområdet.  
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