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1 Omfattning och syfte 

Denna utredning behandlar dagvattenhantering i detaljplanearbete för fastighet Haverdal 15:2, 
Halmstad kommun. 

Adress. Klövervägen 3-11 

 

Figur 1. Aktuellt utredningsområde inringat med svart 
Källa: Hitta.se 
 
Syftet med utredningen är att på uppdrag av exploatör ta fram ett förslag till hållbar 
dagvattenhantering i samband med detaljplanearbete.  
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1.1 Avgränsning och områdesbeskrivning 

Aktuellt området består idag av en bebyggd fastighet med en större byggnad. Byggnaden 
ansluter i väster mot Klövervägen och i öster mot Kustvägen  

Ytan mellan byggnad och vägar är främst asfalterade. I den norra delen finns en gräsyta. 

Nivån på Klövervägen i den norra delen av planområde ligger på ca +26,5 och i den södra 
delen på ca +23. 

Nivån på Kustvägen i den norra delen av planområde ligger på ca +25,5 och i den södra delen 
på ca +22.5. 

 

 

Figur 2. Aktuellt område. Bildkälla: Halmstads kommun 
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1.2 Geotekniska förutsättningar 

Ett urklipp ur SGUs jordartskarta redovisas i figur 3 med fastighetens läge i mitten  

 
Figur 3. Jordartskarta över området 
Källa: SGU jordartskarta. 
 
Jordarterna i området består enligt jordartskartan främst av svallsediment, grus. 

En geoteknisk undersökning inkl PM är utförd inom fastigheten och redovisar främst fyllningar i 
de övre lagren men sen grusig siltig sand. Grundvattennivå mätt i den södra delen av 
fastigheten låg, 201124, på +20,6. 

Förutsättningar för infiltration av dagvatten, med dessa jordarter, får anses mycket goda.  
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2 Beräkningsförutsättningar 

Beräkning sker enligt rationella metoden, svenskt vattens publikation P110. 

Vanligtvis beräknas ett nuläge mot en framtida exploatering för hantering och fördröjning av 
dagvatten. Detta förfarande kommer inte att utföras i detta PM eftersom det ställts krav från 
Halmstad Kommun på att ett regn med 10års återkomsttid och med en varaktighet på 10 min 
,helt, ska kunna fördröjas inom fastighet. 

För att behandla framtida klimatförändringar så ska även en klimatfaktor användas. 

Klimatfaktor, 𝑘𝑓, är satt till 1,30 för regn med varaktighet <60 minuter. 

För att kunna beräkna dimensionerande flöden från området så måste dagvattnets rinntider 
bedömas, återkomsttiden bestämmas, en reducerad yta beräknas samt en klimatfaktor sättas. 

Dimensionerande flöde = 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 (Formel 4.4, Svenskt Vatten, 2016)  

där:  

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 är det dimensionerande flödet (𝑙/𝑠)  

𝐴 är avrinningsområdets area (ha)  

𝜑 är avrinningskoefficienten  

𝑖(𝑡𝑟) är den dimensionerande nederbördsintensiteten (𝑙/𝑠 ℎ𝑎)   

𝑡𝑟 är regnets varaktighet (min)  

𝑘𝑓 är klimatfaktor 

Eftersom fastigheten är relativt liten sätts rinntiden/varaktigheten till 10 minuter.  

Beräkningar av erforderlig fördröjningsvolym har beräknats med hjälp svenskt vattens bilaga 
10.6a till P110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 (12)

Ma v aco n AB 
Sturegatan 87, 791 60 Falun 

 

 

c:\projekt\20137_haverdal eksjöbostad\3_teknik\r\dokument\beskrivningar\pm dagvatten.docx 

Nuvarande markanvändning och hur flöden av dagvatten ser ut idag 

 

Figur 4. Före exploatering. 

Ytan i norr, grön består främst av en gräsmatta och infiltrering sker troligtvis direkt utan speciell 
avrinning. Asfaltsytan, cyan, leds utåt mot Klövervägen, diken efter Kustvägen samt söderut. 

Takvatten, röd, rinner främst ut på asfaltsytorna. Ev takvattenanslutningar ner i mark är inte 
utredda och skulle kunna vara anslutna till spillvattenledningar. Det finns inget dagvattennät i 
direkt anslutning till fastighet. Närmaste dagvattenledning finns ca 40m söderut efter 
Klövervägen och i en liten dimension. 
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Figur 5. Efter exploatering 

Ytor efter exploatering enligt gällande förslag. 

Grön färg är gräs och planteringar. Grå färg är markstensytor. Lila färg är uteplatser med 
trädäck. Cyanfärg är asfalt. Röd färg är takytor.  

 

Tabell 1, mättad infiltrationskapacitet för olika jordtyper (VAV, 1983) 
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För beräkning av tillräcklig reningsgrad används nedanstående formel för makadammagasin 
från Svenskt Vatten, SVU, Rapport nr 2019-20.  

Dimensionering sker för att kunna rena första 10 mm regn.  

Total volym för rening = Vtot 

Vtot = 10 ∙ 𝑟d  ∙𝜑 ∙ A (Formel 4.1, Svenskt Vatten, SVU, Rapport nr 2019-20)  

där:  

Vtot är total volym inklusive fyllnadsmaterial (m3)  

𝑟d är dimensionerande regndjup (mm) 

𝜑 är avrinningskoefficienten  

𝐴 är avrinningsområdets area (ha)  

 

3 Resultat dimensionerande flöden 

Nedan presenteras dimensionerande efter exploatering samt sammanställning av indata till 
beräkningarna.  

𝜑 är avrinningskoefficienten tagen från tabell 4.8, P110 

𝑖(𝑡𝑟) är den dimensionerande nederbördsintensiteten (𝑙/𝑠 ℎ𝑎) och tagen från tabell 4.6, P110 

 

Ytor efter exploatering Yta (ha) 
ϕ hared 

(ϕ *A)  
i(tr) (l/s, ha) kf 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 (l/s) 

Gräsytor/planteringar 0,1155 0,1 0,01155 228 1,3 4,6 
Markstensytor 0,087 0,7 0,0609 228 1,3 18,0 
Uteplats trädäck 0,0475 0,2 0,0095 228 1,3 2,8 
Asfaltsytor 0,1335 0,8 0,1068 228 1,3 31,6 
Takytor 0,1890 0,9 0,1701 228 1,3 50,4 
Totalt: 0,5725  0,359 228 1,3 106,4 

Tabell 2. Dimensionerande flöden 

4 Resultat magasinsberäkningar 

Eftersom allt dagvatten för ett 10års regn med varaktighet 10min ska fördröjas inom fastigheten 
så måste vi ansätta ett värde på infiltration. Enligt tabell 1 så har sand en infiltrationshastighet 
på 68mm/timme. Vi antar denna förutsättning även om en ev grusinblandning skulle göra 
infiltrationshastigheten något högre. 

68mm/timme motsvarar (68/3600) 0,0189 l/s och m2 

Avtappning från ett magasin av storlek 250m2 i bottenyta skulle då vara 4,725l/s vilket sätts som 
ett dimensionerande utflöde. 
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Antaget för magasinsberäkningen är också att endast tak och asfalterade ytor inom fastigheten 
är anslutna. 

Flödet för uteplatser, grönytor och markstensytor för respektive tomt och ev passagevägar är så 
utspritt och leds mot grönytor för infiltration i direkt anslutning till källan. 

De ingående ytorna, hared , för beräkningarna är Asfaltsytor 0,1068 och Takytor 0,1701. 

Tillsammans 0,2769hared 

I figur 6 visas ett urklipp från bilagan i P110 där beräkningar av fördröjningsvolym utförts.  

Avtappningen l/s∙ha fås genom att dela dimensionerande flöde (4,725 l/s) med reducerad area 
efter exploateringen (0,2769). 

 

 
Figur 6. Fördröjningsvolym 

Erforderlig volym att magasinera ett regn med återkomsttid 10 år, 10min och med en 
klimatfaktor 1,3 ger ett magasin på 76 m3. 

Denna volym är luftvolym och ska den utföras som ett makadammagasin med porositet 30% så 
motsvara det en volym på ca 250m3 
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5  Resultat reningsberäkningar 

Totala volymen som behövs för att kunna rena första 10 mm vid regn uppgår till ca 57m3. 

 

6 Systemlösning 

Fastigheten lutar från nordväst mot sydost och den framtida exploateringen möjliggör inte att 
fördröja eller rena dagvattnet i en öppen damm eller annan öppen lösning. 

För att inte släppa ut dagvatten från det exploaterade området vid ett 10-årsregn föreslås ett 
makadammagasin på 250m2 och ca 1m i höjd i den södra änden av fastigheten.  

I figur 7 nedan redovisas systemlösningen för dagvattenhanteringen på området. 

 
Figur 7. Systemlösning dagvatten. 
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Som antagandet i beräkningar så kan gårdar med mindre gräs, planteringar och markstensytor 
hantera dagvatten direkt vid källan. 

Takvatten kommer ledas direkt via ledning till föreslaget magasin. 

Asfaltsytor kommer också ledas till magasin främst ytligt men gärna via grönytor där så är 
möjligt. Dagvattenbrunn/ar kommer placeras i föreslagen yta för magasin  

Fördelningsbrunnar placeras i direkt anslutning till magasinet för att fördela ut flödet över hela 
magasinets beräknade yta. 

Då vi har större volym i ett magasin enbart för tak och asfaltsytor så anses även reningsgraden 
vara tillgodosedd med tilltänkt exploatering 

 

7 Slutsats 

Med makadammagasin som utförs enligt förslaget uppnås fördröjningsbehovet för området.  

Vid större regn och 100-årsregn kommer dagvattnet att avledas ytligt bort från byggnader. En 
stor del av tak- och ytvatten kommer även vid skyfall att ledas till magasin. När detta är fullt 
kommer dagvatten rinna ytligt ut mot diket efter Kustvägen samt ut mot Klövervägen.  

Sammanfattningsvis bedöms en hållbar dagvattenhantering uppnås med ovanstående 
systemlösning för dagvatten. 


