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1 Bakgrund och syfte 

På uppdrag av Vatten & Miljö i Väst AB (hädanefter Vivab) har Sweco Environment AB 

utarbetat föreliggande översiktliga dagvattenutredning inför etablering av en ny 

avfallsanläggning för omlastning och förbehandling i Gödastorp, öster om Falkenberg. 

Syftet med den översiktliga dagvattenutredningen är att utreda hur den befintliga 

dagvattenavrinningen ser ut i området, beskriva förutsättningarna för hur dagvattnet från 

avfallsanläggningen kan omhändertas inom och utför området i framtiden samt hur 

området påverkas vid ett skyfall. Föroreningsberäkningar ingår ej i utredningen. 

2 Underlag 

Följande underlag och förutsättningar ligger till grund för utredningen: 

• Plankarta och illustrationskarta, samrådshandling, daterad 2018-08-17. 

• Bilaga A – ”Teknisk beskrivning till ansökan om miljöfarlig verksamhet för 

omlastning och förbehandling vid Gödastorp i Falkenbergs kommun”, Sweco,  

2018-03-29. 

• Bilaga B – ”Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om miljöfarlig verksamhet för 

omlastning och förbehandling vid Gödastorp i Falkenbergs kommun”, Sweco,  

2018-03-23. 

3 Orientering 

Avfallsanläggningen planeras att uppföras på fastigheten Gödastorp 3:13 som är belägen 

knappt en mil öster om Falkenbergs tätort. Området omges huvudsakligen av 

jordbruksmark och angränsar i nordväst till väg 150 som går mellan Falkenberg och Torup. 

Sydväst om utredningsområdet återfinns en befintlig biogasanläggning.  

Platsen där den nya anläggningen är lokaliserad är inte ännu detaljplanelagd. Beslut om 

planläggning togs den 17 oktober 2017 och planarbete för att upprätta en ny detaljplan för 

området har inletts under februari 2018. Flera placeringar inom området har utretts i 

miljöprövnings såväl som detaljplaneprocessen (”Miljökonsekvensbeskrivning för 

omlastning och förbehandling vid Gödastorp, Falkenbergs kommun”, Sweco, 2018-03-23). 

En översikt över utredningsområdet samt dess omgivning kan ses i figur 1. 
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Figur 1. Översikt över området med föreslagen placering av den nya anläggningen. (Källa: eniro.se, 

hämtad 2018-09-12). 

4 Förutsättningar för dagvattenhantering 

Utredningsområdet är beläget utanför kommunalt verksamhetsområde för VA, vilket 

innebär att VA-huvudmannen inte svarar för de framtida anläggningarna.  

Inom ramen för utredningen har det inte funnits några specifika krav på vilken återkomsttid 

på regnet som de framtida dagvattenanläggningarna ska dimensioneras för. Vanligtvis 

dimensionerar Vivab sina dagvattendammar för att kunna hantera ett regn med 20-års 

återkomsttid1, vilket även har tillämpats i denna utredning. 

Detta gör att både befintliga och framtida dagvattenflöden från utredningsområdet har 

beräknats för ett regn med 20-års återkomsttid för trycklinje i marknivå. Vidare har även 

framtida dagvattenflöden beräknats för ett regn med 5-års återkomsttid för fylld ledning, 

vilket representerar det flöde som eventuella framtida dagvattenledningar inom 

utredningsområdet dimensioneras för. Framtida dagvattenflöden har även beräknats för ett 

regn med 10-års återkomsttid för fylld ledning. Detta eftersom det är vad Vivab vanligtvis 

dimensionerar sina ledningar för.  

Maximalt tillåtet utloppsflöde från utredningsområdet motsvararar befintligt dagvattenflöde 

från utredningsområdet med befintlig markanvändning. 

                                                      
1 Samtal med Roland Bengtsson, Vivab, 2018-09-20. 

väg 150 

Placering av ny anläggning för 
omlastning och förbehandling 

Befintlig 
biogasanläggning 

Skogsområdet Ödgärdaberg 
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5 Befintlig dagvattenhantering 

Utredningsområdet som är cirka 0,6 ha stort består som tidigare nämnt av jordbruksmark 

som sluttar i västlig riktning (se figur 2).  

 

Figur 2. Planområdet bestående av jordbruksmark, vy mot väster (Foto: Sweco, 2018-09-14). 

Under ett platsbesök som genomfördes 2018-09-14 identifierades tre stycken brunnar på 

åkern, varav en kan ses i figur 3. Dessa brunnar är en del av ett täckdikessystem som 

dränerar åkern och avleder vattnet i nordvästlig riktning och sedan viker av mot sydväst 

och har sitt utlopp i ett par dammar tillhörande Södra Skogsplantor. Uppskattningsvis är 

täckdiket av dimension cirka 110 mm (Johan Henriksson, Södra Skogsplantor, muntligen 

2018-10-05). Vilket utloppsflöde som täckdiket är dimensionerat för är okänt. 

 

Figur 3. Befintlig brunn på åkern, vy mot nordost (Foto: Sweco, 2018-09-14). 

Brunnslocken utmed täckdiket har mätts in av Sweco (2018-09-12) och höjderna redovisas 
nedan i figur 4. Vattengången i brunnarna mättes ej in vid tillfället. 
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Figur 4. Inmätta brunnslock utmed täckdiket (Sweco, 2018-09-12). 

5.1 Befintliga dagvattenflöden 

Dimensionerande dagvattenflöde för utredningsområdet med befintlig markanvändning har 

beräknats med hjälp av rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation P110 för ett 

regn med 20-års återkomsttid för trycklinje i marknivå. Rinntiden har beräknats till cirka 20 

minuter (baseras på en rinnsträcka på 100 meter och en hastighet på 0,1 m/s).  

En översikt över beräkningarna kan ses nedan i tabell 1. Dimensionerande dagvattenflöde 

med befintlig markanvändning uppgår till drygt 10 l/s vid ett 20-årsregn med 20 minuters 

varaktighet. 

Tabell 1. Beräknat dimensionerande flöde för utredningsområdet med befintlig markanvändning vid 
ett 20-årsregn med varaktigheten 20 minuter. 

 
Total yta 

(ha) 

Avrinnings-

koefficient, φ  

Red. area 

(ha) 

Dimensionerande 

flöde, 20-årsregn (l/s) 

Jordbruksmark 0,60 0,1 0,06 11 

Totalt 0,60 - 0,06 11 

6 Planerad exploatering 

Den planerade exploateringen består av en omlastningscentral av hushållsavfall samt 

förbehandling av organiskt avfall. Preliminär utformning av verksamheten kan ses nedan i 

figur 5. Hela planområdet är klassat som kvartersmark med ändamålet avfallshantering i 

plankartan (samrådshandling), daterad 2018-08-17. 
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Figur 5. Utformning av verksamheten i illustrationskarta (samrådhandling) daterad 2018-08-17. 

7 Framtida dagvattenhantering 

7.1 Förutsättningar 

Inom anläggningen planeras det för en damm med syftet att hantera flertalet behov, dvs. 

dagvattenhantering, hålla erforderlig volym brandvatten samt att fungera som uppsamlare 

vid eventuellt spill eller läckage. En oljeavskiljare ska även anläggas för att hantera vatten 

med eventuellt oljespill. Dammen ska vara avstängningsbar. (”Bilaga A – Teknisk 

beskrivning till ansökan om miljöfarlig verksamhet för omlastning och förbehandling vid 

Gödastorp i Falkenbergs kommun”, Sweco, 2018-03-29). 

Vidare nämns det i miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande ansökan om miljöfarlig 

verksamhet att dagvatten från hårdgjorda ytor ska ledas via diken inom verksamheten till 

dammen (”Bilaga B – Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om miljöfarlig verksamhet 

för omlastning och förbehandling vid Gödastorp i Falkenbergs kommun”, Sweco,  

2018-03-23). 

7.2 Framtida dagvattenflöden 

Dimensionerande dagvattenflöde för utredningsområdet efter exploatering har beräknats 

med hjälp av rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation P110 för ett regn med 

20-års återkomsttid för trycklinje i marknivå samt för ett regn med 5-års återkomsttid för 

fylld ledning.  

Rinntiden har beräknats och understiger 10 minuter (baserat på en rinnsträcka på 100 

meter och en hastighet på 0,5 m/s), vilket gör att minimitiden 10 minuter väljs som 

dimensionerande varaktighet. För att ta höjd för framtida förändringar i nederbörd, 

orsakade av klimatförändringar, rekommenderas det i P110 att en klimatfaktor multipliceras 

med det dimensionerande regnet. Baserat på kunskapsläget 2015 rekommenderas det att 

en klimatfaktor på minst 1,25 bör användas för nederbörd med kortare varaktighet än en 

timme, vilket tillämpas i denna utredning (Svenskt Vattens P110, s. 36). 
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En översikt över beräkningarna för ett 20-, 10- respektive 5-årsregn kan ses nedan i  

tabell 2, tabell 3 och tabell 4. Dimensionerande dagvattenflöde vid ett 20-årsregn för 

trycklinje i marknivå uppgår till cirka 140 l/s. Dimensionerande dagvattenflöde vid ett 10-

årsregn för fylld ledning uppgår till cirka 110 l/s och vid ett 5-årsregn för fylld ledning till 

cirka 90 l/s. 

Tabell 2. Beräknat dimensionerande flöde för utredningsområdet efter exploatering vid ett 20-årsregn 
med varaktigheten 10 minuter, inklusive en klimatfaktor på 1,25. 

 
Total yta 

(ha) 

Avrinnings-

koefficient, φ  

Red. area 

(ha) 

Dimensionerande 

flöde, 20-årsregn (l/s) 

Grönyta 0,14 0,1 0,01 5 

Takyta 0,11 0,9 0,10 37 

Asfalt 0,34 0,8 0,27 98 

Totalt 0,60 - 0,39 140 

Tabell 3. Beräknat dimensionerande flöde för utredningsområdet efter exploatering vid ett 10-årsregn 
med varaktigheten 10 minuter, inklusive en klimatfaktor på 1,25. 

 
Total yta 

(ha) 

Avrinnings-

koefficient, φ  

Red. area 

(ha) 

Dimensionerande 

flöde, 10-årsregn (l/s) 

Grönyta 0,14 0,1 0,01 4 

Takyta 0,11 0,9 0,10 29 

Asfalt 0,34 0,8 0,27 78 

Totalt 0,60 - 0,39 111 

Tabell 4. Beräknat dimensionerande flöde för utredningsområdet efter exploatering vid ett 5-årsregn 
med varaktigheten 10 minuter, inklusive en klimatfaktor på 1,25. 

 
Total yta 

(ha) 

Avrinnings-

koefficient, φ  

Red. area 

(ha) 

Dimensionerande 

flöde, 5-årsregn (l/s) 

Grönyta 0,14 0,1 0,01 3 

Takyta 0,11 0,9 0,10 23 

Asfalt 0,34 0,8 0,27 62 

Totalt 0,60 - 0,39 89 

7.2.1 Naturmarksavrinning  

Öster om utredningsområdet återfinns ett högre beläget skogsområde vars högsta punkter 

direkt öster om området ligger på cirka +50 meter. Utredningsområdet är beläget på cirka 

+20 meter. 
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Avrinningen sker i västlig riktning från skogsområdet mot utredningsområdet. 

Avrinningsområdena som bidrar med avrinning mot utredningsområdet har hämtats från 

programmet Scalgo Live och visualiseras i figur 6 nedan. Avrinningsområdenas yta uppgår 

till knappt 1 ha respektive drygt 3 ha. 

 

Figur 6. Naturmarksavrinning från öster om utredningsområdet. Avrinningsområden är hämtade från 

Scalgo Live. Avrinningsvägarna som visas har en minsta tillrinnande yta om 0,5 ha. 

Framtida tillrinnande flödet från naturmarksavrinning vid ett 20-årsregn med varaktigheten 

50 minuter (inklusive klimatfaktor 1,25) har beräknats och uppgår till drygt 50 l/s. En 

översikt över beräkningarna kan ses nedan i tabell 5. 

Tabell 5. Beräknad framtida tillrinnande flöde från naturmarksavrinning vid ett 20-årsregn (varaktighet 
50 minuter), inklusive en klimatfaktor om 25%. 

 
Total yta 

(ha) 

Avrinnings-

koefficient, φ  

Red. area 

(ha) 

Dimensionerande 

flöde, 20-årsregn (l/s) 

Jordbruksmark 4,1 0,1 0,41 52 

Totalt 4,1 - 0,41 52 

7.3 Erforderlig fördröjningsvolym 

Som tidigare nämnt dimensionerar Vivab sina dagvattendammar för att kunna hantera ett 

20-årsregn1, vilket även tillämpas i denna utredning. 
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Erforderlig fördröjningsvolym fås genom att beräkna den maximala skillnaden mellan 

tillrinning och avtappning vid olika varaktigheter på 20-årsregnet. Då maximalt tillåtet 

utloppsflöde till mottagande system innan utlopp i Ätran är okänt har erforderlig 

fördröjningsvolym beräknats ett maximalt tillåtet utloppsflöde som motsvarar befintligt 

dagvattenflöde från utredningsområdet vid ett 20-årsregn, dvs. cirka 10 l/s. 

Erforderlig fördröjningsvolym för ett 20-årsregn (inklusive klimatfaktor 1,25) med ett 

utloppsflöde på 10 l/s uppgår till cirka 120 m3 vid varaktigheten 1 h, se tabell 6. 

Utöver den volym i dammen som krävs för fördröjning av dagvatten ska det även finnas 

plats för brand- och släckvatten. Detta behandlas vidare under avsnitt 9.1. 

Tabell 6. Erforderlig fördröjningsvolym för ett 20-årsregn vid olika maximalt tillåtna utloppsflöden. 

Max. tillåtet utloppsflöde (l/s) Erforderlig fördröjningsvolym (m3) 

10* 120 

* Motsvarar befintligt dagvattenflöde från utredningsområdet vid ett 20-årsregn (se tabell 1). 

7.3.1 Brand- och släckvatten 

Dagvattendammen ska kunna hålla erforderlig volym brandvatten för att kunna användas i 

händelse av brand. Vidare ska släckvatten samlas upp i en separat del i dammen.2 

Brand- och släckvattnet ska hållas separerat för att räddningstjänstens tankbilar ska kunna 

hämta brandvatten från en del i dammen som förblir opåverkad av släckvatten, detta för att 

inte förstöra tankbilarna.3 

Den erforderliga volym brandvatten som krävs i dammen är minst 36 m3, enligt 

Brandmyndighetens krav.2 

Den separata släckvattendelen i dammen behöver vara lika stor som brandvattenvolymen 

som nämns ovan, samt även kunna rymma tillkommande släckvatten från 

räddningstjänstens tankbilar. En tankbil rymmer cirka 10–15 m3.2 Vilken volym släckvatten 

från räddningstjänstens tankbilar som dammen ska ha plats för i släckvattendelen är ej 

bestämt i detta skede. 

8 Förslag på utformning av dagvattensystem 

Nedan beskrivs översiktligt förutsättningarna för utformningen av det framtida 

dagvattensystemet inom utredningsområdet. 

                                                      
2 Bilaga A – Teknisk beskrivning till ansökan om miljöfarlig verksamhet för omlastning och 

förbehandling vid Gödastorp i Falkenbergs kommun”, Sweco, 2018-03-29. 
3 Komplettering av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för 

avfallsverksamhet på fastigheten Gödastorp 3:13 i Falkenbergs 

kommun, 2018-07-04. 
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8.1 Dike inom anläggning 

Dagvatten från hårdgjorda ytor leds via diken inom verksamheten till dammen.4 Detta 

innebär att avledningen av dagvatten från tak och övriga hårdgjorda ytor sker ytledes, vilket 

kan åstadkommas genom t.ex. ytliga utkastare och rännor. Höjdsättning behandlas vidare 

under avsnitt 9.1. 

I plankartan till samrådshandling återfinns grönytor placerade kring alla sidor av 

utredningsområdet, se figur 5, där diken skulle kunna placeras. Grönytorna längs 

nordvästra och nordöstra planområdesgränsen omfattas dock av bestämmelsen att 

”marken ska planteras med träd och/eller buskar”. 

Vidare kan hänsyn behöva tas till naturmarksavrinning österifrån, se figur 6. Då kan t.ex. 

avskärande diken anläggas intill tomtgränsen. Naturmarkavrinningen vid ett 20-årsregn har 

beräknats i tabell 5. 

8.2 Damm 

En dagvattendamm kan utformas på många sätt där förutsättningarna på rådande plats får 

styra utformningen. Den slutgiltiga volymen på dammen bestäms i projekteringsskede. 

Erforderlig fördröjningsvolym för dagvattenhantering vid ett 20-årsregn har beräknats för 

olika utloppsflöden och en sammanfattning kan ses i tabell 6. Utformningen av dammens 

olika delar görs i kommande projekteringsskede. 

Hur djupet på anläggningen utformas beror dels på vattengång i mottagande system och 

dels på grundvattennivån inom området. Dammen ska utformas som tät. Risk för 

bottenupptryckning behöver då tas i beaktning. 

Parallellt med aktuell dagvattenutredning har ett översiktligt PM gällande 

utredningsområdets hydrogeologi utarbetats (PM Hydrogeologi, Sweco, 2018-10-02, 

preliminär version). Tre grundvattenrör har installerats i området, två stycken i ett övre 

magasin som utgörs av ett relativt mäktigt siltigt lager ovanför lera och ett i ett undre 

friktionslager. Grundvattnets trycknivå i det övre magasinet ligger cirka en meter under 

markytan och ungefär i nivå med markytan i det undre magasinet. Endast grundvattennivån 

i det övre magasinet är relevant för dagvattenhanteringen i området. Om dammen görs 

djupare än en meter kommer grundvatten att rinna in i den och när grundvattennivån är 

lägre än dammbotten kommer viss infiltration ske till grundvattnet under 

nederbördstillfällen. Observera att grundvattennivån uppmätts vid ett tillfälle och varierar 

över året. 

Vidare ska en oljeavskiljare anläggas för att hantera vatten med eventuellt oljespill. 

Dammen ska även förses med en avstängningsventil för att förhindra utsläpp av vid 

eventuellt spill eller läckage.4 

                                                      
4 Bilaga B – Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om miljöfarlig verksamhet för omlastning och 

förbehandling vid Gödastorp i Falkenbergs kommun, Sweco, 2018-03-23. 
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8.3 Avledning till mottagande dagvattensystem 

För aktuellt området har det varit ett alternativ att utnyttja det befintliga täckdiket beläget 

på åkern strax väster om aktuellt område för avledning av dagvatten, förutsatt att det fanns 

tillräcklig kapacitet samt att ett avtal upprättades med ledningsägaren. I ett sent skede av 

utredningen framkom det vid dialog med ledningsägaren att avledning till täckdiket inte är 

ett fortsatt alternativ. 

Istället föreslås att en ny ledningssträcka upprättas för avledning av dagvatten som ansluter 

till det befintliga diket väster om väg 150 som sedan mynnar i recipienten Ätran. För en 

sådan ledningssträcka krävs korsning av väg 150 eller anslutning till befintlig trumma under 

vägen. I figur 7 visas i plan det aktuella områdets placering relativt diket väster om väg 150. 

 

Figur 7. Planområdets placering relativt det befintliga diket väster om väg 150. 

9 Skyfall 

Dagvatten och skyfall är två skilda begrepp. Dagvatten hanteras genom olika anläggningar 

som är dimensionerade för en viss återkomsttid. I händelse av ett skyfall kan vattnet inte 

rymmas i dessa anläggningar utan avrinner istället ytledes och potentiellt kan orsaka 

marköversvämningar. Därför är det viktigt att ha en plan för var vattnet vid ett skyfall kan 

avrinna dit det gör minst skada utan att orsaka skador på t.ex. byggnader. Skyfall hanteras 

genom medveten höjdsättning som behandlas vidare i avsnitt 9.1. 
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I Svenskt Vattens publikation P110 återfinns rekommenderade minimikrav på 

återkomsttider för att skydda byggnader och annan viktig verksamhet från 

marköversvämningar. Rekommenderat minimikrav är en återkomsttid på 100 år. 

En lågpunktskartering har genomförts i programmet Scalgo Live. Ett regn som kan 

motsvara ett 100-årsregn har analyserats för att visa var vatten ansamlas och huruvida det 

finns risk att fastigheten översvämmas vid ett skyfall. Lågpunktskarteringen baseras på 

befintliga marknivåer då slutgiltig höjdsättning efter exploatering ej är färdigställd vid tiden 

för detta uppdrag. Höjdmodellen i Scalgo Live baseras på Nationella höjdmodellen GSD-

Höjddata grid 2+ (2 x 2 m upplösning), med modifieringen att befintliga byggnader har höjts 

upp med 10 meter för att förhindra att vatten kan rinna genom byggnaderna. 

Nederbördsvolym vid ett 100-årsregn beror på regnets varaktighet. Enligt Svenskt Vattens 

P110 väljs varaktigheten enligt rinntiden på den längsta avrinningssträckan inom aktuellt 

avrinningsområde. Med en rinnsträcka på cirka 300 meter och en uppskattad 

avrinningshastighet på 0,2 m/s blir rinntiden cirka 30 minuter. Ett 100-årsregn med en 

varaktighet på 30 minuter och en klimatfaktor på 1,30 (30%) ger cirka 40 mm nederbörd, 

enligt Dahlströms metod från 2010 (Svenskt Vatten P110, 2016). Inget avdrag har gjorts 

för infiltration. 

Resultatet från lågpunktskarteringen kan ses nedan i figur 8. 

 

Figur 8. Vattendjup (m) vid ett 40 mm-regn i Scalgo Live med befintlig höjdsättning men justerade 
höjder på byggnader. Orangea pilar visar riktningen på ungefärlig avrinningsväg. 
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I utredningsområdets närhet återfinns inga större lågpunkter där vatten kan ställa sig och 

orsaka översvämning vid ett skyfall. Planområdet är beläget långt uppströms inom 

avrinningsområdet, vilket innebär att ett begränsat område (<5 ha) bidrar med ytavrinning 

till avrinningsvägen inom och strax utanför planområdet. Med aktuellt underlag bedöms 

sannolikheten för översvämnings som låg. Trots detta är det av största vikt att 

höjdsättningen av planområdet görs på ett medvetet sätt för att minska risken för 

översvämning.  

9.1 Höjdsättning 

För att skydda bebyggelsen mot marköversvämningar krävs att höjdsättningen av området 

görs på ett medvetet sätt genom att säkerhetsställa att marken alltid lutar bort från 

byggnaderna samt att inga instängda områden skapas.  

I Svenskt Vatten publikation P105 ges förslag på hur höjdsättning kring byggnader kan ske 

för att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in mot bygganden. Närmst byggnaden, cirka 3 

meter, ska marken ha en ordentlig lutning omkring 1:20 (5%). Längre ut från bygganden 

kan markytan ha en flackare lutning omkring 1:50-1:100 (1–2%). Principskiss över lutningar 

visas i figur 9. 

Vidare ska gator ligga på lägre nivåer än byggnader, detta för att gatunätet ska kunna 

fungera som sekundära avrinningsvägar vid ett skyfall så att vattnet kan avrinna på ett 

kontrollerat sätt dit det gör minst skada. 

 

Figur 9. Principskiss över lutningar från huskropp för att förhindra att yt- och dagvatten rinner in mot 

bygganden utifrån angivelser i Svenskt Vatten P105. Källa: Sweco. 

10 Rekommendationer inför fortsatt arbete 

• Möjligheten för avledning av dagvatten via ny ledningssträckning till befintligt dike 

väster om väg 150 behöver utredas vidare. 

• Då dammen ska fylla många syften behöver systemutformningen av denna 

påbörjas i tidigt skede för att garantera att tillräcklig plats finns i både yt- och djupled 

samtidigt som alla funktionsbehov möts. 


