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1 Inledning 

1.1 Uppdragets omfattning 

COWI AB har fått i uppdrag av Marks kommun att utreda spill- och dagvattenhanteringen samt 

vattenförsörjningen i ett område i centrala Kinna kallat Saharaområdet. PM:et ska fungera som input till 

kommande detaljplan för området. I utredningen ingår att beräkna dimensionerande flöden, 

dimensionera ledningsnäten och föreslå fördröjningsåtgärder för dagvattnet i området.  

 



 

 

      

 8  FÖRSTUDIE VA INKL. DAGVATTENUTREDNING, KINNA CENTRUM  

 http://projects.cowiportal.com/ps/A131097/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Kinna Centrum_PM VA och dagvattenhantering.docx 

2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag har COWI AB erhållits av Marks kommun som sedan har legat till grund för denna 

utredning. 

› Utredning av dagvattenledningar i Kinna centrum 2015-08-13, WSP 

› Tilläggsrapport – Kinna centrum – Åtgärdsförslag 2015-11-11, WSP 

› Grundkarta, mottagen från Marks kommun 2018-04-18 

› Ledningsnät, mottagen från Marks kommun 2018-05-14 

› Skiss på områdets framtida utformning, mottagen från Marks kommun 2019-11-14 

› Anbudsförfrågan, mottagen från Marks kommun 2018-02-26 

2.2 Planerad utbyggnad 

Marks kommun har bestämt att delar av centrala Kinna ska byggas om. Planerad ombyggnation 

innefattar bland annat en flytta av en högstadieskola. Storleken på skolan utökas med 200 elever för att 

inhysa sammanlagt 700 elever. Utöver skolan ska även ett antal fyrvåningsflerfamiljsbostäder byggas där 

ca 600 personer beräknas bo. Inom ny kvartersmark planeras det att byggas underjordiska garage till de 

boende. I området planeras det också för en Idrottshall samt en öppen aktivitetsyta. En översikt över 

Saharaområdet före ombyggnad kan ses i Figur 1 och efter ombyggnad i Figur 2. 

Observera att den nya skolan är under byggnation vid tillfället för utförandet av detta PM. Detta PM 

innefattar därför inte området för den nya skolan. 
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Figur 1. Översikt av Saharaområdet. I mitten syns den befintliga skolan. Utredningsområdet markerat i rött. 
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Figur 2. Saharaområdet efter ombyggnation. Utredningsområdet markerat i rött.  

Området är idag relativt flackt och varierar från 60 och 62 möh och lutar svagt mot en lågpunkt i östra 

delen, vid Fredensborgsgatan, på ca 57,5 möh. Längs med den södra delen av området finns det en rejäl 

brant ner mot Nya Kinnavägen. Branten och området kring den planeras att behållas mestadels grönt 

medan resten av området kommer att bebyggas. Då den detaljerade utformningen av området inte är 

fastslagen ses ingen anledning att ändra den befintliga höjdsättningen av området. I denna utredning 

antas således att höjderna är samma både före och efter ombyggnation.  

2.3 Höjd- och koordinatsystem 

I projektet används höjdsystem RH 2000 och koordinatsystem SWEREF 99 12 00. 

2.4 Recipienter och miljökvalitetsnormer för dagvatten 

Dagvattnet från området kommer så småningom att ledas vidare till recipienterna Viskan och Häggån, se 

Figur 3 nedan. 
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Figur 3. Recipienterna för Saharaområdet Viskan och Häggån. Saharaområdet är markerat i rött. 

Enligt VISS har Viskan idag en måttlig ekologisk status och den uppnår ej god kemisk status. Några av 

de kända miljöproblemen som omnämns i VISS är problem med miljögifter och främmande arter. Som 

mål har det, från den senaste förvaltningscykeln (2010-2016), beslutats att Viskan ska uppnå god 

ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus till år 2021. 

Häggån har i sin tur enligt VISS måttlig ekologisk status och den kemiska statusen uppnår ej god. Utöver 

miljögifter har Häggån problem med försurning. Häggån ska uppnå samma mål som ovan. 

Ett krav på att få släppa ut dagvatten släpps i ett vattendrag är oftast att detta inte innebär en försämrad 

vattenkvalité i recipienten. När vatten fördröjs, i magasin eller genom infiltration, möjliggör detta en 

rening av dagvattnet innan utsläpp till ett vattendrag. På så sätt önskar man förhindra en 

kvalitetsförsämring i vattendraget. 

2.5 Dagvatten 

Beräkning av dimensionerande flöden, både före och efter ombyggnation, görs enligt Ekvation 4.4 i P110 

med en koncentrationstid på regnet på 10 min då Saharaområdet är relativt litet. För tät 

bostadsbebyggelse beräknas dimensionerande flöden från ett 5-årsregn med trycknivå i hjässan och för 

ett 20-årsregn (enligt tabell 2.1 i P110) för att klara trycklinjen i marknivå. All fördröjning beräknas för 

ett 20-årsregn. En klimatfaktor på 1,25 antas vilket ger de dimensionerande regnintensiteterna 226,7 

l/s*ha för ett 5-årsregn och 358,4 l/s*ha för ett 20-årsregn. 

En säkerhetsfaktor på 1,25 används även vid dimensionering av ledningarna.  
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2.6 Spillvatten 

Vid uppskattning av spillvattenflöden används Ekvation 4.1 från P110 då antalet anslutna personer 

beräknas vara fler än 1000 personer i området. Både före och efter ombyggnation. Dessutom appliceras 

en säkerhetsfaktor 1,5 på alla flöden vid dimensionering av ledningarna. 

2.7 Vatten 

För beräkning av dimensionerande flöde för dricksvatten jämförs flödet för Normala förhållanden och 

Kritiska förhållanden. Skillnaden är antagandet att kritiska förhållanden (brandsläckningsbehov) inte sker 

samtidigt som det högsta dygnsbehovet. Dimensionerande flöde blir det största av dessa två flöden.  

Vid både driftförhållandena så räknar man med sk hushållsförbrukning och den allmänna förbrukningen 

(tex förbrukning i allmänna anläggningar, drift och underhåll etc). Dessa beräknas med ekvationer på s. 

28 respektive s. 29 i P83.  

Maxdygnsfaktor och maxtimfaktor fås från Figur 2.2.3:2 respektive 2.2.2:3 i P83 beroende på antalet 

anslutna personer. Specifik hushållsförbrukning fås ur Tabell 2 i P83 och specifik allmänna förbrukning, 

sättas till 30 l/person, dygn enligt P83.  

Vid beräknande av flödet vid kritiska förhållanden tillkommer även flöde för släckvatten enligt Tabell 2.3 i 

P83.   

Vid beräkning av erforderlig dimension på vattenledning används sedan Colebrooks formel (s. 53 i P83). 
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3 Befintligt ledningsnät 

Alla befintliga ledningar i och strax omkring det utredda området kan ses i Bilaga 2. 

3.1 Dagvatten 

Dagvattenledningarna i Saharaområdet är främst betongledningar och till viss mån plastledningar. 

Dimensionerna varierar från 160 mm till 300 mm. Större delen av regnvattnet i Saharaområdet leds i två 

betongledningar med dimension 225 mm som lämnar området i en betongledning med dimension 300 i 

den östra delen, där det även finns en lågpunkt för området. En ledning kommer norrifrån och passerar 

Saharaområdet på dess västra sida. Till denna leds dock endast en liten del av det regn som faller i 

området. 

Det är sedan tidigare känt att dagvattenledningarna i området är underdimensionerade vilket märktes 

tydligt vid de översvämningarna som tidigare skett i en av de norra befintliga byggnaderna, där vatten 

kom in i källaren efter ett större skyfall. WSPs tidigare utredningar har belyst dessa problem (Utredning 

av dagvattenledningar i Kinna centrum (2015-08-13) och Tilläggsrapport – Kinna centrum – 

Åtgärdsförslag (2015-11-11)), där det har konstaterats att befintligt dagvattennätet behöver avlastas. 

WSPs rapporter visade att flera dagvattenledningar nedströms Saharaområdet inte klarade ett 10 års 

regn utan att det skedde marköversvämningar, vilket var det dimensionerande regnet för trycklinje i 

marknivå för Svenskt Vattens tidigare gällande publikation P90. Numera är det Svenskt Vattens 

publikation P110 som är gällande och då gäller ett 20 års regn som dimensionerande för trycklinje i 

marknivå för tät bostadsbebyggelse. Det är med andra ord tydligt att nuvarande dagvattensystem 

nedströms inte klarar av att hantera dimensionerande regn enligt gällande publikationer, även utan en 

ombyggnation av Saharaområdet.  

3.1.1 Områdesindelning 

Hela området består idag, utöver en skola och en del byggnader med handel, också av en stor grusplan 

och ett litet grönområde. För att underlätta utredningen av området efter ombyggnation, för att tex 

kunna jämföra flöden före och efter ombyggnation, så har området delats upp i två mindre områden. 

Detta kan ses i Figur 4 nedan. Indelningen är gjord efter befintliga höjder i området, där en ungefärlig 

höjdpunkt återfinns mellan de båda områdena.  



 

 

      

 14  FÖRSTUDIE VA INKL. DAGVATTENUTREDNING, KINNA CENTRUM  

 http://projects.cowiportal.com/ps/A131097/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Kinna Centrum_PM VA och dagvattenhantering.docx 

 

Figur 4. Saharaområdet och de olika delområdena innan ombyggnation. 

3.1.2 Dimensionerande flöden vid befintliga förhållanden 

För att bestämma de befintliga förhållandena för delområdena så har en okulär besiktning gjorts för att 

grovt uppskatta storleken på de olika typerna av markanvändning. Resultatet av denna besiktning kan 

ses nedan i Tabell 1. 
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Tabell 1. Storleken på olika typer av markanvändningar inom de olika delområdena innan ombyggnation. 

Delområde Gata/parkering 

(ha) 

Grönyta 

(ha) 

Byggnad 

(ha) 

Grusplan (ha) Area 

total 

(ha) 

Område Norr 0,79 0,20 0,79 0,2 1,98 

Område Söder 1,1 1,1 0,28 0,27 2,75 

Totalt 1,89 1,3 1,07 0,47 4,73 

 

I Tabell 2 nedan ses de avrinningskoefficienter som använts vid flödesberäkningarna innan ombyggnation 

för respektive markanvändning (enligt tabell 4.8 i P110). 

Tabell 2. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningar inom detaljplaneområdet före ombyggnation. 

Markanvändning Gata/parkering 

(ha) 

Grönyta (ha) Byggnad (ha) Grusplan 

(ha) 

Avrinningskoefficient 0,8 0,05 0,9 0,2 

 

I Tabell 3 nedan syns de beräknade dimensionerande flödena (efter förutsättningarna i Tabell 1 och 2). 

Tabell 3. Area, reducerad area och dimensionerande flöden för de olika delområdena före ombyggnation. 

Delområde Flöde 5-års regn 

(l/s) 

Flöde 20-års regn 

(l/s) 

Område Norr 316,3 500,3 

Område Söder 280,6 443,7 

Totalt 601,4 944 

3.2 Spillvatten 

Det befintliga spillvattennätet i Saharaområdet, vilket kan ses i Bilaga 2, leder spillvattnet till en 

spillvattenledning i betong och dimension 300 mm vid Nya Kinnavägen. De områden som bidrar med 

flöde hit är dels Saharaområdet och dels befintligt område till öster om Saharaområdet (se Figur 5 

nedan).  

Vid uppskattning av befintliga spillvattenflöden används formel 4.1 från P110 (se avsnitt 2.6). För det 

östra området antas de högre värdena på tillskottsvatten då det är ett äldre nät. För att vara på den 

säkra sidan används även högsta värdena för maxdygn- och maxtimfaktor för båda fallen.  
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Det befintliga spillvattenflödet från Saharaområdet kommer främst ifrån skolan och en byggnad med 

handel och restauranger. Skolan har idag 500 elever och uppskattningsvis runt 100 anställda. 

Uppskattade siffror och resulterande flöde från Saharaområdet innan ombyggnation kan ses i Tabell 4. 

Tabell 4. Spillvattenflödesberäkningar för befintlig bebyggelse i Saharaområdet 

 Antal personer 

(p) 

Specifikt 

flöde 

(l/p*d) 

Maxdygnsfaktor, 

cd max 

Maxtimfaktor 

ct max 

Dim. flöde 

(l/s) 

Boende 6 170 2,3 3 0,08 

Skola elever 500 40 2,3 3 1,59 

Skola personal 90 60 2,3 3 0,43 

Affärer 25 60 2,3 3 0,12 

Restauranger 25 500 2,3 3 0,99 

Dränvatten - - - - 1,58 

Inläckage - - - - 0,39 

Totalt - - - - 5,18 

Inklusive 

säkerhetsfaktor 

1,5 

- - - - 7,77 

 

Befintligt området öster om Saharaområdet, som kan ses i Figur 5 nedan, är 2,7 ha stort med främst 

flerbostadshus och en del handel. I området bor det ca 240 personer och uppskattningsvis arbetar det 

200 personer fördelat på handel och restauranger. Ingående parametrar och resultat för spillvattenflödet 

för det östra befintliga området kan ses i Tabell 5 nedan. 
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Figur 5. Området till öster om Saharaområdet som även det bidrar med spillvatten till ledningen som korsar Nya 

Kinnavägen 

Tabell 5. Spillvattenflödesberäkningar för befintlig bebyggelse öster om Saharaområdet 

 Antal personer 

(p) 

Specifikt 

flöde 

(l/p*d) 

Maxdygnsfaktor, 

cd max 

Maxtimfaktor 

ct max 

Dim flöde 

(l/s) 

Boende 238 170 2,3 3 3,23 

Affärer 100 60 2,3 3 0,48 

Restauranger 100 500 2,3 3 3,99 

Dränvatten - - - - 1,92 

Inläckage - - - - 0,41 

Totalt - - - - 10,03 

Inklusive 

säkerhetsfaktor 

1,5 

- - - - 15,05 
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Det dimensionerande flödet från Saharaområdet, innan ombyggnation, blir 7,77 l/s och ut från det östra 

området 15,05 l/s med säkerhetsfaktor inräknat. Totalt belastas alltså befintlig spillvattenledning i 

dimension 300 mm betog med ett flöde på ca 22,81 l/s.  

Den befintliga spillvattenledningen är en 300 mm betongledning. En spillvattenledning av betong med 

dimension 300 mm, om lutningen hålls större än fem promille, ska klara ett flöde på ca 73,2 l/s. Detta är 

gott och väl över det dimensionerande flödet, om 22,8 l/s, i den befintliga ledningen. 

3.3 Vatten 

Vattenledningsnätet runt Saharaområdet, som kan ses i Bilaga 2, varierar i dimension mellan 110-200 

mm i olika material. Medan ledningarna inom området främst är gjutjärnsledningar med dimension 110. 

Befintliga flöden i Saharaområdet har inte erhållits från Marks kommun. 



 

 

     

FÖRSTUDIE VA INKL. DAGVATTENUTREDNING, KINNA CENTRUM  19  

http://projects.cowiportal.com/ps/A131097/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Kinna Centrum_PM VA och dagvattenhantering.docx  

4 Förprojektering ledningsnät 

4.1 Dimensionerande flöden dagvatten 

För beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden efter ombyggnation har samma delområden som 

finns beskrivna i avsnitt 3.1.1 använts, dessa kan ses i Figur 6 tillsammans med grov föreslagen 

utformning av Saharaområdet. Storleken på de olika markanvändningarna inom delområdena syns i 

Tabell 6 nedan.  

 

 

Figur 6. Saharaområdet och de olika delområdena efter ombyggnation. 
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Det norra området omfattar den nya Idrottshallen i väster samt den intilliggande parkeringsdäcket. 

Området omfattar även två stycken nya kvarter. Den sammanlagda arean uppgår till 1,98 ha till största 

delen bestående av hårdgjorda ytor och byggnader. 

 

Det södra området omfattar en ny multifunktionell aktivitetsyta (direkt söder om idrottshallen) samt tre 

olika nya kvarter. Två mer centralt belägna kvarter och ett långsmalt i söder. I det östra hörnet är det i 

nuläget även inplanerat en ny förskola. Den sammanlagda arean uppgår till 2,75 ha till stor del av 

hårdgjorda ytor och byggnader. Även om området också omfattar en hel del naturmark som behålls.  

Tabell 6. Storleken på olika typer av ytor inom de olika delområdena efter ombyggnation. 

Delområde Gata/parkering 

(ha) 

Naturmark 

(ha) 

Kvartersmark 

(ha) 

Area total 

(ha) 

Område Norr 0,83 - 1,15 1,98 

Område Söder 0,42 1,08 1,25 2,75 

Totalt 1,25 1,08 2,4 4,73 

 

I Tabell 7 nedan syns de beräknade dimensionerande flödena efter ombyggnation (efter förutsättningarna 

i Tabell 2 och 6). 

Tabell 7. Area, reducerad area och dimensionerande flöden för de olika delområdena efter ombyggnation. 

Delområde Flöde 5-års regn 

(l/s) 

Flöde 20-års 

regn (l/s) 

Område Norr 307 485,2 

Område Söder 258,2 408,3 

Totalt 565,2 893,5 

 

Skillnaden mellan dimensionerande flöde för befintliga förhållande och dimensionerande flöde efter 

ombyggnation kan ses i Tabell 8 nedan. 
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Tabell 8. Skillnad i dimensionerande dagvattenflöde vid 5 och 20 års regn mellan befintliga förhållanden och ombyggt 

område.  

Delområde Skillnad vid 5 års 

regn (l/s) 

Skillnad vid 20 års 

regn (l/s) 

Område Norr -9,3 -15,1 

Område Söder -22,4 -35,4 

Totalt 189 347 

 

Som syns i Tabell 8 ovan så minskar det dimensionerande flödet något efter ombyggnation av 

Saharaområdet. Detta beror på att nuvarande utformningsförslag innebär fler gröna ytor än befintlig 

utformning.  

4.2 Föreslagen dagvattenhantering 

Som diskuterades i avsnitt 3.1 är dagvattensystemet nedströms Saharaområdet redan idag 

överbelastning och det råder en risk att marköversvämning sker oftare än vad som, enligt Svenskt 

Vattens publikation P110, anses acceptabelt. Föreslagen dagvattenhantering för Saharaområdet bygger 

således på att befintligt dagvattensystem nedströms ska avlastas och nya ledningar ska läggas för att 

kunna hantera dagvattnet från enbart Saharaområdet.  

I syfte att kunna jämföra olika lösningar för hur man ska klara det ökade flödet som ombyggnationen 

innebär har två olika alternativ på dagvattenhantering studerats. 

Alternativ 1 - Ingen fördröjning sker i området och enbart nya dagvattenledningar läggs 

Alternativ 2 – Fördröjning sker i största möjliga mån i området för att minska på dimensionen på 

utgående nya dagvattenledningar  

Alternativ 2 anses vara den föredragna lösningen.  

En förprojektering av ledningsnäten finns i Bilaga 6 och kan användas till underlag för fortsatt 

projektering. Observera att denna förprojektering är baserad på alternativ 2.  

4.2.1 Alternativ 1 – Ingen fördröjning sker i området 

En lösning för att avlasta befintligt dagvattensystem, och samtidigt klara flödena från Saharaområdet, är 

att anlägga helt separata dagvattenledningar ut från respektive delområde. Dimensionerande flöden, 

erforderlig ledningsdimension och säkerhetsfaktor syns nedan i Tabell 9. Beräkningarna är gjorda enligt 

avsnitt 2.5.  
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Tabell 9. Flöden ut från de olika delområdena och motsvarande dimension på nylagda rör. 

 Flöde, l/s Antagen 

ledningslutning 

(‰) 

Dimension och 

material (mm) 

Säkerhetsfaktor 

Område Norr 307 5 600 BTG 1,49 

Område Söder 258,2 5 600 BTG 1,77 

 

En översyn över dagvattensystemet enligt Alternativ 1 syns nedan i Figur 7.  

I det norra området anläggs ett nytt dagvattensystem i de yttre gatorna för att leda dagvatten från 

kvartersmark, idrottshall och allmän platsmark norrut till ett nytt utlopp i Viskan. 

I det södra området anläggs på liknande sätt ett nytt dagvattensystem i de yttre gatorna. Denna ledning 

fortsätter vidare söderut för att gå under både Nya Kinnavägen och järnvägen. Förslagsvis görs denna 

korsning via en väld vald borrmetod för att undvika avstängning av väg/järnväg. Vidare läggs den nya 

D600 BTG-ledningen längs med befintlig dagvattenledningen för att ansluta till denna precis innan 

utloppet till Häggån.   

 

Figur 7. Ny/omläggning av ledningar för att klara 5-årsregn. 

4.2.2 Alternativ 2 

Alternativ 2 bygger på ett nytt ledningssystem för dagvattnet på liknande sätt som i Alternativ 1. Dock 

föreslås en del åtgärder görs i allmän platsmark för att kunna fördröja så mycket som möjligt av 

dagvattnet med mål att kunna minska dimensionen på de två utgående ledningarna. Förutom att 

Alternativ 2 ger en fördröjning av dagvattnet, och på så sätt minskar utflödena från området, så bidrar 

alternativet också till ett grönare område. Att fördröja dagvattnet innebär även att det kan förväntas ske 
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en viss rening av dagvattnet innan utsläpp till respektive recipient. Vilket är positivt för 

miljökvalitetsnormerna för respektive recipient.  

Ett vanligt förekommande och effektivt sätt att minska på fördröjningsvolymerna i kommunal regi är 

även att kommunen kan ställa krav på fastighetsägarna i området. I detta område är det som förslag att 

respektive kvarter själva ska fördröja de första 10 mm regn. Detta minskar dels mängden dagvatten som 

måste tas om hand på kommunal mark och dels får man tydliga riktlinjer för fastighetsägarna att förhålla 

sig till. Då större delen av Saharaområdet består av privata fastigheter så kommer detta leda till att en 

stor del av allt dagvatten fördröjas på fastighetsmark. I föreslagen dagvattenhantering, som presenteras 

i detta avsnitt, har det räknats med att alla fastigheter själva fördröjer just de första 10 mm på egen 

tomt.  

Föreslagen dagvattenhantering för Saharaområdet innefattar en rad olika åtgärder, som med fördel kan 

anläggas både på fastighetsmark och på allmän platsmark. Föreslagen dagvattenhantering på allmän 

platsmark ses i Bilaga 3. I denna föreslagna dagvattenhantering har allmän platsmark (dvs gatorna i 

Saharaområdet) försökt utnyttjas maximal. Både för att ge maximala fördröjningsvolymer och för att ge 

möjligheter för en grön och tilltalade utformning. Förutom den övergripande beskrivningen i Bilaga 3 så 

har även illustrationer tagits fram över hur en bredare och en smalare gata kring Saharaområdet kan 

utformas ur både fördröjnings- och gestaltningssynpunkt. Dessa syns i Bilaga 4-5. 

Föreslagen dagvattenhantering i Bilaga 3 innebär att det anläggs både regnbäddar och trädgropar med 

underliggande skelettjord för att ta hand om dagvattnet. Föreslaget innebär också att ett underjordiskt 

rörmagasin läggs i den norra delen för att ytterligare fördröjningsvolym.  

Som syns i Bilaga 3 så finns det även en möjlighet att låta den kommande Aktivitetsytan söder om 

idrottshallen bli en sk "multifunktionell yta" som kan utnyttjas vid skyfall. Detta diskuteras mer under 

avsnitt 4.2.4 nedan.  

I Tabell 10 nedan syns ungefärlig förväntad fördröjningsvolym för respektive fördröjningsåtgärd i de två 

områdena enligt föreslagen den dagvattenhantering (Bilaga 3). Vidare, i Tabell 11 nedan så presenteras 

de resulterande ledningsdimensionerna, tillsammans med antagen lutning och säkerhetsfaktor, som 

föreslås ut från områdena med presenterade lösningar för dagvattenhanteringen. En närmare beskrivning 

av antaganden och beräkningsgång återfinns i Bilaga 1.  

Tabell 10. Förväntade fördröjningsvolymer i respektive område med föreslagen dagvattenhantering (se även Bilaga 3).  

Område Fördröjningsvolym 

i Regnbädd (m³) 

Fördröjningsvolym 

i skelettjord (m³) 

Fördröjningsvolym 

i underjordiskt 

rörmagasin (m³) 

Total 

fördröjningsvolym 

(m³) 

Norr  - 95 90 185 

Söder 112 102 - 213 
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Tabell 11. Utgående ledningsdimensioner från respektive område efter föreslagen dagvattenhantering (se även Bilaga 

3). 

Område Utgående 

ledningsdimension 

(mm) och material 

Lutning (‰) Säkerhetsfaktor 

Norr 400 BTG 0,5 1,25 

Söder 250 PP 0,5 1,25 

 

Nedan följer även en mer detaljerad presentation för de olika åtgärder som ingår i föreslagen 

dagvattenhantering och hur dessa kan användas. Samt en presentation av fler möjliga 

fördröjningsåtgärder. 

Ett förslag på hur några av åtgärderna som presenteras nedan kan användas på ett av kvarteren 

diskuteras vidare i avsnitt 4.2.3. 

Regnbäddar/nedsänkta växtbäddar 

Regnbäddar/nedsänkta växtbäddar är nedsänkta planteringar dit dagvatten kan ledas. Växterna står i 

även ofta i ett poröst material som dagvattnet kan infiltrera ner genom. Att planteringen är nedsänkt gör 

att det ges ett utrymme för fördröjning av dagvatten här. Under växtjorden läggs en dräneringsledning 

som är kopplad till dagvattennätet. Regnbädden/nedsänkta växtbädden förses också med en bräddbrunn 

med direkt koppling till dagvattennätet. Se Figur 8 nedan för en enklare princip av en 

regnbädd/nedsänkta västbädd. Figur 9 – 11 nedan visar även på några exempel på 

regnbäddar/nedsänkta växtbäddar. Se även Bilaga 4 och 5 för förslag anpassad till Saharaområdet. 



 

 

     

FÖRSTUDIE VA INKL. DAGVATTENUTREDNING, KINNA CENTRUM  25  

http://projects.cowiportal.com/ps/A131097/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Kinna Centrum_PM VA och dagvattenhantering.docx  

 

Figur 8. Illustration över en regnbädd/nedsänkt växtbädd. (Nedsänkt växtbädd – Stockholms stad 2017) 

 

 

Figur 9. Exempel på en regnbädd/nedsänkt växtbädd längs Monbijougatan i Malmö (Bara Mineraler). 
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Figur 10. Exempel på en regnbädd/nedsänkt växtbädd för dagvattenfördröjning längs Neptunigatan i Malmö (Edge, 

2019). 

 

 

Figur 11. Exempel från en regnbädd/nedsänkt växtbädd som även fungerar som en trafikåtgärd längs Öringevägen i 

Tyresö (Dagvattenguiden). 

 

Trädgropar 

En annan variant av en regnbädd kallas här för trädgropar (eller fördröjning i skelettjord). Där så är 

möjligt föreslås sidorna på gatorna utformas med träd som planteras i sk skelettjord (se även Bilaga 4 

och 5). Träden längs gatan placeras normalt på ca 10 m avstånd från varandra. Regnbäddarna med ett 
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träd kan antingen vara täckta (gallertäckta) eller öppna. Själva växtbädden ska bestå av sk skelettjord 

bestående av grov makadam. Fördröjningsvolymen fås framförallt i de hålrum som finns i skelettjorden. 

Se tex Figur 12Figur 12 nedan för utformning av en trädgrop med skelettjord. Träden och ev. växter i 

trädgroparna ges möjlighet att ta upp det dagvatten som fördröjs i skelettjoden. En trädgrop med 

skelettjord kan även vara nedsänkt och påminner då än mer om en regnbädd/nedsänkt växtbädd. I Figur 

13 – 14 visas några exempel från verkligheten på trädgropar med skelettjord.  

 

Figur 12. Trädgrop satt i stadsmiljö (Dagvattenhantering riktlinjer för parkeringsytor – Stockholms stad 2016) 
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Figur 13. Exempel på en trädgrop med underliggande skelettjord från Hornsgatan i Stockholm (Bara Mineraler). 

 

Figur 14. Exempel på trädgropar med underliggande skelettjord från området Limhamn i Malmö (Bara Mineraler). 

Rörmagasin 

Underjordiska sk rörmagasin kan anlägga i gatan där plats finns. Rörmagasinet består av en ledning i en 

större dimension som förses med ett strypt utlopp (förslagsvis en mindre ledningsdimension). Genom att 

begränsa utloppet från rörmagasinet uppstår en fördröjningsvolym i röret.  

 

Stuprörsutkastare – Fördröjning på fastighetsmark  

Istället för att dagvattnet från tak går direkt till dagvattennätet kan det istället fördelas på en gräsyta där 

det kan långsamt infiltrera till en underliggande dräneringsledning. Se exempel i Figur 15 nedan. 
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Tjockleken på matjorden runt utkastaren bestämmer fördröjningsförmågan men minsta tjocklek är 15 cm 

för en god infiltration (Hållbar dag- och dränvattenhantering – P105 Svenskt Vatten). Utkastare kan med 

fördel installeras vid alla byggnader som har kringliggande gräsytor. 

 

 

Figur 15. Stuprörsutkastare där vattnet samlas från taket för att sedan spridas över gräset. (Svenskt vatten P105). 

 

Infiltrationsstråk – Fördröjning på fastighetsmark  

För den fastighet som är placerad längst i södra (precis norr om befintlig slänt) kan det finnas utrymme 

och möjlighet att anlägga ett sk infiltrationsstråk. Stråket grundläggs med ett lager makadam, sedan 

grovt grus och längst upp sandinblandad matjord (liknande som för stuprörsutkastare beskrivna i Figur 

15 ovan). Vid behov kan en dräneringsledning läggas i botten av infiltrationsstråket för påkoppling på 

dagvattennätet. Stråken kan vara av varierande djup och bredd, ha växtlighet och en upphöjd 

bräddbrunn för att hindra att vattnet breder ut sig för mycket vid ett skyfall. För exempel på ett 

infiltrationsstråk se Figur 16 nedan.  

 

 

Figur 16. Exempel på ett infiltrationsstråk. (Dagvattenhantering riktlinjer för parkeringsytor – Stockholms stad 2016) 
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Gröna tak – Fördröjning på fastighetsmark 

Gröna tak innebär att en växtlighet anläggs på taket. Tjockleken på växtligheten avgör dess 

fördröjningsförmåga och de varierar från 3 cm tjocka mossbeläggningar till tiotals cm tjocka 

gräsbeläggningar med underliggande jord. Gröna tak suger lätt upp vatten och det relativt lång tid innan 

de är tömda på vatten. Det är dock viktigt att tänka på att när växligheten är mättad rinner allt 

dagvatten av som det vore ett vanligt tak, varvid gröna tak inte är så effektiva vid riktiga skyfall.  

4.2.3 Fördröjningslösningar på kvartersmark 

Som tidigare diskuterats så föreslås det att det ställs krav på respektive fastighetsägare att fördröja en 

del dagvatten på egen tomt innan påkoppling på det kommunala dagvattensystemet. Förslaget är att 

respektive kvarter själva ska fördröja de första 10 mm regn. I detta kapitel illustreras ett exempel där 

kravet uppnås genom anläggande av gröna lösningar på ett av kvarteren i Saharaområdet, se Figur 17 

nedan. De gröna lösningarna föreslagna på kvartersmark innefattar gröna tak på ca hälften av 

byggnaderna, regnbäddar/nedsänkta växtbäddar samt plantering av träd i skelettjordar.  

 

Figur 17. En fastighet i Saharaområdet där fördröjningskravet löses med gröna åtaganden. 

Fastigheten som används i detta exempel är ca 3040 m² stort. Vilket innebär ett krav om fördröjning av 

ca 30 m³ på egen fastighet.  

Ungefärliga fördröjningsvolymer för de olika åtgärderna illustrerade i Figur 16 kan ses i Tabell 12 nedan. 

För att åtgärderna ska vara kunna hjälpa till att uppnå fördröjningskravet är det viktigt att allt, eller delar 

av, takvattnet ledas till föreslagna regnbäddar/nedsänkta växtbäddar. Förslag på ungefärlig placering av 

stuprörsutkastare ses i Figur 17 ovan. 

 



 

 

     

FÖRSTUDIE VA INKL. DAGVATTENUTREDNING, KINNA CENTRUM  31  

http://projects.cowiportal.com/ps/A131097/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Kinna Centrum_PM VA och dagvattenhantering.docx  

Tabell 12. Volymen fördröjt dagvatten för de olika åtgärderna. 

Åtgärd Gröna tak, 

tunna 

Skelettjord Regnbäddar/nedsänkta 

växtbädd 

Volym (m³) 3 10 40 

4.2.4 Förslag till utformning av multifunktionell yta 

Men multifunktionell yta så avses en yta som har en funktion vid mer normala väderförhållanden och som 

får en annan funktion vid extrema väderförhållanden så som ett skyfall. Ett bra exempel är en nedsänkt 

skatepark eller basketplan som kan fyllas med dagvatten vid ett skyfall. Se Figur 18 nedan för ett 

exempel på en nedsänkt skatepark.  

 

Figur 18. En multifunktionell yta i form av en nedsänkt skatepark. 

Ett annat exempel är att låta en cykelparkering eller delar av en lekpark kunna tillåtas översvämmas vid 

större regn. Se Figur 19 nedan för ett exempel från Köpenhamn.  
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Figur 19. Exempel på en nedsänkt cykelparkering från Nørreport i Köpenhamn som en del i dagvattenhanteringen. 

4.3 Spillvatten 

Saharaområdet är beräknat att ha 625 boende och den nya skolan 700 elever och 120 personer i 

personalen. Utöver detta så kan den tilltänkta Idrottshallen ha upp till och med 500 besökare. Ingående 

parametrar och resulterande dimensionerande spillvattenflöde efter ombyggnationn av Saharaområdet 

kan ses i Tabell 12. Uträkningen är gjord enligt avsnitt 2.6. 
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Tabell 13. Spillvattenflödesberäkningar för Saharaområdet efter ombyggnation.  

 Antal personer 

(p) 

Specifikt 

flöde 

(l/p*d) 

Maxdygnsfaktor Maxtimfaktor Dim flöde 

(l/s) 

Bostäder 625 170 2,3 3 8,49 

Skola, elever 700 40 2,3 3 2,24 

Skola, personal 120 60 2,3 3 0,58 

Idrottshall 500 40 2,3 3 1,60 

Dränvatten - - - - 1,58 

Inläckage - - - - 0,40 

Totalt - - - - 14,89 

Inklusive 

säkerhetsfaktor 

1,5 

- - - - 22,34 

 

Det sammanlagda dimensionerande spillvattenflödet från det nya Saharaområdet ökar från ca 7,77 

(Tabell 4) till 22,34 l/s. Det totala flödet från Saharaområdet tillsammans med tillrinningen från det 

befintliga området öster om Saharaområdet (se Tabell 5) ger ett flöde på ca 37,4 l/s till befintlig 

ledningen innan Nya Kinnavägen. En spillvattenledning av betong med dimension 300 mm, om lutningen 

hålls större än fem promille, ska klara ett flöde på ca 73,2 l/s. Därmed klarar sig det befintliga 

ledningsnätet utanför Saharaområdet även efter ombyggnationen av Saharaområdet.  

Nya ledningar från Saharaområdet kopplas till det befintliga ledningsnätet enligt 9 nedan nära korsningen 

Skjutsgatan/Lilla Lyckegatan samt nära korsningen Lövåsgatan/Fredensborgsgatan. 

En förprojektering av ledningsnäten finns i Bilaga 6 och kan användas till underlag för fortsatt 

projektering. 
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Figur 20. Inkopplingspunkterna mellan projekterade och befintliga spillvattenledningar markerade med cirklar. 

4.4 Vatten 

Dimensionering av vattenledningar görs vanligen med avancerade modelleringsprogram. Utifrån antalet 

boende och storlek på området kan dock fortfarande ett uppskattat flöde räknas fram och från det kan 

man få fram en dimension på ledningen med hjälp av en förenklad formel av Colebrook. Föreslagen 

dimension på vattenledning är baserad på denna typ av uträkning som också presenterades i avsnitt 2.7. 

I Tabell 14 nedan syns ingående värden och dimensionerande flöde vid normala respektive kritiska 

förhållanden. 

Tabell 14. Spillvattenflödesberäkningar för Saharaområdet efter ombyggnation. 

Förhållande Specifik 

hushållsförbrukning 

(l/s,person) 

Specifik 

allmän 

förbrukning 

(l/s,person) 

Maxdygnsfaktor 

(cd,max) 

Maxtimsfaktor 

(ct,max) 

Släckvatten 

(l/s) 

Flöde 

(l/s) 

Normala 200 30 2,3 2,95 - 23,2 

Kritiska 200 30 - 2,95 20 30,1 
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Som syns i Tabell 14 ovan så är flödet vid kritiska förhållanden större än vid normala förhållanden. Vilket 

ger att det dimensionerande flödet blir vid kritiska förhållanden.  

Den längsta ledningen i Saharaområdet går från inkommande ledning i sydost till ledningen ut i norr 

delen, vilket är ca 250 meter. I anbudsförfrågan anges det att trycket inte för överstiga 7,5 mVp eller 

understiga 2,5 mVp och därför antas största tryckförlusten som skillnaden dem emellan, dvs 

friktionsförlusten blir 5. 

M-värdet blir således 22 vid ett k-värde på 0,2 mm. Då det är nya ledningar som läggs antas det ett k-

värde på 0,2 mm (för plast). Enligt tabell 8.11 i P83 innebär detta en dimension på större än 150 mm. 

Vilket det föreslås att en ny vattenledning av plast med dimension 160 mm läggs i området. 

För området rekommenderas enligt beräkningarna en vattenledning av plast med dimension 160 mm 

med ett tryck som inte överstiger 7,5 mVp eller understiger 2,5 mVp. Ledningen kopplas till befintligt 

ledningsnät enligt Figur 21 nedan nära korsningen Skjutsgatan/Lilla Lyckegatan, korsningen Lilla 

Lövåsgatan/Fredensborgsgatan samt en punkt söder om föregående punkt i en framtida gata. På så sätt 

fås matning från flera håll.  

En förprojektering av ledningsnäten finns i Bilaga 6 och kan användas till underlag för fortsatt 

projektering. 

 

Figur 21. Inkopplingspunkterna mellan projekterade och befintliga vattenledningar markerade med cirklar. 
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5 Fortsatt arbete 

I fortsatt arbete är det av yttersta vikt att höjdsättning av planområdet görs på ett sätt så att föreslagen 

dagvattenhantering ska vara möjlig och för att säkerställa att inga skador uppkommer på byggnader eller 

människor p.g.a. dagvatten.  

Nya Saharaområdet kommer troligtvis att byggas ut i etapper. I fortsatt arbete med VA-ledningar och 

dagvattenhantering i området så är det mycket viktigt att beakta den utbyggnadsordning som planeras. 

Föreslagen dagvattenhantering syftar enbart till att ta hand om dagvattnet inom Saharaområdet. Det kan 

dock finnas möjlighet att leda in befintligt dagvattensystem som går i Lilla Lyckegatan i det föreslagna 

nya dagvattensystem. Detta tex för att än mer avlasta nedströms dagvattensystem. Behovet av detta 

och hur detta påverkar resterande delar av dagvattensystemet behöver dock utredas vidare. 

För vissa av de föreslagna dagvattenåtgärderna kan det behövas en fördjupad geologisk- och 

hydrologiskundersökning som visar på om marken är lämplig för just den typen av åtgärd. 

I fortsatt arbete så kan det finnas behov av att göra föroreningsberäkningar för beslutad 

dagvattenhantering i området. Detta för att kunna påvisa att inga försämring förväntas ske på de 

mottagande recipienterna Viskan och Häggån.  

För den nya utsläppspunkten i Viskan kan det krävas att en ansökning om vattenverksamhet görs. Detta 

är en viktig fortsatt utredningspunkt i fortsatt arbete med planområdet. 

Kommunen har även nämnt planer på att exploatera/bygga ut fler fastigheter i närområdet i framtiden. 

Vid fortsatt arbete med detta planområde så behövs därför en fortsatt dialog med kommunen om sådana 

eventuella planer. Ökad exploatering i området kommer att påverka både dagvattenhanteringen och de 

olika ledningssystemen i området. Även kommande exploateringar närmare Viskan kan komma att 

påverka dagvattensystemet och kan behövas ta i beaktning. Närmare Viskan kan det också finnas 

möjlighet till åtgärder för ytterligare fördröjning. Detta kan med fördel utredas vidare i samband med 

kommande exploateringar/utbyggnader.   

Vid vidare och mer detaljerad utformning av Saharaområdet behöver arbetet fortgå med att föreslå mer 

konkreta dagvattenlösningar anpassad efter aktuell utformning. Men fördel kan denna utredning 

användas som inspiration för att kunna välja genomtänkta dagvattenlösning i hela området.  
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Kapaciteten i befintlig dagvattenledning längs väg 41 föreslås också utredas för att se om det kan vara 

möjligt att koppla på denna redan direkt efter korsningen av järnvägen. På så sätt kan man slippa en 

lång ny ledning hela vägen bort till utloppet i Häggån. 

En förprojektering av ledningsnäten finns i Bilaga 6 och kan användas till underlag för fortsatt 

projektering.  
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6 Bilagor 

Bilaga 1 – Antaganden och beräkning av fördröjningsvolymer 

Bilaga 2 – Befintliga ledningar 

Bilaga 3 – Föreslagen dagvattenhantering 

Bilaga 4 – Illustration, bredare gata 

Bilaga 5 – Illustration plan, smalare gata 

Bilaga 6 – VA-plan 


