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SAMMANFATTNING 
En detaljplan ska tas fram som innefattar två planområden i centrala Kungälv. Denna utredning 
redovisar befintliga och framtida flöden med fördröjningskrav enligt Kungälvs dagvattenplan, samt 
en skyfallsanalys.

Utredningen visar på att planområde A behöver fördröja ca 37 m3 och planområde B 10 m3 dagvatten. 
Fördröjning föreslås i första hand ske med slutna dagvattenmagasin t.ex. rörmagasin. Detta p.g.a. 
brist på utrymme samt höga grundvattennivåer och dålig genomsläpplig mark. För att uppnå tillräcklig 
reningsgrad enligt kommunens riktlinjer bör magasinen utformas som ett sedimenteringsmagasin. 
Andra alternativ för fördröjning och rening är regnbäddar och gröna tak. Regnbäddar skulle kunna 
utgöras som enda fördröjningslösning för planområde B men för planområde A skulle det utgöras 
som ett komplement till en magasinlöning.

Skyfallsanalysen visar på att varken planområde A eller B är speciellt utsatta vid skyfall. Maximala 
stående vattendjup ligger mellan 20 - 30 cm, vilket inte utgör en risk om rätt golvnivå sätts. Lägsta 
golvnivå bör minst vara 8,8 m.ö.h. för båda planområdena. 
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1 INLEDNING

1.1 SYFTE
I samband med detaljplanearbetet för två planområden i centrala Kungälv har Sigma Civil AB fått i 
uppdrag att utföra en skyfalls- och dagvattenutredning, båda delarna innefattas i denna rapport. 
Skyfallsutredningen ska visa på konsekvenserna för ett 100-årsregn inom och utanför planområdet. 
Dagvattenutredningen ska ge förslag på utformning av dagvattenmagasin utifrån dimensionerande 
regn och utföra föroreningsberäkningar före och efter exploatering.   

1.2 UNDERLAG
 VA-plan Dagvattenplan Del 1 & 2, Kungälvs kommun
 Planbeskrivning Kvarter 14 – Kongahälla, Samrådshandling 2018-01-22
 Samrådsförslag plankarta 2018-01-22
 Befintligt VA (dwg)
 Befintliga ledningar erhållna från ledningskollen.se (dwg)
 Primärkarta (dwg)
 Laserdata
 Geotekniskt utlåtande, Cowi 2019-09-11

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING
Planområdena ligger i centrala Kungälv i korsningen Konhällagatan/Uddevallavägen. Första 
planområdet (område A) innefattas av innergård/torgyta söder om Handelsbanken och är ca 0,139 
ha, se figur 1. Det västra planområdet (område B) utgörs av torgyta med angränsning till fasad på Ica 
Maxi och är ca 0,035 ha.

Figur 1. Planområde A i öst och planområde B i väst.
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2.2 BEFINTLIGA HÖJDER
Planområde A har högsta punkten längs i nordöst 9,3 m. ö. h. (RH2000) och lägsta 8,3 m. ö. h. 
(RH2000) återfinns i den sydvästra hörnet. Inom planområde B varierar mark höjden från 7,8 m. ö. h. 
(RH2000) längst i väster till 8,4 m. ö. h. (RH2000) i öst.  

Figur 2. Befintliga höjder för området i RH2000.

B
A
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2.3 YT-FLÖDESRIKTNINGAR OCH AVRINNINGSOMRÅDEN
Ytvatten flödar generellt från öster till väster i både planområde A och B, se figur 3. Område A har 
ett litet avrinningsområde på ca 0,33 ha medan avrinningsområde B är lite större på 0,77 ha. Område 
A avvattnar framför allt parkering, väg och torg medan område B har en stor del takavvattning vid 
skyfall då dagvattensystemet är maximalt belastat.

Figur 3. Yt-flödesriktningar samt avrinningsområden.
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2.4 BEFINTLIGA LEDNINGAR
Båda planområdena är berörda av befintliga ledningar men område A är särskilt utsatt, se figur 4. 
Särskild hänsyn bör tas till VA- och fjärrvärmeledningar. Befintliga dagvattenledningar redovisas i 
grönt och övrigt VA med svarta linjer p.g.a. sekretess. Fjärrvärme illustreras i lila medan el- och 
belysningsledningar redogörs i orange/gult.

Figur 4. Befintliga ledningar kring planområde A och B, vilka illustreras med gulstreckade linjer.

3 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN
De planerade förhållandena för planområde A och B kan ses i figur 5, urklipp från plankarta. I 
planområde A planeras ett höghus som upptar ca 40% av markytan. Resterande yta består av torg, 
gata och prickmark. Planområde B planeras utgöras av centrum och detaljhandel, hela ytan antas 
bestå av takyta.

Figur 5. Urklipp från plankarta (samrådsförslag 2018-01-22), planområde A i öst & planområde B i väst.
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3.1 BERÄKNINGAR
Beräkningar har utförts för dagvattenflödet från nuvarande markanvändning samt den planerade 
inom planområdet. Fördröjningsberäkningar utförs för ett dimensionerande 30-årsregn och 
skyfallsberäkningar utgår ifrån ett 100-årsregn. En klimatfaktor på 1,25 används vid beräkningarna 
enligt Svenskt Vatten P110, avsnitt 1.8.3 ” Bedömning av ökad nederbörd fram till 2100”. 
Beräkning av dimensionerande regnintensitet och flöden

Beräkningar av dimensionerande regn sker enligt Svenskt Vatten publikation P110 med hjälp av 
Dahlström-ekvationen (1) nedan:

(1)𝑖 = 190 3 Å ∗ ln 𝑡𝑟/𝑡𝑟0,98 + 2

där i: regnintensitet [l/s*ha]
tr: regnvaraktighet [min]
Å: återkomsttid [mån]

Det dimensionerande dagvattenflödet Qdim beräknas med ekvation (2).

(2)𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖 ∗ 𝑘

där Qdim: dimensionerande flöde [l/s]
A: avrinningsområdets area [ha]

: avrinningskoefficient𝜑
i: regnintensitet [l/s*ha]
k: klimatfaktor (sätts till 1,25)
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3.2 RESULTAT
Flödesberäkningar före och efter exploatering presenteras i tabell 1 (område A) och 2 (område B). 
Tabellerna redovisar markanvändning med uppskattade avrinningskoefficienter, , som har bestämts 𝜑
m.h.a. Svenskt Vatten P110. Avrinningskoefficienten för prickmark har ett vägt värde utifrån att ytan 
kan komma att utgöras av allt från grönyta till asfalt.

Antagande för planområde B är att hela ytan kommer att bestå av tak. En alternativ lösning för 
planområde B är att anlägga gröna tak. Avrinningskoefficienten för gröna tak varierar från 0,1 till 0,6 
beroende på substrattjockleken hos växtbädden, där vald avrinningskoefficient är medelvärdet. Om 
planområde B ersätts med gröna tak minskar dagvattenflödet med ca 60%.

Tabell 1. Flödesberäkningar för område A.

Befintligt    Utan
klimatfaktor

Med
klimatfaktor

Markanvändning Koeff. Area
[ha]

Red. area
[ha]

Qdim. 30-årsregn
[l/s]

Qdim. 30-årsregn
[l/s]

GC-väg 0,8 0,027 0,022 7 9
Plattor 0,7 0,049 0,035 11 14

Grönyta 0,1 0,050 0,005 2 2

Plantering 0,05 0,013 0,001 0,2 0,3

Totalt:  0,139 0,061 20 25

Exploatering    Utan
klimatfaktor

Med
klimatfaktor

Markanvändning Koeff. Area
[ha]

Red. area
[ha]

Qdim. 30-årsregn
[l/s]

Qdim. 30-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,0556 0,0500 16 21
Gata 0,8 0,0495 0,0396 13 16
Torg 0,7 0,0193 0,0135 4 6

Prickmark 0,4 0,015 0,0058 2 2

Totalt:  0,139 0,059 36 45
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Tabell 2. Flödesberäkningar för område B.

Befintligt    Utan
klimatfaktor

Med
klimatfaktor

Markanvändning Koeff. Area
[ha]

Red. area
[ha]

Qdim. 30-årsregn
[l/s]

Qdim. 30-årsregn
[l/s]

Plattor 0,7 0,035 0,024 8 10

Totalt:  0,035 0,024 8 10

Exploatering    Utan
klimatfaktor

Med
klimatfaktor

Markanvändning Koeff. Area
[ha]

Red. area
[ha]

Qdim. 30-årsregn
[l/s]

Qdim. 30-årsregn
[l/s]

Tak 0,9 0,033 0,030 10 12

Totalt:  0,033 0,030 10 12

Exploatering    Utan
klimatfaktor

Med
klimatfaktor

Markanvändning Koeff. Area
[ha]

Red. area
[ha]

Qdim. 30-årsregn
[l/s]

Qdim. 30-årsregn
[l/s]

Gröna tak 0,35 0,033 0,012 4 5
Totalt:  0,033 0,012 4 5

3.3 ERFORDERLIG FÖRDRÖJNING
Beräkning av fördröjningsvolym beräkna enligt Kungälvs Dagvattenplan, avsnitt ”8.2 Krav på 
fördröjning”. Både planområde A och B klassificeras som små planområden och ska dimensioneras 
med kravet 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta. Detta ger ett krav på fördröjning enligt tabell 3. 
 

Tabell 3. Fördröjningskrav för planområde A och B.

Planområde Fördröjning
[m3]

A 37
B 10
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3.4 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING
Det geotekniska utlåtande visar på höga grundvattennivåer (ca 1m under markytan) och en 
jordlagerföljd bestående av fyllnadsmassor, lera till berg. Detta innebär att infiltrationsmagasin inte 
ska anläggas inom området. Båda planområdena har stor begräsning av ytligt utrymme för 
dagvattenhantering vilket innebär att en underjordisk lösning är nödvändig. Bästa dagvattenlösning 
inom planområdena bedöms vara ett slutet dagvattensystem anpassat för höga grundvattennivåer. 
Täckning till mark varierar beroende på typ av slutet magasin men bör vara ca 0,6 m för att hamna 
under överbyggnad. Förslagsvis anläggs ett rörmagasin i respektive planområde.

3.4.1 Planområde A
Rörmagasin
Ett rörmagasin skulle kunna läggas längs med den västra kvartersmarksgränsen. Vid användandet av 
en betongledning kan den utformas med en BTG1400 till en sträcka av 20 m, se figur 6.  Befintligt 
brunn (med okänd vattengång) visar på att det finns anslutningsmöjlighet i västlig riktning, antagligen 
med små dimensioner. Dock behövs det inga stora dimensioner då avtappningen blir liten från 
magasinet. På detta sätt undviks det korsning av befintlig fjärrvärme. Alternativ anslutningspunkt 
finns söder om planområdet i Kongahällagatan, dock krävs det att fjärrvärme och elledningar korsas.

Figur 6. Förslag till placering av ett rörmagasin (grönt fält) bestående av BTG1400.

Regnbäddar och magasin
Upphöjda regnbäddar skulle kunna placeras längs med den västra fasaden för omhändertagande av 
ca 20% av planområdets dagvattenflöde, eller annan placering som passar gestaltningen. 
Anläggningen skulle vara ca 20 m lång med en bredd på 1 m och skulle innebära att det underjordiska 
magasinet kan minska med ca 20%. Ytterligare positiva effekter är en utökad reningseffekt och ett 
trögare avrinningssystem för dagvatten.
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3.4.2 Planområde B
Rörmagasin
Planområde B skulle kunna uppföra ett rörmagasin längs med planområdets södra gräns, se figur 9. 
Förslagsvis nyttjas en BTG800 med en sträcka på 20 m. Anslutningspunkt föreslås till den proppade 
ledningen väster om planområdet. 

Figur 7. Förslag till placering av rörmagasin (grönt fält) bestående av BTG800.

Regnbäddar
Upphöjda regnbäddar kan placeras där det passar med gestaltning av utbyggnaden. Beräkningar är 
utförda på en regnbädd med en effektivt bredd och höjd på 1 m. Längden på anläggningen blir då ca 
20 m för att klara erforderlig fördröjning. Anslutning kan ske till samma anslutningspunkt som tidigare 
förslag.

Gröna tak
Gröna tak skulle kunna anläggas över hela planområdet för att minska dagvattenflödet, se tabell 2. 
Reduceringen av flödet beror på valet av grönt tak som varierar från tunna sedumtak till tjocka ängs- 
och biotoptak. 

4 LOD – LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN
Som dagvattenlösningar inom planområdet föreslås underjordiska fördröjningsmagasin, regnbäddar 
och gröna tak. Nedan följer en beskrivning av dessa tre fördröjningsalternativ.

4.1 UNDERJORDISKA FÖRDRÖJNINGSMAGASIN
Där öppna fördröjningslösningar inte är tillämpbara på grund av markförhållanden och platsbrist 
rekommenderas anläggning av underjordiska fördröjningsmagasin. Vanligaste typerna är 
makadamfyllda magasin eller dagvattenkassetter, vilka används där markförhållandena tillåter 
infiltration. Båda planområdena kräver dock slutna magasin p.g.a. markförhållandena och 
grundvattennivån. Slutna magasin kan vara prefabricerade eller byggas ihop av dagvattenledningar, 
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så kallade rörmagasin. För att uppnå en reningsfunktion behöver magasinen ha ett förhöjt utlopp för 
att tillåta sedimentering. Magasinet utformas så att slamsugning kan ske. 

Figur 8. Anläggning av rörmagasin, typ Weholite från Uponor.

4.2 GRÖNA TAK
En annan lösning för att minska avrinning är s.k. gröna tak. Vegetationsklädda takytor minskar den 
totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t ex sedum, kan 
minska den totala avrunna mängden på årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare 
vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens publikation P105 i medeltal 75 % av 
årsavrinningen. Dessutom ökas initialförlusten vid varje regntillfälle med ca 6 - 10 mm beroende på 
vald tjocklek och lutning på taket. Detta innebär att även kraftiga regn kan utjämnas under den första 
avrinningstiden. Dock kommer hela nederbördsvolymen avrinna efter att taket blivit mättat. Värt att 
notera är att gröna tak kräver kontinuerligt underhåll och bristande funktion vintertid.

Figur 9. Anläggning av gröna tak till vänster och färdigt tak på miljörum till höger, bilder från vegtech.se.
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4.3 REGNBÄDDAR
Regnbäddar används för att infiltrera dagvatten från närliggande ytor som tak, vägar och 
parkeringar. Det ställs krav på att växterna ska klara perioder av både torka och höga 
vattennivåer. Med en välkomponerad vegetationsmix fås växtbäddar som fyller en teknisk funktion 
med fördröjning och rening men också ett vackert inslag i gatumiljön eller i anslutning till parken. 
Den bör dock ej placeras direkt över några ledningsstråk.

Vid större regn fylls den öppna ytan ovan växtbädden som sedan töms via en bräddledning. 
Fuktsäkring mot väggfasad behövs och driftplan för underhåll av växter. Se figur 10 för exempel på 
en förhöjd regnbädd som lämpar sig för takavvattning. Systemuppbyggnad för planområde A med 
kombinationen regnbädd och dagvattenkassetter kan ses i figur 11.

Figur 10. Upphöjd regnbädd med översvämningsskydd, bräddavlopp och dränering.
Movium Faktablad, 2015.

Figur 11. Skiss av systemuppbyggnad för planområde A med kombinationen regnbädd och 
dagvattenkassetter.
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5 FÖRORENINGSBELASTNING
Beräkningar är gjorda för att få en uppfattning av föroreningsbelastningen inom planområdet. 
Beräkningar har utförts med programmet Stormtac (v19.3.1), där en jämförelse har gjorts för den 
befintliga situationen och en framtida situation med och utan föreslagna dagvattenanläggningar. 
Halter i dagvattnet beräknas utifrån schablonvärden och inte faktiska mätvärden från området. 
Årsnederbörden är satt till 840 mm/år baserat på årsnederbörd i Göteborgsområdet med 
korrigeringsfaktor.

I Kungälvs kommun ställs det krav på dagvattenrening för att säkerställa att MKN uppfylls i 
recipienten. Som stöd har kommunen tagit fram riktlinjer på föroreningshalter för utvalda parametrar. 
Vid föroreningsberäkningar fanns inte alla parametrar med i programvaran, dessa markeras med ett 
”x” i tabell 4 och 5.

Resultatet visar på att de flesta parametrar klarar riktvärdet efter exploatering utan speciella 
reningsåtgärder. För att klara alla riktvärden behövs exempelvis föreslagna magasin utformas som 
sedimentationsmagasin.
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Tabell 4. Föroreningshalter (µg/l) för planområde A, grönt fält indikerar ett lägre värde än riktvärdet.

 Parameter Riktvärde Befintligt Exploatering
-utan rening

Exploatering
-med sedimentation

P 150 77 140 30
NH4-N 2500 510 660 350

Pb 14 2,5 2,6 0,62
Cu 15 14 13 2,9
Cd 0,4 0,16 0,45 0,16
Cr 15 3 4,8 1,4
Ni 20 1,9 4,3 1,4
Hg 0,05 0,026 0,036 0,012
As 15 3,2 2,9 1
Zn 60 24 22 7
Oil 1000 310 330 48

PCB 101 14 0,0074 0,0092 0,0049
TBT 0,001 0,0017 0,0018 0,00094

Irgarol 0,00215 x x x
Diur 0,1 0,018 0,019 0,01
PFOS 0,65 x x x
Benz 10 0,48 1,6 0,81
BOD 0,3 (okänd enhet) 2200 3800 750
COD 0,3 (okänd enhet) 76000 71000 13000
TOC 20 000 15000 12000 4300
SS 40 000 10000 38000 12000

Turbiditet 50 (FTU) x x x

Tabell 5. Föroreningshalter (µg/l) för planområde B, grönt fält indikerar ett lägre värde än riktvärdet.

 Parameter Riktvärde Befintligt Exploatering
-utan rening

Exploatering
-med sedimentation

P 150 81 160 30
NH4-N 2500 480 770 410

Pb 14 2,6 2,5 0,62
Cu 15 16 7,3 2,1
Cd 0,4 0,17 0,75 0,26
Cr 15 3,3 3,8 1,1
Ni 20 2,1 4,3 1,4
Hg 0,05 0,041 0,0029 0,003
As 15 3,1 3,1 1,1
Zn 60 31 27 7
Oil 1000 350 3,4 25

PCB 101 14 0,009 0,0097 0,0051
TBT 0,001 0,0019 0,0019 0,001

Irgarol 0,00215 x x x
Diur 0,1 0,019 0,02 0,01
PFOS 0,65 x x x
Benz 10 0,23 0,19 0,098
BOD 0,3 (okänd enhet) 1700 4700 940
COD 0,3 (okänd enhet) 140000 36000 6500
TOC 20 000 18000 8700 3000
SS 40 000 7900 23000 12000

Turbiditet 50 (FTU) x x x
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6 SKYFALLKARTERING

6.1 LÅGPUNKTSANALYS
Område A ha en större lågpunkt i nordvästra hörnet av planområdet, lågpunkten sträcker sig under 
valvgångarna under befintlig byggnad, se figur 14. Den aktuella lågpunkten kommer under ett 100-
års regn med 10 minuters varaktighet att fyllas upp fullständigt. Det maximala vattendjupet i 
lågpunkten är 18cm varefter dagvatten rinner vidare i sydvästlig riktning. 

Figur 12. Valvgångar i område A.

Öster om område B finns en lågpunkt som vid ett 100-års regn med 10 minuters varaktighet även 
denna kommer att fyllas upp maximalt varpå vattnet avleds västerut. Det maximala vattendjupet är 
dock endast 14 cm. Om man tittar på samtliga dessa lågpunkter inom avrinningsområde A och B så 
är det maximala vattendjupet inom område A är 27,5 cm och i område B 21 cm, se figur 15.

Figur 13. Vattendjup i lågpunkter innan exploatering.
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6.2 ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Exploateringen innebär inga större förändringar i ytvattenflöden och skapar inga instängda områden, 
se figur 16. För att undvika skador på byggnader vid skyfall rekommenderas att byggnadens färdiga 
golv inom planområde A, bör ligga på minst 8,8 m. ö. h. (RH2000). I planområde B rekommenderas 
färdigt golv ligga på minst 8,8 m. ö. h. (RH2000). Utöver förslag till höjdsättning, bedöms det inte 
nödvändigt att vidta andra åtgärder.

Figur 14. Vattendjup i lågpunkter efter exploatering.


