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SAMMANFATTNING

Ale kommun avser att detaljplanelägga för ett nytt verksamhetsområde i anslutning till Alaforsmotet.
Planärendet har varit vilande under längre tid och den VA-utredningen som tidigare tagits fram behöver
därför göras om i de delar som rör dagvatten. Planområdet ligger i Alafors på västra sidan om väg E45.
Området består idag en större grusyta samt naturmark. Planområdet har tidigare använts som
etableringsplats för entreprenör i samband med utbyggnaden av väg E45. Enligt jordartskartan består
marken till största delen av postglacial finlera samt urberg vilket innebär begränsade
infiltrationsmöjligheter. Aktuellt planförslag innebär uppförande av småindustri, kontor, eventuell
restaurangverksamhet samt parkeringsplatser och laddstation för elbilar mm. Planområdet kommer inte
att ingå i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten.

I planområdet finns idag kommunala vatten och spillvattenledningar som följer planområdets östra sida
mot E45. Mätning av vattentryck utfördes i samband med tidigare utredning och den visar att tillgängligt
tryck i planområdet bedöms vara tillräckligt för bebyggelse upp till 8 våningar.

Vid infarten till området finns en brandpost. Efter exploatering blir avståndet från nuvarande brandpost
till mest avlägsen planerad byggnad ca 260 m. Området bör därför kompletteras med en eller två
ytterligare brandposter. Befintligt ledningsnät för dricksvatten har tillräcklig kapacitet avseende flöde för
att komplettera med fler brandposter enligt räddningstjänstens behov.

I planområdet finns ett fåtal dagvattenledningar samt öppna diken som förmodas ha byggts för att leda
bort dagvatten från omgivande terräng vid den tidigare etableringsplatsen. Recipient för dagvattnet är
Sköldsåns utlopp mot Göta älv.

Sköldsån har Måttlig ekologisk status. Kemisk status har klassningen Uppnår ej god, enligt VISS.
Kvalitetskraven för vattenförekomsten är God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus. Den
aktuella exploateringen får inte innebära att statusen i recipienten försämras.

Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak och parkeringsplatser mm. bedöms öka,
vilket innebär att det dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att öka. För att inte öka
belastningen på recipienten krävs fördröjningsåtgärder. Fördröjningsvolymerna baseras på att det
dagvattenflöde som uppstår fördröjs med 20 mm per reducerad hårdgjord area, vilket anges i
dagvattenhandbok för Ale kommun.

Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängderna av samtliga undersökta ämnen ökar om
planförslaget genomförs utan rening av dagvattnet. För att minska mängden föroreningar och inte
försämra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs därmed rening.
Föreslagen huvudsaklig dagvattenlösning för att reducera mängden föroreningar som når recipienten
är en damm samt översilningsytor och biofilter. Denna fördröjnings- och reningslösning bidrar till att
dagvatten renas så att den ekologiska och kemiska statusen i recipienten förbättras avseende flertalet
ämnen. De halter som genereras efter rening ligger under Miljöförvaltningen, Göteborgs stads
gränsvärden.

För att hantera extrema flöden vid skyfall, som inte VA-systemet klarar av att avleda, bör höjdsättningen
göras så att dagvattenflöden som inte kan hanteras i ledningsnät leds ut via ny lokalgata som föreslås i
nord-sydlig riktning. Inga nya instängda områden får heller skapas inom planområdet.  För att säkert
kunna bedöma att ny bebyggelse klarar översvämningar rekommenderas att en skyfallskartering utförs
när nya markytor och byggnader höjdsatts. Detta är framför allt av intresse i södra delen av planområdet
där områdets lägsta punkt är belägen. I planförslaget ansluter den nya lokalgatan till befintlig väg mot
södra Osbacken vid denna plats. I det området föreslås även två dammar. Dagvatten från skyfall
kommer att ansamlas i området och brädda ut mot vägdiket vid E45 innan det successivt hanteras av
befintligt ledningsnät för dagvatten. Ledningsnätet är byggt i samband med att Trafikverket byggde om
E45. Aktuell avtappningsledning har dimension 400 mm.
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1 INLEDNING

WSP Sverige AB har av Ale kommun fått i uppdrag att uppdatera en VA- dagvattenutredning avseende
dagvattendelen för detaljplan Osbacken 1:28 m fl. i Alafors, Ale kommun. Planområdet ligger på västra
sidan om väg E45 intill Alaforsmotet. Området är 6 hektar till storleken och består av en större grusyta
och naturmark. Planområdet gränsar till E45 i öst samt större skogbeklädda fastigheter i norr, väster
och söder. Ale kommun avser att detaljplanelägga för ett nytt verksamhetsområde i planområdet. En
tidigare VA-utredning är utförd för området (2011) men behöver uppdateras utifrån dagens riktlinjer samt
i relation till den nu planerade markanvändningen. Planområdets lokalisering framgår av figur 1.

Figur 1. Planområdets läge i Alafors. Bildkälla: www.hitta.se samt Ale kommun.

http://www.hitta.se/
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2 OMRÅDESGEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR VA-FÖRSÖRJNING

2.1 BEFINTLIG OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING
Planområdet är ca 6 hektar stort och består av en större grusyta samt naturmark. Området var tidigare
betesmark men användes senast som etableringsplats för entreprenören när ombyggnaden av E45
pågick. Planområdet lutar i väst-östlig samt nord-sydlig riktning med de högsta i väster och de lägsta i
söder. Höjdskillnaderna mellan högsta och lägsta punkt är ca 17 meter.

Figur 2. Befintlig markanvändning. Ungefärliga planområdesgränser i rött. Bildkälla: www.scalgo.com.

Skissförslag avseende framtida bebyggelse och markanvändning är framtaget av Norconsult AB.
Förslagen framgår av figur 3. Planskissen har använts som underlag för beräkningar utifrån framtida
markanvändning för planområdet. Förslaget innebär att den mindre väg som ligger parallellt med E45
och som leder till södra Osbacken utgår inom planområdets gränser. Den nya föreslagna lokalgatan
ansluter till befintlig väg mot södra Osbacken.
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Figur 3. Illustration på planerad markanvändning. Källa: Ale kommun/ Norconsult.

2.2 MARKFÖRHÅLLANDEN
Planområdet består enligt jordartskartan till största delen av postglacial finlera och urberg, se figur 4.
Detta innebär att infiltrationsmöjligheterna för dagvattnet antas vara begränsade i planområdet.
Nordväst om planområdet finns en våtmark som fungerar flödesutjämnande för terrängdagvattnet. Från
våtmarken går ett dike in mot planområdet och diket ansluter nedströms till dagvattenledningar som
ligger i norra delen av den grusade ytan se kap. 3.

En geoteknisk undersökning utfördes för Osbacken 1:28 m fl år 2011 (WSP). Det finns inga uppgifter
gällande grundvattennivåer inom planområdet i geotekniskt PM. I detta PM anges att ett 0,2–0,3 m tjockt
mulljordlager följs av 1,2–1,5 m torrskorpslera. Det kan antas att grundvattennivåerna ligger i underkant
av torrskorpsleran. Detta innebär att förväntad grundvattennivå kan antas ligga på 1,4–1,8 meters djup.
Grundvattennivån varierar, bl a beroende på årstid och nederbördsmängd.
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Figur 4. Jordartskarta. Ungefärlig planområdesgräns markerad med svart. Källa: SGU.

Enligt Länsstyrelsens webb-GIS finns det inga potentiellt förorenade områden inom planområdet.

2.3 DAGVATTENHANDBOK ALE KOMMUN
Ale kommun har i dokumentet Dagvattenhandbok för Ale kommun ett verktyg för att implementera de
arbetssätt som syftar till att nå målen i kommunens antagna dagvattenpolicy. De åtgärder och riktlinjer
som anges för att uppnå en hållbar dagvattenhantering sammanfattas i följande lista:

· Uppkomsten av dagvatten och dagvattenföroreningar ska minimeras genom medvetna
materialval, att inte hårdgöra ytor i onödan och genom att anlägga genomsläppliga
beläggningar.

· Dagvatten ska hanteras lokalt, fördröjas nära källan, avledas i öppna och tröga system och vid
behov hanteras ytterligare innan det når recipienten.

· I första hand ska öppna, gröna dagvattenanläggningar som bidrar till god gestaltning och
ekosystemtjänster anläggas.

· Dagvattenanläggningar ska utformats utifrån platsspecifika förutsättningar och för att möjliggöra
god drift och underhåll.

· Höjdsättningen ska utformas så att dagvatten kan avrinna ytligt vid extrema skyfall då
dagvattensystemen går fulla.

· Vid ny- och större ombyggnation ska vatten från hårdgjorda ytor ledas till lokala
dagvattenanläggningar med en fördröjningskapacitet som motsvarar 20 mm
nederbörd per reducerad area.

· Vid detaljplaneläggning ska kommunen i första hand arbeta med kommunalt
huvudmannaskap och dagvattenanläggningar på allmän platsmark.

· Utformning av anläggningar ska anpassas för att möjliggöra god drift och underhåll.
· Reningskrav finns definierade utifrån dagvattnets föroreningshalt och recipientens skyddsklass.
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3 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING, VA-
LEDNINGAR

I norra delen av planområdet finns det ett mindre ledningsnät för dagvatten. Ledningsnätet hanterar
terrängdagvatten från uppströms liggande diken och våtmark. Ledningsnätet antas ha skapats för att
kunna avvattna och nyttja den yta som byggdes upp för entreprenören under om- och utbyggnaden av
E45.

Ledningarna är i plast och har dimensionen 300mm se lägen i fig. 5 och bilaga 1. Ledningsnätet har
utlopp i nedströms dike strax väster om grusytan, se bilaga 1. I planområdets södra del är diket anslutet
till en kupolbrunn och en plastledning med dimension 315 mm. Ledningen har god lutning och bedöms
ha en avledningskapacitet på ca 290 l/s. Denna ledning är i sin tur ansluten till Trafikverkets plastledning
med dimension 400 mm som följer väg 45, se fig 5. Enligt uppgift från Ale kommun mynnar ledningen i
en damm, belägen ca 400 meter nedströms planområdet (i sydvästlig riktning). Dammen blev anlagd
när E45 byggdes ut. Dammens läge är nära Sköldsån och har utlopp där, ca 275 m öster om Göta älv.

Därmed är planområdets recipient mynningen av Sköldsån. Dagvattnet från planområdet är således
redan idag anslutet till Trafikverkets ledningsnät.

Det finns även en dagvattenledning ansluten till befintlig brandpost som ligger vid nuvarande infart från
Alaforsmotet. Ledningen är också den ansluten till samma ledningsnät för avvattning av E45.

Den tillrinning av dagvatten in till planområdet som sker från naturmark väster och norr om planområdet
bedöms uppgå till ca 7,6 ha. I tidigare dagvattenutredning görs bedömningen att en tredjedel av denna
avrinning fördröjs i våtmarken innan det rinner vidare i diket ned mot planområdet. Vid ny kontroll görs
bedömningen att drygt 40 procent av tillrinnande terrängdagvatten rinner via våtmarken. Det är svårt att
bedöma hur stor fördröjningsförmåga som våtmarken har. I flödesberäkningen (kap 3.4.1) har ett sämsta
scenario antagits vilket innebär att våtmarken är mättad och fylld när det dimensionerande regnet inleds.
Den nederbörd som faller rinner därmed vidare i samma utsträckning som det skulle göra från naturmark
om ingen våtmark fanns.

3.1 ÖVRIGA VA-LEDNINGAR
Övriga VA-ledningar i området utgörs av vatten- och spillvattenledningar belägna i östra delen av
planområdet, se bilaga 1. Mätning av vattentryck utfördes i samband med tidigare VA-utredning och den
visar att tillgängligt vattentryck i planområdet bedöms vara tillräckligt för bebyggelse upp till 8 våningar.
Vid infarten till planområdet finns en brandpost. Efter exploatering blir avståndet från nuvarande
brandpost till mest avlägsen planerad byggnad ca 260 m. Det föreligger därmed behov av en eller två
ytterligare brandposter för att tillgodose räddningstjänstens krav. En dialog med räddningstjänsten
rekommenderas avseende placering av brandposter.
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Figur 5. Översikt över dagvattenavrinningen. Röda pilar anger flödesriktning.

Figur 6. Befintlig damm, belägen strax norr om Sköldsån, ca 400 meter sydväst om planområdet.
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3.2 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER
Recipienten för dagvatten är Sköldsån som strax nedströms går ut i Göta älv. Den del av Göta älv som
Sköldsån mynnar i benämns i VISS Göta älv – Älvängen till förgreningen med Nordre älv.

Figur 7. Recipienten Sköldsån markerad med ljusblått. Bildkälla: VISS.

I VISS klassificeras Sköldsån enligt följande:

· Ekologisk status Måttlig.
· Kemisk status Uppnår ej god.

Sköldsån är klassad med dålig status för kvalitetsfaktorn konnektivitet i vattendrag och måttlig status för
morfologiskt tillstånd i vattendrag eftersom fiskar och andra vattenlevande djur inte kan vandra naturligt
i vattensystemet och saknar naturliga livsmiljöer. Vattenförekomsten är påverkad av övergödning p.g.a.
belastning av näringsämnen. Kalkningsinsatser görs för att motverka försurning och statusen avseende
försurning är god.

När det gäller kemisk status är halterna av kvicksilver samt polybromerade difenyletrar (PBDE) högre
än gränsvärdena. Halterna av båda dessa ämnen överskrider kvalitetsnormen. Gränsvärdet för PBDE
och kvicksilver överskrids i Sveriges alla ytvatten och beror bl. a på atmosfäriskt nedfall och långväga
lufttransporter. En risk utpekas avseende potentiell påverkan från miljögifter som härstammar från
uppströms belägna deponier/avfallsupplag.

Kvalitetskraven för vattenförekomsten är God ekologisk status (senast 2027) och God kemisk
ytvattenstatus.

Halterna för kvicksilver och PBDE anses p g a sin omfattning och sina spridningsvägar vara svåra att
åtgärda; halterna får dock inte öka.

Bland övriga påverkanskällor på ekologisk och kemisk status nämns deponi/avfallsupplag, jordbruk,
urban markanvändning, enskilda avlopp, förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och
slussar, förändring av morfologiskt tillstånd och historisk förorening (internbelastning från den uppströms
liggande sjön Vimmersjön där fosfor finns i sediment). När det gäller urban markanvändning pekas
antropogen belastning av fosfor ut som en tänkbar källa till förhöjda halter av fosfor i förhållande till
bakgrundsbelastning.

När markanvändningen förändras i aktuellt planområde väntas mängderna av föroreningar som når
recipienten öka i området. Förslag på renings- och fördröjningsåtgärder presenteras i kapitel 4.

Planområdet



12 | 10290760  • Osbacken 1:28 m.fl.

Möjligheterna att uppnå god ekologisk och god kemisk status i recipienten får inte försämras i och med
planförslaget. Dessutom ska ingen kvalitetsfaktor/parameter få en försämrad status.

3.3 VATTENSKYDDSOMRÅDE
Planområdet är beläget ca 1,8 km norr om skyddsområdet för vattentäkten vid Dösebacka vattenverk,
se fig.8.

Figur 8. Planområdet i förhållande till nuvarande vattenskyddsområde, Dösebacka. Bildkälla: Naturvårdsverket

Gällande vattenskyddsområdesföreskrifter för Göta älv beslutades av länsstyrelsen 2004. Förslag på
nya föreskrifter och avgränsning finns framtagen. Arbetet sker gemensamt i de sex berörda
kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg. Kommunfullmäktige i Ale
beslutade 2019-06-17 att godkänna förslaget till nya vattenföreskrifter och nytt vattenskyddsområde.
Planområdet kan då komma att beröras av detta. Utredningen har tagit del av dokumentet Förslag till
vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsviken vattenskyddsområde (2018-06-30).
Förslaget innebär att en inre och en yttre skyddszon skapas för Göta älv. Inre skyddszon omfattar det
vatten som inom 12 timmar når närmaste belägna råvattenintag. Eftersom råvattenintaget till Dösebacka
vattenverk ligger ca 2 km nedströms aktuellt planområde finns det en möjlighet/risk att förorenat
dagvatten kan nå råvattenintaget inom 12 timmar. I den tidsbedömningen bortses från den damm som
Trafikverket har byggt strax norr om Sköldsåns mynning och som dagvatten från planområdet måste
passera.

De förslag till föreskrifter som anges i dokumentet sammanfattas enligt följande:

Kemikalier:  Uppställning, hantering och lagring av behållare innehållande mer än 250 liter
petroleumprodukter eller annat farligt gods är inte tillåtet, undantaget om förvaringen
har sekundärt skydd och/eller förvaras på en hårdgjord yta inomhus som är under
uppsikt samt saknar golvbrunn. Annan hantering av mer än 250 liter av dessa ämnen
får ej ske utan anmälan. Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.

Planområdet

Recipient

Skyddsområde
Dösebacka
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Miljöfarlig verksamhet:

Miljöfarlig verksamhet får ej bedrivas utan tillstånd. Sanering får ej ske utan tillstånd.

Farligt avfall: Lagring och deponi av farligt avfall är förbjuden. Undantag gäller om lagringen sker på
plats utan avrinning till vatten eller infiltration i mark och där obehöriga ej har tillträde.
Miljöstationer och farligt avfall som hanteras via tillståndsplikt enligt andra paragrafer
undantas.

Avlopp: Utsläpp av spillvatten och processvatten får ej ske utan tillstånd. Undantag gäller för
enskilda avloppsanläggningar som har tillståndsprövats enligt kap. 9 Miljöbalken.
Spridning av avloppsslam och humanurin får ej ske utan tillstånd.

Dagvatten: Avledning av dagvatten får ej ske utan tillstånd. Undantag gäller avledning från
tomtmark eller lokalgator.

Jord och berg: Markarbeten får ej ske utan tillstånd. Undantag gäller för markarbeten med
sammanlagd volym som understiger 400 m3.
Uppläggning av asfalt och oljegrus får ej ske utan anmälan.

Bekämpningsmedel:

Yrkesmässig spridning av kemiska växtskyddsmedel får ej ske utan tillstånd.

Skyltning: VA-huvudmannen ansvarar för att skyltning finns som informerar om vattenskydds-
området.

3.4 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG
Enligt Länsstyrelsens informationskarta finns inga markavvattningsföretag inom planområdet.

3.5 ANALYS OCH BERÄKNINGAR
Beräkningar är utförda efter riktlinjer i Svenskt Vattens publikationer P104 ”Nederbördsdata vid
dimensionering och analys av avloppsystem”, samt P 110 ”Avledning av dag-, drän-, och spillvatten”.

Beträffande återkomsttider anges i P110 att minimikravet för VA-huvudmannen är att nya
dagvattensystem ska dimensioneras efter 10-årsregn i områden med gles bostadsbebyggelse, och 20-
årsregn i områden med tät bostadsbebyggelse. Dagvattenflödet, både befintligt och framtida, har därför
beräknats utifrån regn med 10 års återkomsttid i detta område. En klimateffekt (klimatfaktor) som
motsvarar en framtida ökning av regnintensiteten med 25 procent har beaktats, enligt riktlinjer i P110.

Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden enligt följande:

Q = A × i × φ × kf

där Q är det beräknade flödet (l/s), A är deltagande area (ha), i är regnintensiteten (l/s*ha), φ är
avrinningskoefficienten och kf är klimatfaktorn. För olika typer av ytor som påverkar markavrinningen
används följande avrinningskoefficienter:

· Slutet byggnadssätt, ingen vegetation (framtida exploaterad mark) 0,7
· Grusyta  (befintlig situation) 0,2
· Naturmark, gräs (befintlig och framtida situation) 0,1

Beräkningarna av dagvattenflöden i kap. 3.5.1 bygger på blockregn. Under blockregn inträffar de mest
intensiva regnen vid kort varaktighet. När regnet pågår under längre tid minskar intensiteten gradvis.
Under längre tid hinner emellertid större ytor bidra till flödet.  I detta område görs bedömningen att hela
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avrinningsområdet bidrar till dagvattenflödet vid 70 minuters regnvaraktighet för befintlig situation. Efter
exploatering bedöms avrinningen ske snabbare. Hela det exploaterade området bedöms bidra till
dagvattenflödet redan vid varaktigheten 10 minuter. Tillrinnande dagvatten från omkringliggande
naturmark bedöms bidra till flödet vid 50 minuters regnvaraktighet efter exploatering.
Rinntiderna är baserade på följande uppskattade vattenhastigheter:

· Naturmark 0,1 m/s
· Dike, rännsten, asfalt 0,5 m/s
· Ledning 1,5 m/s

3.5.1 Dimensionerande dagvattenflöden
Planområdet består av en grusyta som upptar 1,78 hektar (30%) samt naturmark som upptar 4,22 hektar
(70%). Tillrinning från naturmarken väster och norr om planområdet uppgår till 7,61 hektar. Större delen
av den nederbörd som faller på grusytan bedöms avrinna inom 20 minuter, främst via intilliggande dike.
Befintliga dagvattenflöden för olika rinntider framgår av tabell 1.

Tabell 1. Befintligt dagvattenflöde vid 10-årsregn.
Rinntid

(min)

Area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor

(l/s*ha)

Flöde
inkl.

klimat-
faktor

(l/s)

10 4,55 0,57 228 131 285 163

20 5,66 0,73 151 111 189 139

30 7,57 0,94 116 108 145 135

40 10,37 1,22 95 115 119 144

50 12,51 1,43 81 116 102 145

60 13,37 1,52 71 108 89 135

70 13,61 1,54 64 98 80 123

Störst flöde uppstår vid regnvaraktighet 10 minuter. Det dimensionerande flödet uppgår till 131 l/s. Om
ingen exploatering görs kommer det framtida högsta flödet ändå att öka p g a klimatförändringar och
uppgå till 163 l/s vid 10-årsregn. Avledningen sker via dike som ansluter dagvattenledning med
dimension 315 mm där beräknad kapacitet uppgår till ca 290 l/s.

3.5.2 Framtida dagvattenflöden enligt planförslag
Exploateringen innebär att andelen hårdgjorda ytor kommer att öka vilket innebär att även
dagvattenflödena ökar. Flödesökningarna härrör även från den s k klimatfaktorn som innebär ett
varmare klimat med mer intensiva blockregn i framtiden. Efter exploatering bedöms regn som faller på
de hårdgjorda ytorna av planområdet bidra till flödet inom 10 minuter. Flöde som uppstår i hela den
omkringliggande naturmarken bedöms bidra inom 50 minuter. För framtida exploaterade ytor har en
genomsnittlig avrinningskoefficient på 0,7 använts, vilket grovt räknat innebär att ca. 20 procent av de
framtida ytorna inte hårdgörs.

Avrinningsområdet ökar med drygt 100 m2 i den nordöstra delen i och med exploateringen och jämfört
med befintlig situation. Fördelningen av markslag blir följande efter exploatering:
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Inom planområdet -  industri, kontor, restaurang och laddstation 82%, naturmark: 18%

Bidragande utanför planområdet och inom avrinningsområdet - naturmark: 100%

Baserat på föreslagen markanvändning beräknas det framtida dagvattenflödet uppgå enligt tabell 2:

Tabell 2. Beräknat dagvattenflöde efter förslag till exploatering, 10-årsregn.
Rinntid

(min)

Area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor

(l/s*ha)

Flöde
inkl.

klimat-
faktor

(l/s)

10 5,15 3,48 228 793 285 991

20 10,22 3,98 151 602 189 752

30 12,73 4,23 116 490 145 613

40 13,38 4,30 95 409 119 511

50 13,63 4,32 81 352 102 439

Vid jämförelse mellan tabell 1 (befintligt dagvattenflöde) och tabell 2 kan konstateras att tillkommande
bebyggelse och fler hårdgjorda ytor innebär att framtida dagvattenflöde ökar med 860 l/s vid 10-årsregn.
Orsaken till ökningen härrör från fler hårdgjorda ytor samt klimatfaktorn på 1,25.

3.5.3 Skyfall
SMHI:s definition av Skyfall är när det regnar minst 50 mm på en timme eller 1 mm/minut. Skyfall inträffar
i regel sommartid när luftlagren värmts upp och då en större andel fukt ansamlas i de höga luftlagren
innan den plötsligt faller till marken. Ett regn på 50 mm som faller under en timmes tid motsvarar ett
blockregn med 50 års återkomsttid. Ett 50 mm regn som faller under 20 minuters tid motsvarar ett 100-
årsregn.

Vid extrema regnhändelser mättas marken gradvis och därmed ökar avrinningskoefficienterna. En
större del av det nedfallande regnet bidrar då till flödet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
tar upp detta i publikationen Vägledning för skyfallskartering (Alfredsson, Bern 2017). Uppskattningen
görs att 60–75 procent av regnvolymen rinner av på ytan beroende på hårdgjordhetsgrad. I en miljö
med stor andel hårdgjorda ytor kommer andelen nedfallande vatten som avrinner på ytan inte att öka
lika dramatiskt som i ett område med stor andel grön yta, men de dramatiskt ökade flödesmängderna
kommer likväl att påverka området. Eftersom befintliga dagvattensystem inte har kapacitet att
omhänderta 100-årsflödet kommer ledningssystemet att gå fullt och dagvatten kommer att rinna ytledes
till lågpunkter i området.

För det aktuella planområdet blir följden att dagvatten kommer att ansamlas vid grusvägen som ligger
parallellt med E45 i planområdets sydvästra del, se fig 9. Berget som ligger sydväst om planområdet
samt läget för grusvägen ned till södra Osbacken leder till att sydvästra delen av planområdet blir
instängt. Befintlig kupolbrunn samt koppling till Trafikverkets dagvattenledning är därmed mycket viktig
för att överhuvudtaget kunna avleda dagvatten. Vid skyfall kommer vattnet successivt att tas om hand
via Trafikverkets dike, kupolbrunnar och ledningsnät innan det slutligen når Sköldsån.

I beräkningsprogrammet Scalgo kan man få en visuell överblick över nuvarande situation och områden
som riskerar översvämning vid olika regn. Den enkla avrinningsmodellen är uppbyggd på basis av
befintliga höjddata från Lantmäteriet. Scalgo tar endast hänsyn till ytvattenavrinning och bortser från vad
ledningsnät kan hantera och vilken förmåga till infiltration som är möjlig. Scalgo ”förstår” således inte att
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det finns ett ledningsnät och ett flertal kupolbrunnar längs E45 som kan hantera delar av extremflödet.
I figur 9 kan man se ytliga rinnvägar och antagen vattenutbredning i planområdet nere vid E45.
Karteringen visar de vattendjup som bedöms uppstå vid ett intensivt regn på 50 mm.  På de mörkblå
ytorna i figur 9 uppstår ett vattendjup på mellan 0 - 0,5 meter nere vid E45. Enligt karteringen uppstår
de största vattendjupen där nuvarande dike i sydväst mynnar ned mot E45. Detta är i det område där
en dagvattendamm föreslås (se kap. 4).

När det gäller framtida exploatering är det viktigt att ny bebyggelse höjdsätts så att inga instängda
områden skapas samt att framtida marklutning hindrar dagvatten från att drabba befintlig bebyggelse.
Föreslagen väg i nord-sydlig riktning kan då förslagsvis fungera som skyfallsled.

För att få en mer detaljerad uppfattning om framtida översvämningsrisker rekommenderas att en
hydraulisk modell skapas över planområdet när färdig höjdsättning finns gällande ny markanvändning.
Detta är extra angeläget gällande planerade byggnader i södra delen av planområdet, nära väg 45, se
fig 10.

Figur 9. Ytliga rinnvägar och områden som riskerar översvämning utifrån befintlig situation vid 50mm intensivt regn.
Bildkälla: Scalgo
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Figur 10. Översvämningsutbredningen i befintlig situation (blått) och med den föreslagna bebyggelsen (ej höjdsatt) lagd
ovanpå. Källa: Scalgo.

Det är även viktigt att de nya byggnaderna höjdsätts och placeras så att dagvatten kan tillåtas att avrinna
mellan E45 och de nya byggnaderna, se fig. 10. Inga instängda områden får skapas och avrinning måste
ske bort från fasader.

3.5.4 Fördröjningsbehov av dagvatten
I Dagvattenhandbok för Ale kommun framgår det att vid ny- och ombyggnation ska dagvatten från
hårdgjorda ytor fördröjas med en kapacitet som motsvarar 20 mm nederbörd per reducerad area. Detta
räknas ut enligt formeln Ared*0,02. Erforderlig fördröjningsvolym framgår av tabell 3.
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Tabell 3. Erforderlig fördröjning.
Hårdgjord

fastighetsyta

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Fördöjningsbehov

(m3)

4,94 3,455 691

Från planområdet behöver en fördröjningsvolym på 691 m3 skapas. Den ledning som förbinder
planområdet med Trafikverkets ledningsnät har en avledningskapacitet på ca 290 l/s. Om möjlighet till
maximal avtappning skapas från fördröjningsmagasinet (290 l/s) så skulle volymen 691 m3 teoretiskt
kunna fördröja ett regn med drygt 26 års återkomsttid. Om dagens maxutflöde vid 10-årsregn (131 l/s)
sätts som framtida tillåtet utflöde från dammen kommer volymen 691 m3 att kunna hantera ett något
intensivare regn än 10-årsregnet inklusive klimatfaktor.

Det förslag som framgår av bilaga 2 visar dammar med en total kapacitet på 691 m3. Detta resulterar i
en dammutbredning på 1008 m2.

3.5.5 Föroreningar i dagvatten
Syftet med föroreningsberäkningar är att uppskatta vilken påverkan förändringen i markanvändning har
på dagvattnets innehåll av föroreningar, samt att bedöma hur mottagande recipient och dess
miljökvalitetsnormer kan komma att påverkas.

De mängder och halter av föroreningar som planområdet genererar i nuläget och enligt plan har
beräknats med verktyget StormTac och redovisas i tabell 4 och 5.
Beräkningar i StormTac utgår ifrån schablonhalter för olika marktyper. För befintlig markanvändning har
schablonhalter för grusyta samt blandat grönområde använts. För framtida markanvändning har
schablonhalter för blandat grönområde, industriområde samt kontorsområde använts. Den yta som
exploateras har till 80% bedömts vara industriområde och till 20% vara kontorsområde.
Storleken hos respektive område för nuläget samt enligt plan har uppskattats utifrån befintliga
förhållanden via satellitkarta, platsbesök samt planskiss (Norconsult). Målet är att för aktuell plan
minimera ökningen av föroreningsmängderna efter den förändrade markanvändningen. De riktvärden
som visas i tabell 5 m fl. är de riktvärden som anges av Miljöförvaltningen, Göteborgs stad. Dessa
riktvärden hänvisar dagvattenhandboken för Ale kommun till.
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Tabell 4. Mängder nuläge och enligt plan om ingen rening sker av dagvattnet.
Ämnen Nuläge

(kg/år)

Enligt plan utan rening

(kg/år)

Behövd
reningseffekt för

att uppnå bef.
belastning

(%)
P 0,94 9,0 89,6
N 21 60 65,0
Pb 0,036 0,89 96,0
Cu 0,13 1,3 90,0
Zn 0,28 7,5 96,3
Cd 0,0016 0,041 96,1
Cr 0,014 0,41 96,6
Ni 0,014 0,45 96,9
Hg 0,00014 0,0024 94,2
SS 280 3 100 91,0
Olja 1,3 66 98,0

PAH 16 0,0056 0,029 80,7
BaP 0,000078 0,0045 98,3

Beräknade halter av föroreningar redovisas i tabell 5.

Tabell 5. Beräknade halter av föroreningar, nuläge och enligt plan – ingen rening
Ämnen Nuläge

(µg/l)

Enligt plan utan rening

(µg/l)

Riktvärde
miljöförvaltningen

Göteborgs stad
(µg/l)

P 49 240 50
N 1100 1600 1250
Pb 1,9 24 14
Cu 6,6 35 10
Zn 15 200 30
Cd 0,083 1,1 0,4
Cr 0,72 11 15
Ni 0,76 12 40
Hg 0,0071 0,064 0,05
SS 15 000 83 000 25 000
Olja 69 1 800 1 000

PAH 16 0,29 0,80 --
BaP 0,0041 0,12 0,05

Beräkningen i Stormtac visar att mängderna av samtliga ämnen ökar om exploatering genomförs utan
att rena dagvattnet. Beträffande halter sker en ökning som överstiger riktvärdena för alla ämnen utom
krom och nickel. Den stora ökningen antas bero på att dagvattnet som uppstår inom planområdet i
befintlig situation inte förorenas nämnvärt.
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4 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA
DAGVATTENHANTERING

Exploateringen av planområdet kommer att innebära en stor ökning av dagvattenflöden, samt en risk
för ökad föroreningsspridning via dagvattnet. För att motverka detta föreslås åtgärder som både fördröjer
och renar dagvattnet inom planområdet. Dessutom bör det nya dagvattensystemet utformas så att
bräddning kan ske utan att skada nedströms bebyggelse eller infrastruktur.

Ale kommun väntas besluta att planområdet inte ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för
dagvatten. Det innebär att ansvaret för framtida drift och underhåll av dagvattenanläggningar behöver
klargöras.

Som huvudsaklig fördröjnings- och reningsåtgärd föreslås en damm i planområdets sydvästra del.
Dammen behöver utformas så att eventuell bräddning kan ske utan att skada intilliggande bebyggelse.
Den föreslagna placeringen innebär att bräddning kan ske mot vägdiket intill E45. Vidare föreslås
översilningsytor och biofilter. Biofilter är en form av reningsfitrering där biologiskt material fångar in och
bryter ned föroreningar, exempelvis nedsänkta eller upphöjda växtbäddar (kallas även rain gardens).

Parkeringsytor och vägar är generellt en stor orsak till föroreningsspridning och om dagvatten från dessa
ytor kan avrinna via översilningsytor skapas en trögare avledning och rening av partikelbundna
föroreningar samt växtupptag av näringsämnen. Befintliga diken behöver även rensas upp och delvis
grävas om, se bilaga 2.

4.1 FÖRESLAGEN DAMM
Dagvattendammar kan fördröja stora volymer vatten och har en god reningseffekt om vattnets
uppehållstid, utformning samt dimension är väl avvägt tillsammans med att dammen underhålls
regelbundet. Avseende dimensioner bör dammens utbredning motsvara ca 1,5–2 procent av den
hårdgjorda avrinningsytan för att god rening och fördröjning ska kunna ske.

Det är viktigt att beakta vattenkvaliteten i en damm. Vattnet i dammen bör ha en omsättningstid på ca
ett dygn. För att uppnå bästa rening byggs en damm i regel långsmal snarare än cirkulär. I anslutning
till inloppet utformas dammen med en fördjupad del där sand och annat sedimenterbart material
ansamlas. I denna del behöver även hänsyn tas till att fordon kan komma fram och transportera bort det
sedimenterade materialet. Vattendjupet i en damm kan variera. En grundare vegetationssektion i mitten
eller en växtfiltervall möjliggör att växter kan ta upp näringsämnen. Växter bidrar även till att motverka
erosion och öka möjligheterna till infiltration. Dammen kan även utformas så att den kan avskilja
oljeföroreningar med skärmar på ytan. En principskiss för damm kan ses i fig. 11.

Figur 11. Principskiss för en dagvattendamm med grundare vegetationszon. Bildkälla: WRS

Släntlutningen i en damm bör vara 1:3 eller flackare. Ju flackare slänter desto mer upptag av
föroreningar kan ske via vegetationen i strandzonen. Val av släntlutning måste även baseras på
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möjligheten till underhåll, markens stabilitet samt av säkerhetsaspekter. Om en människa eller ett djur
ramlar ner i dammen måste den med säkerhet kunna ta sig upp. Om slänterna byggs branta måste
eventuellt dammen inhägnas av säkerhetsskäl.

I bilaga 2 har utbredningen av dammarna baserats på ett maximalt dammdjup på 1,3 meter och
släntlutning 1:3. Detta p g a begränsat tillgängligt utrymme. Befintlig elanläggning vid platsen behöver
av allt att döma flyttas något.

4.2 ÖVERSILNINGSYTOR
Översilningsytor bidrar till ett trögare avrinningsförlopp, föroreningsreduktion via fastläggning av partiklar
samt upptag av näringsämnen. Eftersom parkeringsytor och vägar generellt är en stor källa till
föroreningsspridning via dagvatten är det önskvärt att gröna stråk anläggs i anslutning till dessa ytor.
Grönstråken kan även höjdsättas så att en viss magasinering kan ske innan ytan går full och bräddar,
se fig 12 och 13.  I översilningsytorna läggs dränledningar som säkerställer att ytan töms mellan
regntillfällena.

Figur 12. Exempel på nyanlagd översilningsyta från parkering. Notera kantstenens öppningar och erosionsskydden i
högra bilden.  Foto: Per Norberg och Peter Svensson (smhi.se)

Figur 13. Principuppbyggnad för översilningsyta vid parkering. Upphöjd kupolbrunn medger viss magasinering innan
bräddning sker.  Bildkälla: COWI
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4.2.1 Kompletterande dagvattenhantering från parkeringsytor
Hårdgjorda parkeringsplatser är utöver takytor, upphovet till både stora mängder dagvatten samt
förhållandevis höga mängder föroreningar jämfört med annan markanvändning. För att reducera detta
kan parkeringar förses med raster av betong och hålrum med gräs eller grus, se fig. 14.

I rasterytan binds partikelbundna föroreningar i viss mån till skillnad från parkeringsplatser med brunnar.
Om rasterytor anläggs är det viktigt att rastret ligger högre än gräs- eller grusytan så att det permeabla
materialet inte packas samman och tappar infiltrationsförmågan.

Figur 14. Parkering med raster. Bildkälla: Sweco

4.3 VÄXTBÄDDAR
Växtbäddar kan utformas som nedsänkta eller upphöjda. Bädden kommer att utsättas för såväl torra
som blöta perioder vilket ställer krav på växtjord och växtval. Bädden förses med bräddavlopp samt tät
konstruktion mot eventuellt närliggande byggnader. Exempel på principuppbyggnad av upphöjd
växtbädd visas i fig. 15 och nedsänkta växtbäddar visas i fig.16.

Den nedsänkta växtbäddens placering är viktig både utifrån var den tekniskt sett gör mest nytta, men
även utifrån praktiska ställningstaganden. För att växtbädden ska fungera bra bör inte ytan utsättas för
sammanpackning, d v s att ytan exempelvis trampas ned. En växtbädd nära exempelvis en busshållplats
där människor rör sig kan innebära att bädden packas samman och att den även utsätts för
nedskräpning.

Växtbädden bygger i regel på att underliggande markmaterial tillåter infiltration, men bädden kan även
förses med dränering för att säkerställa att bädden töms. Denna typ av lösningar kan med rätt underhåll
bidra till ett estetiskt tillskott i gatu- och boendemiljön. Till skillnad från exempelvis stenfyllda magasin
kan en större del av dagvattnet avdunsta tack vare växterna.
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Figur 15. Principskiss för upphöjd växtbädd i direkt anslutning till byggnad. Bildkälla: Grågröna systemlösningar
för hållbara städer, Tengbomgruppen (Vinnova 2014).

Figur 16. Exempel på nedsänkt växtbädd i gatumiljö. Bildkälla: VegTech AB och Dagvattenguiden.

I en växtbädd är det översta jordlagret som binder föroreningar. Detta kan behöva bytas ut med några
års mellanrum eller oftare beroende på om nedskräpning eller ytigensättning sker. Övrigt grundläggande
underhåll inkluderar skötsel av vegetation, kontroll av in- och utlopp samt bräddningsfunktion. Efter
kraftiga skyfall bör dessa funktioner kontrolleras. Under etableringstiden (första året) är det viktigt med
kontroll av växter och eventuell kompletterande plantering. Eftersom nya takytor är den största
bidragande orsaken till flödesökningen efter exploatering är växtbäddar nära byggnader ett bra sätt att
fördröja och rena dagvattnet tidigt. Ansvaret för skötseln av växtbäddar intill byggnader behöver
klargöras för att få en anläggning som fungerar över tid.
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4.4 RENINGSEFFEKT LÖSNINGSFÖRSLAG - PÅVERKAN PÅ
MILJÖKVALITETSNORMER

Vid val av renings- och fördröjningslösning behöver hänsyn tas till reningsbehov, platstillgång och storlek
på fördröjningsvolym. Reningseffekter har beräknats i StormTac. Vid beräkningen av reningseffekter
avseende nya anläggningar har en damm samt översilningsytor och biofilter studerats.

Tabell 6. Föroreningsbelastning, mängder nuläge och beräknade reningseffekter efter exploatering med damm samt
kompletterande anläggningar som reningssteg. Gröna fält betyder att belastningen underskrider befintliga mängder.

Efter exploatering - Reningsåtgärder Reningseffekter
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ämne Nuläge

befintlig
belastning

(kg/år)

Ingen
rening

(kg/år)

Via
damm

(kg/år)

Via damm
+

översilning

(kg/år)

Via damm
+

översilning
+ biofilter

(kg/år)

Damm

(%)

Damm +
översilning

(%)

Damm +
översilning
+ biofilter

(%)
P 0,94 9,0 4,1 2,8 1,6 54 69 82
N 21 60 44 32 22 28 47 64
Pb 0,036 0,89 0,20 0,13 0,045 77 86 95
Cu 0,13 1,3 0,41 0,26 0,13 68 80 90
Zn 0,28 7,5 2,0 1,1 0,37 74 85 95
Cd 0,0016 0,041 0,017 0,0086 0,0020 57 79 95
Cr 0,014 0,41 0,080 0,059 0,030 81 86 93
Ni 0,014 0,45 0,16 0,098 0,022 64 78 95
Hg 0,00014 0,0024 0,0013 0,0011 0,00057 44 54 76
SS 280 3 100 470 340 150 85 89 95
Olja 1,3 66 9,9 3,4 3,3 85 95 95
PAH
16

0,0056 0,029 0,0047 0,0015 0,0015 84 95 95

BaP 0,000078 0,0045 0,00078 0,00025 0,00022 83 94 95

Beräkningen visar att efter rening via damm samt kompletterande anläggningar kommer mängderna av
samtliga ämnen minska jämfört med nuläget i olika utsträckning. Om samtliga reningsmetoder anläggs
kommer framtida föroreningsbelastning att understiga befintlig belastning avseende tre av de studerade
ämnena (Cu, SS och PAH16).

Det är mycket svårt att via dessa dagvattenanläggningar komma ner i föroreningsmängder motsvarande
befintlig situation. Samtliga föroreningsmängder minskar dock när exploatering och ingen rening
(kolumn 3) jämförs med de tre studerade reningsmetoderna (kolumn 3 vs. kolumn 4, 5 och 6)

Reningseffekter avseende halter redovisas i tabell 7.
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Tabell 7.Föroreningsbelastning, halter nuläge och beräknade reningseffekter efter exploatering och med damm samt
kompletterande anläggningar som reningssteg. Gröna fält visar att halten understiger miljöförvaltningens riktvärden.

1 2 3 4 5 6 7
Ämne Nuläge

(µg/l)

Ingen
rening

(µg/l)

Via
rening
damm

(µg/l)

Via rening
damm +

översilningsyta

(µg/l)

Via rening
damm +

översilningsyta
+ biofilter,

(µg/l)

Riktvärde
Miljöförvaltningen

Göteborgs stad

(µg/l)
P 49 230 110 76 43 50*
N 1100 1600 1 200 870 590 1250
Pb 1,9 24 5,5 3,4 1,2 14
Cu 6,6 31 11 7,0 3,5 10
Zn 15 170 54 30 10 30
Cd 0,083 0,96 0,47 0,23 0,055 0,4
Cr 0,72 11 2,2 1,6 0,82 15
Ni 0,76 9,9 4,4 2,7 0,61 40
Hg 0,0071 0,072 0,036 0,030 0,016 0,05
SS 15 000 83000 13 000 9 200 4 200 25 000
Olja 69 1 500 270 93 90 1 000
PAH
16

0,29 0,80 0,13 0,041 0,040 --

BaP 0,0041 0,12 0,021 0,0068 0,0061 0,05
* riktvärde avser mycket känslig recipient. Målvärdet är 150 µg/l.

Beträffande halter kommer samtliga ämnen utom fosfor, koppar, zink och kadmium att generera värden
under Miljöförvaltningen Göteborgs riktvärden om endast damm anläggs. Översilningsytor samt damm
innebär att halterna av alla ämnen utom fosfor hamnar under Miljöförvaltningens riktvärden. En
kombination av översilningsytor, biofilter och damm leder till att halterna av samtliga ämnen beräknas
gå under riktvärdena avseende halter.

Ett reningssteg som kräver skötsel men sedan inte underhålls innebär att de samlade reningseffekterna
minskar. Därför är det viktigt att reningsanläggningarna underhålls och ingår i en skötselplan. Det kan
också nämnas att det dagvatten som lämnar planområdet genomgår ytterligare rening i Trafikverkets
damm som ligger strax uppströms recipienten.

4.4.1 Konsekvenser av planförslaget på miljökvalitetsnormerna för ytvatten
Enligt ovanstående föroreningsberäkningar visar resultaten från dessa på att planförslaget innebär en
ökning av samtliga ämnen som årligen leds till recipienten från utredningsområdet om inga nya
reningsåtgärder skapas. För att minska mängder och halter föroreningar som når recipienten krävs
rening av dagvattnet.

Bortsett från halterna avseende Krom, olja och BaP kommer föreslagna reningsanläggningar
(översilningsytor, biofilter och damm) leda till att de föroreningshalter som genereras i planområdet
minskar belastningen på recipienten jämfört med nuläget. Samtliga halter som genereras ligger även
under de riktvärden som Miljöförvaltningen, Göteborgs stad anger. Planförslaget bidrar totalt sett till en
förbättring av möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna, MKN för Sköldsån avseende flertalet
ämnen.

Om andra val av reningslösningar anläggs för dagvattenhantering inom utredningsområdet är det
nödvändigt att se över att de har motsvarande reningseffekt på dagvattnet som de föreslagna
lösningarna för att inte riskera att möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna påverkas negativt.

Exempel på alternativa fördröjnings- och reningsanläggningar beskrivs i kap 5.
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Det kan även nämnas att det enskilda planområdets påverkan på recipienten är liten i sammanhanget
då större delen av recipienten ligger uppströms den aktuella utsläppspunkten. Utloppet från planområdet
till Sköldsån sker ca 300 meter uppströms Sköldsåns utlopp till Göta älv.

5 ANDRA FÖRDRÖJNINGS- OCH
RENINGSLÖSNINGAR

Förutom tidigare föreslagna dagvattenanläggningar kan planområdet kompletteras med exempelvis
gröna tak, skelettjordar, granulatfyllda rörmagasin och filtermagasin. Reningsgraden för dessa lösningar
har dock inte beräknats i Stormtac. Dessa lösningar ger emellertid även också en trögare avledning och
bidrar till rening av dagvatten.

5.1 GRÖNA TAK
Gröna tak bedöms kunna magasinera mellan 50 och 75 procent av årsnederbörden. Den volym som
magasineras kommer dock i huvudsak från relativt små, men många regntillfällen. Vid intensiva och
långvariga regn mättas taket, och när taket är vattenmättat rinner resterande nederbörd av. Det gröna
takets magasineringsförmåga beror även på vilken lutning taket har. Ett platt tak innebär större
förutsättningar att magasinera dagvatten. Svenskt Vatten anger att vid kraftiga regntillfällen fördröjs
endast de första 5 millimeterna, medan övrig nederbörd rinner av. Utvecklingen av gröna tak går dock
stadigt framåt. En tillverkare av olika gröna lösningar anger att de har sedumtak som kan fördröja mellan
18 och upp till 45 mm regn på flacka gröna tak. Det skulle innebära att 1000 m2 flackt tak skulle kunna
fördröja från 18m3 upp till 45 m3 beroende på mättnadsgrad när det intensiva regnet börjar. Gröna tak
ställer dock högre krav på underliggande konstruktion. Taken kräver även viss skötsel för att funktionen
ska kunna vidmakthållas över tid. På vinterhalvåret när temperaturen går under noll blir även det gröna
takets förmåga att magasinera och rena dagvatten begränsad.

Figur 17. Grönt sedumtak på garagebyggnad i Kungsbacka. Bildkälla: VegTech AB.

5.2 SKELETTJORDAR
Skelettjordar har som syfte att skapa bra förutsättningar för träd att växa i hårdgjorda ytor. Rötter
behöver vatten och näring, men även luftning för att ventilera bort koldioxid från jorden runt rötterna.
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Genom att skapa ett skelett av stenar skapas en bra vägkropp för eventuell körbana. Rötterna växer i
utrymmet mellan stenarna som kan vara ofyllda eller fyllda med matjord. Skelettjorden hjälper även till
med rening och fördröjning av dagvattnet. Kapaciteten att fördröja vatten kan variera mycket beroende
på hur tjockt och grovt stenlager som skapas samt hur mycket matjord som fylls i hålrum mellan stenar.
I en luftig skelettjord beräknas porositeten vara ca 30 procent.

Figur 18. Principskiss för skelettjord. Bildkälla: Stockholm stad

5.3 GRANULATFYLLDA RÖRMAGASIN
En magasineringslösning som även medger rening är rörmagasin som till fylls till 90 procent med
kalkmaterialet Filtralite-P.  Detta material har en god förmåga att avskilja flertalet föroreningar samtidigt
som den höga porositeten (ca 45 %) ger en betydande magasineringskapacitet. Fördelen med denna
lösning är att risken för att sprida föroreningar till grundvattnet minimeras, samt att filtermaterialet kan
sugas upp och bytas ut utan att göra ingrepp i befintlig mark. Byte av filtermaterial kan vara nödvändigt
att göra efter tidigast 10–15 år enligt tillverkare. Underhållsrutinerna blir därmed tydliga. Anläggningarna
kan anpassas för små och stora fastigheter. De beräknade reningseffekterna för partikelbundna
föroreningar är hög; reduktionen avseende ett urval av ämnen är följande: Fosfor: 63%, Krom 67%,
Koppar 64%, Nickel 65%, Bly 79%, Zink 93%. Nackdelen är att rörlösningen inte möjliggör för infiltration.
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Figur 19. Exempel på fördröjning och rening i granulatfyllda rörmagasin. Bildkälla: Werec AB

5.4 FILTERMAGASIN
EcoVault är namnet på en typ av filtermagasin. Det är ett dagvattenmagasin och består av en
betongkammare där sedimentering, oljeavskiljning och filtrering av vattnet sker. Reningen sker i flera
steg där skräp, tungmetaller, olja, fett och näringsämnen avskiljs. Systemet är utformat så att
vattenflödet bromsas upp i de olika kamrarna för bättre sedimentering. Slutligen passerar vattnet genom
ett filtermaterial som kan anpassas efter de föroreningar som behöver avskiljas. Vid regn sker hela tiden
ett kontinuerligt flöde av dagvatten genom anläggningen. Magasinet är även försett med
bräddningslösning. Se principskiss i fig. 20. Magasinet medger underhåll/tömning via luckor upptill.

Figur 20. Principskiss EcoVault. Bildkälla: ”Grågröna systemlösningar för hållbara städer”, Vinnova 2014
(T Larm)

De generella reningseffekterna i filtermagasin är höga avseende metaller, suspenderat material och olja
men även kväve och fosfor renas (15 respektive 45 procents reduktion enligt StormTac:s databas).
Fördelen med anläggningen är de tydliga och förhållandevis enkla skötsel- och underhållsrutinerna.
Nackdelen med denna typ av magasin är den höga anläggningskostnaden.
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5.5 MAKADAMMAGASIN
Underjordiska makadammagasin har mycket god förmåga att rena partikelbundna föroreningar och olja.
Magasinet kan byggas flexibelt i form och djup. Den utgrävda ytan omsluts med geotextil vilket även
möjliggör för infiltration. Infiltrationsförmågan bedöms dock i detta område vara begränsad. Om det finns
risk för grundvatteninträngning som då upptar tänkt fördröjningsvolym kan magasinet anläggas med tät
duk. I botten på magasinets läggs dränerande ledningar sammankopplade med en avtappningsledning.
Detta säkerställer att magasinet töms mellan regntillfällena. Fördelen med underjordiska
makadammagasin är den förhållandevis låga anläggningskostnaden samt de goda reningseffekterna.
Nackdelen är att porositeten (ca 30 procent) innebär ett stort platsbehov; om 10 m3 dagvatten ska
fördröjas behöver den totala magasinsvolymen uppgå till ca 33 m3.  Den hydrauliska förmågan avtar
även med tiden vilket innebär att omgrävning av hela eller delar av magasinet kan behöva utföras efter
ett trettiotal år.

6 KOSTNADER

Kostnadsberäkningen har utförts för ledningsnät i gata, nya diken och damm. Kostnad för
dammlösningen har schablonmässigt tagits fram via beräkningsprogrammet StormTac. Kostnaden är
baserad på dammutbredningen som i bilaga 2 uppgår till 1008 m2.

Kostnad för ledningsschakt är beräknad baserat på löpmeter samt ett genomsnittligt schaktdjup på 1
meter, d v s enbart schakt för dagvatten. När området exploateras är det emellertid troligt att en
samförläggning görs med vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Schakten blir då djupare med
ökade kostnader till följd av detta. Inga kostnader för eventuell sprängning eller s k. för- och hjälparbeten
typ inmätningar, flytt av befintligheter är medräknad.

Mängd alt. Antal
st / m / m2 /m3 À-pris, kr Summa, kr

Schakt + återfyllnad 1080 m3 200 216 000

Diken 425 m 300 127 500

Ledningsnät,
brunnar, trummor

Ledningar,trummor   540m
Nedstigningsbrunnar    6st
Tillsynsbrunnar            3 st

PP315mm  600 kr/m
BTG       15 000 kr/st
Plast        6 000 kr/st

432 000

Damm 1008 m2 600 604 800

Kontroll och
inspektion

540 m 50 27 000

Risk och osäkerhet 30 % 422 000

Totalsumma 1 829 300
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7 DISKUSSION

Huvudförslaget i denna utredning är att skapa en fördröjningsdamm som renar dagvatten och hanterar
ökade dagvattenflöden efter exploatering för hela planområdet. Vidare föreslås att dagvatten fördröjs
och renas via översilningsytor på enskilda tomter och biofilter innan det ansluter till ledningsnät i gatan
som sedan ansluter till föreslagna dammar.

Om det i planen ställs krav på ytterligare fördröjning och rening på egen tomt före anslutning till VA-
huvudmannens anläggning kan flera olika typer av anläggningar bli aktuella. Anläggningar som består
av någon form av växtlighet som innebär näringsupptag mm. behöver ha en skötselplan och ett
underhållsansvar för att reningsfunktionen ska kunna bibehållas över tid. Det bör också nämnas att
dylika anläggningar har en varierad förmåga till rening och fördröjning beroende på årstid. I kommunens
dagvattenplan står det att i första hand ska öppna lösningar anläggas som bidrar till god gestaltning. I
ett område av denna typ kan det emellertid, av praktiska skäl, bli aktuellt att göra avsteg från den
ambitionen och skapa underjordiska lösningar. I ett industriområde kan man förmoda att den estetiska
aspekten av en anläggning inte prioriteras, och då kan även anläggningens praktiska funktion glömmas
bort.  För att rening ska kunna säkerställas finns då exempel på alternativa anläggningar listade i kapitel
5.2, 5.3, 5.4 och 5.5. Om dagvatten renas och fördröjs på enskilda tomter kommer storleken på den
samlade fördröjningsanläggningen att kunna vara mindre än vad som anges i detta PM och som visas
i bilaga 2. Andelen hårdgjord yta per fastighet kan även variera beroende på vilka verksamheter som
skapas och hur marken nyttjas. Ambitionen bör vara att åstadkomma trög avrinning med så mycket grön
eller permeabel yta som möjligt. I detaljprojekteringsskedet får mer detaljerade beräkningar göras
avseende eventuell fördröjning och rening på varje enskild fastighet.

I beräkningsverktyget Stormtac sker uppskattningar av föroreningsbelastning genom att använda
schabloner för olika marktyper vilket innebär att det finns felmarginaler avseende dessa beräkningar.
Det bör också nämnas att i denna utrednings föroreningsberäkningar har inte Trafikverkets damm
belägen ca 450 m nedströms räknats in. Högst sannolikt sker även rening där innan dagvattnet når
recipienten.

Eftersom planområdet kan betraktas som instängt behöver särskild vikt läggas vid att säkerställa
framtida byggnader från att ta skada i händelse av skyfall. Detta görs företrädesvis via höjdsättning av
marken. De dagvattenflöden som inte kan hanteras i ledningsnät leds förslagsvis ut via ny lokalgata i
nord-sydlig riktning.

Befintlig kupolbrunn i södra delen av planområdet samt kopplingen till Trafikverkets dagvattenledning
är redan idag mycket viktig för att överhuvudtaget kunna leda bort dagvatten. En stark rekommendation
är att ta fram en preliminär höjdsättning av framtida ytor samt att sedan analysera den framtida
vattenutbredningen i en hydraulisk modell där olika regnscenarier kan studeras.



10290760 •  Osbacken 1:28 m.fl.  | 31

8 REFERENSER

Publikationer från Svenskt Vatten P104, P105, P110

Vatteninformationssystem Sverige, http://viss.lansstyrelsen.se

PM Geoteknik-Planeringsunderlag Osbacken 1:28 m fl. (WSP 2011-12-08)

Förslagsskiss dp Osbacken 1:28 m fl. (Norconsult) samt Plankarta Osbacken 1:28 m fl.
(Utställningshandling 2011-06-22, Ale kommun)

VA-utredning Osbacken (WSP 2010-06-28)

Länsstyrelsens karttjänst https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/karttjanster-och-
geodata.html

Vägledning för skyfallskartering, MSB (Alfredsson, Bern 2017).

Dagvattenhandbok för Ale kommun (Sweco, 2018-02-28)

StormTac webb www.stormtac.com

Produktblad EcoVault, Seka miljöteknik AB https://www.sekamiljoteknik.se/EcoVault

Säkrare Vatten, Skyddsföreskrifter för Göta älv (Göteborg stad, 2004)

Föreskrifter Skyddsområde för Kungälv kommuns vattentäkt vid Dösebacka (Storm, Swedberg,
Länsstyrelsen Västra Götaland, 1992)

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsviken vattenskyddsområde (hämtad
på Kungälv kommuns hemsida 2019-11-20 https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/bygga-och-
bo/dokument/miljostrategiskt-arbete/forslag-till-vattenskyddsforeskrifter-gota-alv-och-
vanersborgsviken.pdf )

9 BILAGOR

Bilaga 1: Avrinningsområden, befintlig VA.
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WSP Sverige AB
Box 13033
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T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
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teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
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medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com
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