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1. Sammanfattning 

Karlstad kommun arbetar med en detaljplan som tillåter en ökad byggrätt på befintliga fastigheter 

i omvandlingsområdet Lungvik. Utredningen är en påbyggnad på tidigare dagvattenutredning 

daterad 2020-03-16 (Ramboll) och har undersökt hur dagvattenflödet inom detaljplaneområdet 

kan påverkas av en utökad byggrätt på befintliga fastigheter.  

 

Föreslaget är att avleda dagvatten från fastigheterna med ledning eller via dike längs vägarna dit 

det är topografiskt fördelaktigt. Vägarna planeras fortsätta ha enskilt huvudmannaskap vilket 

innebär att kommunen ej råder över dessa och dagvattnet behöver därför till stor del avledas med 

ledningar. Detta kommer att förändra rinnvägarna för dagvattnet vilket påverkar flödet vid 

utloppspunkterna genom järnvägen. 

 

Delar av det kvarter 1 och 2, 6 och 7 bedöms klara sig utan formell medan resterande kvarter och 

fastigheter bedöms behöva en sådan.  

 

För information om avrinningen till utloppspunkterna behöver hela avrinningsområdet tas i 

beaktning. Information om avrinningsområden, nulägesberäkningar samt varaktigheter mm har 

hämtats från tidigare utförd dagvattenutredning. 

2. Uppdragsbeskrivning 

Ramboll Sverige AB har fått i uppdrag av Karlstad kommun att i samband med framtagandet av 

en detaljplan för Lungvik uppföra en dagvattenutredning för att säkerställa en hållbar 

dagvattenhantering. Utredningen grundar sig på tidigare dagvattenutredning i området daterad 

2020-03-16 (Ramboll) där befintlig dagvattensituation, nulägesberäkningar samt 

avrinningsområden undersökts och beskrivits. 

 

Utredningen omfattar;  

• Beräkningar av flöden efter exploatering 

• Påverkan vid utsläppspunkter 

• Förslag på hur dagvattnet ska hanteras. 

3. Framtida förhållanden 

Detaljplanen tillåter fastigheterna att bygga 150 m2 enbostadshus plus 50 m2 

komplementbyggnad. Utöver detta finns ett antal tillbyggnader som är utanför lovplikten (15 m2 

friggebod, 30 m2 Attefallshus, 15 m2 tillbyggnad samt 15 m2 skärmtak), figur 1 visar 

detaljplaneområdet. Vägarna i området planeras att planläggas med enskilt huvudmannaskap 

vilket innebär att kommunen ej råder över vägarna. 
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Figur 1: Kommunens förslag till detaljplan. 
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3.1 Skyfall 
En skyfallskartering av befintliga förhållanden visar att det finns några områden där vatten 

ansamlas vid skyfall, se bilaga 1. Karteringen visar även rinnvägar och hur vattnet passerar över 

fastigheter. För att begränsa påverkan av skyfall på fastigheterna bör höjdsättningen av vägnätet 

ses över samt diken skapas där utrymme finns. Ledningssystem dimensioneras efter ett 10-

årsregn och kommer således inte hantera ett skyfall.  

4. Beräkning av dimensionerande flöden 

4.1 Beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering 
Dagvattenflödet har beräknats med rationella metoden där detaljplaneområdet har delats upp 

efter kvarter och respektive flöde beräknats var för sig.  

 

För likformade områden kan det dimensionerade regnets varaktighet sättas till rinntiden för 

området. Enligt Svenskt vatten P110 bör inte rinntiden understiga 10min, vilket innebär att flödet 

för kvarteren beräknas med dimensionerande regn för varaktighet 10min. 

Endast fastigheter med grönyta och takyta har analyserats. Området antas vara gles 

bostadsbebyggelse och VA-huvudmannens ansvar är därmed att hantera ett 10-årsregn. 

Beräkningar har därför utförts för att säkerställa att systemet kan hantera ett 10-årsregn med 

klimatfaktor 1,25. Se bilaga 2 för kvartersuppdelning och mötespunkter. 

 

Avrinningskoefficienterna är hämtade från Svenskt Vatten P110. För takytor är denna satt till 0,9 

och grönytorna antas vara kuperad bergig skogsmark vilket har en avrinningskoefficient på 0,1. 

 

Vid beräkning av dagvattenflödet efter utbyggnad har takarea för byggrätten samt för 

tillbyggnader utanför lovplikten används (totalt 275 m2). Samma avrinningskoefficienter som för 

nulägesbeskrivningen har använts, se tabell 1 för resultat. I tabell 2 redovisas det beräknade 

flödet för ett 100-årsregn. 

 
Tabell 1: Dagvattenflödet före samt efter utbyggnad för ett 10-årsregn med klimatfaktor. 

Kvarter Area 

[ha] 

Flöde 

före [l/s] 

Flöde 

efter [l/s] 

Procentuell 

ökning 

Kvarter 1 2,3 105,7 153,0 45% 

Kvarter 2 1,7 80,4 99,6 24% 

Kvarter 3 1,0 42,7 65,4 53% 

Kvarter 4 2,6 108,0 155,8 44% 

Kvarter 5 1,3 53,8 68,5 27% 

Kvarter 6 1,1 52,3 92,8 77% 

Kvarter 7 0,9 40,1 44,2 10% 

Kvarter 8 0,9 43,1 57,7 34% 

Kvarter 9 1,4 70,4 116,4 65% 

 

Tabell 2: Dagvattenflödet före samt efter utbyggnad för ett 100-årsregn med klimatfaktor. 

Kvarter Area 

[ha] 

Flöde 

före [l/s] 

Flöde 

efter [l/s] 

Procentuell 

ökning 

Kvarter 1 2,3 226,6 328,9 45% 

Kvarter 2 1,7 172,4 214,5 24% 

Kvarter 3 1,0 91,6 141,1 54% 

Kvarter 4 2,6 231,5 333,9 44% 
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Kvarter 5 1,3 115,4 147,9 28% 

Kvarter 6 1,1 112,1 199,9 78% 

Kvarter 7 0,9 86,0 95,7 11% 

Kvarter 8 0,9 92,5 124,7 35% 

Kvarter 9 1,4 151,0 250,5 66% 

 

5. Exploateringens påverkan på avrinningsområden 

I söder begränsas området av järnvägen och det finns tre trummor genom banvallen där utloppen 

sker. Trafikverket har som krav att järnvägen ska klara ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

För att undersöka hur utsläppspunkterna påverkas av detaljplanen och den ökade byggrätten 

behöver hela avrinningsområdet tas i beaktning. I en tidigare utredning utförd av Ramboll 2020-

03-16 har de avrinningsområden som påverkas av detaljplanen undersökts och dagvattenflödet 

vid utloppen beräknats.  

 

Förslaget skapar nya rinnvägar för dagvattnet vilket förändrar de befintliga avrinningsområdena. 

Flödesberäkningarna vid utloppspunkterna från tidigare utredning har därför justerats utifrån 

förändrat avrinningsområde samt den ökade andelen hårdgjord yta för att ge en uppfattning av 

dagvattenflödet vid utloppet efter exploatering med utökad byggrätt. Utloppspunkterna genom 

järnvägen benämns i denna studie 1, 2 och 3. Figur 2 redovisar justerade avrinningsområden 

samt utloppspunkterna.  
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Figur 2: Avrinningsområden justerade efter nya rinnvägar samt utloppspunkterna genom 

järnvägen benämnda 1, 2 och 3. 

5.1 Dagvattenflöden vid utloppen efter exploatering 
Vid utloppet för punkt 1 ligger Råbäcken, där ökar flödet för ett 10-årsregn med 11 l/s och ett 

100-årsregn med 22 l/s vilket i förhållande till Råbäcken är försumbara volymer.  

 

Vid utloppspunkt 2 minskar flödet då stora delar av avrinningsområdet i förslaget kommer att 

rinna till utlopp 3. Flödet går från 582 l/s till 474 l/s för ett 10-årsregn respektive 1247 l/s till 

1015 l/s för ett 100-årsregn. Utloppet består av en betongkulvert med dimension 800 under 

järnvägen vilken från tidigare utredning bedöms ha en kapacitet på 1380 l/s ifall den har lutning 

1%. 

 

För utloppspunkt 3 däremot ökar flödet betydligt dels på grund av ökad byggrätt men framförallt 

på grund av ökat avrinningsområde till följd av förändrade rinnvägar. Flödet går från 253 l/s till 

468 l/s för ett 10-årsregn och från 543 l/s till 1167 l/s för ett 100-årsregn. Utloppet består av en 

betongkulvert med dimension 400*400 mm. Att bedöma kapaciteten hos en fyrkantig 

betongkulvert är omfattande men om det vore en cirkulär ledning med samma tvärsnittsarea och 

antagen lutning 1% vore kapaciteten 250 l/s. Kapaciteten hos kulverten bör dock vara lägre pga 

större friktionsförluster mm.  



Ramboll - Dagvattenutredning 

 

  

 

7/9 

6. Förslag till dagvattenhantering 

Flertalet av vägarna är för smala för att rymma diken, därför kommer ledningssystem att 

behövas. Vid avledning med ledningssystem ökar ofta flödet då varaktigheten minskar till följd av 

att vattnet får en högre hastighet i ledning än genom ett dike, detta i sin tur påverkar beräknande 

regnintensitet. Inom område 3 är varaktigheten låg även i dike så dimensionerande flöde 

påverkas ej. Om dagvatten från takytorna avleds via ledningar blir flödena vid järnvägens 

trummor enligt tabell 4.  

 

Tabell 4: Dagvattenflöde vid respektive utlopp genom järnvägsbanken för 10-års och 100-årsregn 

vid avledning av takvatten genom ledning. 

Utlopp 10-årsregn [l/s] 100-årsregnm [l/s] 

1 588 1216 

2 508 1088 

3 468 1003 

6.1 Ledningsnät 

Bilaga 3 visar förslag på ledningsdragning. Dagvattnet förläggs i samma schakt som vatten- och 

spillvattenledningar. En del av ledningsstråken är mycket smala och på grund av ytligt berg är 

flertalet ledningar grunt placerade med isolering. Framför allt i södra delen av området är 

utrymmet mellan fastighetsgränserna smalt och trots grunt förlagda ledningar blir schakten vid 

byggnation breda då berg behöver avtäckas på var sida om schaktet. Med anledning av detta 

kommer vissa områden läggas ut som tillfällig nyttjanderätt vid byggnation. Berörda områden är 

fastigheter längs Lungvikspromenaden samt tvärgatan för Lungviksvägen 32 och 38 där bredden 

mellan fastighetsgränserna är knappt 4 meter, se figur 3. Den tillfälliga nyttjanderätten bedöms 

bli ca 2 meter bred.  
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Figur 3: Grönt område markerar behov av tillfällig nyttjanderätt vid byggnation. 

6.2 Fördröjningsmagasin 

Utlopp 1 och 2 bedöms ha tillräcklig kapacitet för att hantera dagvattenflödet efter exploatering. 

För att kontrollera flödet genom utlopp 3 (fyrkantig betongkulvert) behöver dagvattnet fördröjas. 

Som nollavrinning (flöde ut från området) kan befintligt flöde användas för att säkerställa att 

flödet inte ökar jämfört med idag eller så kan betongkulvertens kapacitet användas vilket anger 

en fysisk begränsning. Utryckt är att dagvattenanläggningar ska dimensioneras så att flödet inte 

ökar vid uppsamlingspunkterna jämfört med idag. I det här fallet är uppskattad kapacitet och 

befintligt flöde lika. Vid beräkning av erforderligt behov av fördröjning ges ett fördröjningsbehov 

på 93 m3 för ett 10-årsregn inklusive klimatfaktor och 432 m3 för ett 100-årsregn inklusive 

klimatfaktor.   

6.3 Verksamhetsområde för dagvatten 
Dagvatten från fastigheterna på västra sidan av Råbäcksvägen (i kvarter 1) samt de fyra norra 

fastigheterna i kvarter 2 (östra sidan om Busterudsvägen) kommer naturligt att rinna till 

Råbäcken. Dessa fastigheter bedöms således klara sig med ett lokalt omhändertagande av 

dagvatten. Dagvattnet för övriga fastigheter i kvarter 2 rinner via ett åkerdike till utlopp 2 och 

även dessa kan därför klara sig utan formell dagvattenhantering. Fastigheterna på västra sidan av  

Råbäcksvägen lutar mot gatan och då vattnet naturligt rinner över fastigheterna på västra sidan 

kommer formell dagvattenhantering i form av ledningsnät behövas.  

 

Även område 7 och östra delen av område 6 kan klara sig med lokalt omhändertagande då 

dagvattnet rinner mot grönytor. Däremot är bebyggelsen för övriga fastigheter sådan att 

verksamhetsområde för dagvatten bedöms vara nödvändigt för att hantera avvattningen. 
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7. Slutsats:  

Genom förslaget tas ansvar för områdets dagvattenhantering. Det medför vissa förändringar som 

kommer att påverka flödesvägarna. Idag avvattnas fastigheter mot varandra då dagvattnet följer 

topografin, genom en mer kontrollerad dagvattenhantering kommer vattnet istället att rinna längs 

vägarna i diken eller ledningar. Ledningsnät kan komma att behövas då möjlighet för diken 

saknas. Det innebär att viss mark behöver planläggas som u-område för att ledningsschakt ska få 

plats.  

 

De förändrade rinnvägarna i sin tur förändrar avrinningsområdena som påverkar flödet vid 

utloppspunkterna under järnvägen. Kapaciteten vid utloppspunkt 1 och 2 bedöms vara tillräckliga 

för att hantera det förändrade flödet. Däremot bedöms kapaciteten för utloppspunkt 3, 400*400 

betongkulvert, vara för låg för att hantera det ökade flödet som tillkommer. För att flödet i 

uppsamlingpunkt 3 inte ska öka jämför med nuläget behövs ett 93 m3 fördröjningsmagasin för att 

hantera ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25.  

 

I och med att förslaget förflyttar stora delar av avrinningsområdet från utlopp 2 till utlopp 3 

kommer den utökade byggrätten inte påverka trumma 2 däremot blir påfrestningen på kulvert 3 

större. Hur mycket byggrätten kan utökas står i relation till vilka åtgärder som tas vid utlopp 3 

(byte av trumma alternativt fördröjningsmagasin) och hur dessa dimensioneras.  

 

För kvarter 2, 7 samt den västra sidan av kvarter 1 och den östra sidan av kvarter 6 bedöms 

fastigheterna klara sig med lokal omhändertagande av dagvatten. För resterande fastigheter 

bedöms verksamhetsområde för dagvatten behövas för att säkerställa en god 

dagvattenhantering. 


