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Dagvattenutredning, Kv. Bocken Grebbestad 
 
 
 
1.  ORIENTERING 
 
Inom fastigheterna Grebbestad 9:1, 2:267, 2:1 – Kv. Bocken -  planerar Tanums Bostäder 
AB att bygga bostäder. Området är beläget öster om centrala Grebbestad i närhet av 
idrottsplatsen ”Siljevi”. Sammanlagt planeras 5 st bostadsbyggnader med gator, 
parkeringsplatser samt trädgårdsmiljö.  
 
 
 
2.  BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN, dagvattenavrinning – kapacitet 
 
 
Det ca. 2 ha stora planområdet är i söder bebyggt med 3 st hyreshus. Norra delen, där ny 
bebyggelse planeras består av dels en större öppen gräsyta dels ett kuperat 
skogs/bergsparti. Området utgör en mindre del av ett ca. 100 ha stort avrinningsområde som 
huvudsakligen avvattnas via en bäck som löper mot väster centralt genom området. I 
anslutning till en större sammanhängande gräsyta avleds bäcken till en betongkulvert med 
dimensionen 1000 mm. Denna ansluter till kommunens dagvattennät i gatan Esplanaden. 
Ledningsnätet leder till ett utlopp i saltsjön innerst i Grebbestadsviken. 
 
Dagvattensystemet (bäck samt ledningar) bör ha kapacitet att avleda flödet, Qdim, från ett 
regn med återkomsttiden 10 år och varaktigheten ca. 60 min. Qdim för området beräknas 
uppgå till ca. 700 - 900 l/s. (Qdim är beräknat som maximalt flöde i nämnda bäck) 
 
Vidare uppgår dagvattennätets kapacitet nedströms bäcken/planområdet till ca. 900 l/s. 
Begränsande faktor är den markförlagda dagvattenledning/kulvert som löper mellan nämnda 
bäck och anslutningen i Esplanaden. (pkt A – B på planritning) 
 
Kommunens ledningsnät nedströms Esplanaden har kapaciteten ca. 1 500 l/s. Till detta 
ledningsnät avleds dock dagvatten från ett avrinningsområde med betydande storlek, där 
avrinningen i storleksordning motsvarar kapaciteten. 
 
I åtanke av att det i framtiden planeras ytterligare byggnation och hårdgörande av markytor 
inom det större avrinningsområdet bör försiktighet iakttas med att öka belastningen på 
ledningssystemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  NYTT PLANOMRÅDE, dagvattenavrinning 
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Planerad byggnation framgår av bifogad planskiss. Dagvatten från denna måste avledas till 
intilliggande bäck/dagvattenledning. Exploateringen medför att andelen hårdgjord yta ökas 
vilket leder till högre dimensionerande dagvattenavrinning, Qdim, med i storleksordningen 
ca. 10 l/s. 
 
För att ej öka belastningen på nedströms ledningsnät föreslås att den ökade avrinningen  
magasineras i ett sk. genomströmningsmagasin. Principiellt innebär detta att nuvarande 
Qdim behålls oförändrad. I följande avsnitt behandlas hur detta principiellt kan utföras. 
 
 
4.  SLUTSATSER / REKOMMENDATIONER 
 
 
4.1 Ledningsnät 
 
En ytlig inspektion av den dagvattenkulvert som mottar vatten från bäcken och som löper 
centralt genom planområdet ger indikation på renoveringsbehov. Kulverten är utförd av 
betongrör där fogarna på flera ställen verkar ha glidit isär. Vidare noteras krosskada/hål på 
rörets hjässa.  Ledningen har endast en grund (ca. 10 cm) jordtäckning och är ej körbar. 
Insjunkningar i omgivande gräsyta tyder på att jordmaterial tränger in i ledningen och 
bortförs. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående samt att ny byggnation planeras i omedelbar närhet av 
kulverten rekommenderas att denna invändigt inspekteras via videofilmning. Resultatet av 
denna undersökning får avgöra om kulverten kan/skall repareras eller omläggas.  
Vid omläggning kan med fördel en mera sydlig sträckning över gräsytan övervägas. Då 
frigörs en betydande yta för byggnation. En ny kulvert bör ges dimensionen 1000 mm. 
 
På bifogade planritning visas förslag på ny sträckning av kulverten. Vidare redovisas 
dimensioner för och föreslagna sträckningar av vatten-, spillvatten och dagvattenledningar 
inom planområdet. 
  
 
2.1  Dagvattenhantering 
 
Förslagsvis utjämnas det ökade dagvattenflödet från området i en damm. Denna bör ha en 
yta av ca. 100 m² och ges en regleringshöjd av ca. 0.2 m. Högsta vattenyta i dammen bör 
sättas till samma nivå som överkant ny dagvattenkulvert (ca. +9.30 möh) 
 
Vid dammens utlopp till den föreslagna kulverten bör finnas en brunn med rensbart 
inloppsgaller. Reglering av vattennivån i dammen sker lämpligen via ett V-format överfall 
som anordnas vid brunnens inlopp. 
 
Vidare bör bäcken rensas och nivå på bäckkanten anpassas högsta regleringsnivå i bäcken. 
 
  
 
 
 
2.2  Övrigt 
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Befintlig gräsyta centralt i planområdet är belägen på nivån ca. +9.5 m. Det planeras två 
större bostadshus på denna yta. Husens stuprör och dräneringsledningar skall anslutas den 
förslagna dammen. Högsta vattennivå i dammen (samt i dagvattenkulverten som löper 
genom området) är ca. + 9.30 möh. För att medge dränering och avvattning av intilliggande 
markyta bör färdig golvnivå (Fg) på dessa ej understiga + 10.10 möh. 
 
Detta innebär uppfyllnad av befintlig markyta vilket kan påverka dagvattenavrinning (ytvatten) 
från befintliga fastigheter belägna omedelbart norr om planområdet (fast. Grebbestad 2:268, 
2:278, 2:272 resp 2:273). Dagvatten från dessa som i nuläget avrinner på markytan söderut 
mot gräsytan kan via uppfyllnad för de nya husen riskeras ”stängas in”.  
 
Det bör vid detaljprojekteringen av den nya bebyggelsen tas särskild hänsyn till detta 
förhållande. Genom att på lämpliga platser anlägga dagvattenbrunnar (typ kupolsil) alternativ 
att utmed fastighetsgräns norr och väster om de två planerade husen anlägga ett 
avskärande makadamfyllt dräneringsdike kan detta undvikas. 
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