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Inledning 
I samband med pågående arbete med detaljplan för flerfamiljhus inom fastigheten Färgelanda 

Prästgård 1:77 m.fl. har beräkningar utförts avseende sannolikt dagvattenflöde enligt planerad 

bebyggelse.  

Beräknat 5-årsflöde 
Nedan redovisas beräkning på sannolikt dagvattenflöde för 10 minuters varaktighet med en 

återkomsttid på 5 år utifrån de olika ytornas ytkoefficient och utbredning. 

Följande formel har använts vid beräkning: 

Sannolikt dagvattenflöde = A*K*I 

A = avrinningsområdets area i kvm 

K = Ytkoefficient 

I = Regnintensitet 

Enligt P110 är regnintensiteten för ett 5-årsregn med varaktighet 10 min cirka 0,01813 l/s*kvm 

Avrinningsområde 

Markanvändning Ytkoefficient Tidigare 
markanvändning 
(2013) 

Nuvarande 
markanvändning 
(2016) 

Markanvändning 
efter exploatering 

Tak 0,9 425 kvm 0 kvm 1 120 kvm 

Gräsyta, naturmark 0,1 3 055 kvm 3 480 kvm 2 360kvm 

 

Regnintensiteter för 10 min varaktighet samt 5-årsflöde. 

Regnets 
återkomsttid 

Regnintensitet 
exkl 
klimatfaktor 
(l/s*kvm) 

Flöde enligt tidigare 
markanvändning (l/s) 

Flöde nuvarande 
markanvändning (l/s) 

Flöde enligt planerad 
markanvändning (l/s) 

Beräkning 0,01813 
425*0,9*0,01813=6,935 
3055*0,1*0,01813=5,539 

0 
3480*0,1*0,01813=6,309 

1120*0,9*0,01813=18,275 
2360*0,1*0,01813=4,279 

5-årsflöde 0,01813 12,474 6,309 22,554 

 

 

 

 



Beskrivning av tidigare markanvändning 
Planområdet har tidigare varit bebyggt med två mindre hyreshus/affärsbyggnader med tillhörande 

magasin. Under 2013 revs de båda magsinen som var på 70 kvm respektive 115 kvm. Under 2014 

revs hyreshuset som var beläget på Färgelanda Prästgård 1:63 och hyreshuset på Färgelanda 

Prästgård 1:77 revs under 2015. Byggnaderna var på 75 kvm respektive 165 kvm. 

        
Bilder från Googles karta där de två magasinen kan skymtas. 

        

Beskrivning av nuvarande markanvändning 
Planområdet är beläget centralt i Färgelanda tätort, nordväst om Centrumvägen. Områdets areal är 

ca 3400 kvm och består av tre fastigheter. Marknivån inom planområdet uppgår till mellan +90 och + 

94. Markytan lutar svagt mot sydöst. På ett avstånd av ca 25 till 50 meter sydöst om planområdet är 

Lillån belägen. Marknivån närmast Lillån ligger på omkring +86. Marknivån nordväst om planområdet 

uppgår till mellan +94 och +100. 

Samtliga fyra byggnader som tidigare fanns inom planområdet är idag rivna, den senaste byggnaden 

revs 2015. Idag består området endast av en grönyta. 

 

Den tidigare byggnaden på Färgelanda Prästgård 1:77 Den tidigare byggnaden på Färgelanda Prästgård 1:63 



 
  Marknivån kring planområdet sluttar ner mot Lillån. 

 

Beskrivning av planerad markanvändning 
Byggrätten för de båda fastigheterna kommer att utökas mot den i dag gällande och ge utrymme för 

ett flerfamiljbostadshus med en största samanlagd yta av 760 kvm. Utöver flerfamiljhus får 

komplementbyggnader i form av garage, soprum och förråd uppföras inom planområdet till en 

sammanlagd yta av maximalt 360 kvm. Bebyggelsen kan utformas med två plan mot Sågverksvägen 

och tre plan mot Centrumvägen där planen medger möjligheter till såväl bostäder som verksamheter 

i bottenvåningen.  

 

 
 

 

 



Översvämningskartering  
Kartorna nedan är hämtade från MSBs översvämningsportal och visar beräknat högsta flöde, 

beräknat 100-års flöde samt beräknat 200 års flöde. Aktuellt planområde är markerat på kartorna. 

         

   
 

 

 

 

 

 

  



Bilder 

 
Planområdet sett från nordöst. Bilden visar markens sluttning mor Lillån. 

  

 
Bro vid sidan av Lillån nedanför planområdet. Planområdet skymtas på andra sidan Centrumvägen. 

 
Lillån nedanför Planområdet 



Slutsats 
Området har tidigare varit bebyggt med två mindre hyreshus samt två förrådsmagasin. Det har inte 

förekommit några kända översvämningar inom området. Byggrätten enligt planförslaget medger att 

ny bebyggelse upptar en yta om 1 120 kvm inom området. Området lutar nere mot Lillån och 

planförslaget bedöms inte medföra någon ökad risk för översvämning. Grönytor tar oftast på ett bra 

sätt hand om dagvatten med naturlig infiltration varför en planbestämmelse läggs in i planförslaget 

avseende att max 50 % av planområdet får hårdgöras. 

 

Framtagen av Plan- och byggkontoret i Färgelanda Kommun 

2016-10-28 

 

 


