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SAMMANFATTNING

Ale kommun avser att detaljplanelägga Utby 2:4 för bostadsändamål. Planen omfattar
anläggandet av 3 flervåningshus. VA- och dagvattenutredningen beskriver förutsättningar för en
välfungerande VA- och dagvattenhantering.

En redovisning av befintlig dagvattensituation och avrinningsområden är utförd. Resultatet
grundar sig på erhållet underlag och fältbesök. Området omfattar ca 13 000 kvm och består av
en sluttande gräsyta som gränsar mot Vallmovägen i söder och befintlig bebyggelse i norr och
åt väster.

Befintligt ledningsnät kommer att utnyttjas eftersom kapaciteten på spill- och vattenledningar
bedöms klara ökning i förbrukning och belastning med den nya bebyggelsen ansluten.

Efter byggandet kommer dagvattenflödet totalt sett ut från området öka kraftigt och därför bör
fördröjningsåtgärder vidtas.

Dagvatten behöver hanteras genom infiltration på plats, fördröjning och magasinering. Lokalt
omhändertagande av dagvatten föreslås i form makadamdiken, gräsklädda diken, stenkistor
och i ett större dike utefter Vallmovägen. Huvudavvattningsstråk blir diket längs Vallmovägen
som utformas i samråd med landskapsarkitekter för att uppfylla både funktion och estetiska
krav. Diket behöver kulverteras vid infarter till området.

För en hållbar dagvattenhantering är det fördelaktigt med en minskning av hårda/asfalterade
ytor inom planområdet genom anläggning av exempelvis betonghålplattor alternativt
betongplattor på parkeringsytor och gångvägar.

Kostnad för nyanläggning av VA ledningar, är uppskattad till 2,4 miljoner kronor. Kostnaderna
för dagvattenhantering/avledning blir ca 700 000 kronor och kostnaderna för omläggning av
befintligheter inom planområdet är uppskattade till ca en miljon kronor.
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1 SYFTE & BAKGRUND

Syftet med en VA- och dagvattenutredning är att ta fram ett underlag för ställningstaganden i
detaljplanen för Utby 2:4.

Förslaget innebär möjlighet att utnyttja befintligt gatunät och obebyggd mark intill befintliga
enbostadshus. Planförslaget kommer inte att innebära någon utbyggnad av gatunät. Anslutning
av VA från planområdet ska ske till befintligt kommunalt VA-nät.

Ale kommun vill att dagvatten i första hand tas omhand, fördröjs och renas inom det nya
detaljplaneområdet. Utgångspunkten är att tillämpa öppna lösningar där det är möjligt.

Området norr om planområdet är flackt och hanterar mycket dagvatten. Dagvattensystemen
nedströms är hårt belastade och fördröjning krävs. Målsättningen är att så mycket av dagvattnet
som möjligt skall omhändertas lokalt, enligt kommunens riktlinjer. I utredningen redovisas
befintliga och framtida förhållanden.

Vid ny exploatering vill kommunen värna om den naturliga vattenbalansen, skapa långsiktigt
hållbara system och utnyttja dagvattnet till en positiv resurs i byggandet.

Utredningen skall bland annat ge svar på:

o Kartläggning av befintlig dagvattensituation och avrinningsområden.
o Beräkning av framtida dagvattenflöden, ska räknas på ett 30 års regn med klimatfaktor

enligt Svenskt Vatten.
o Hur dagvattnet inom området skall omhändertas och vilka anläggningar som behövs för

detta tex ytor för fördröjning.
o Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
o Om fördröjningsmöjligheter finns inom planområdet.

2 UNDERLAG
Följande material har tillhandahållits från Ale kommun:

· Primärkarta i dwg

· Grundkarta med ledningar i dwg

· Höjdmodell i dwg

· Ortofoto

· Ale kommuns dagvattenpolicy, 2014

· Ale kommuns tekniska handbok med riktlinjer för gatuutformning, 2014

· PM Geoteknik, Bohusgeo AB, 2017

I arbetet med utredningen har Svenskt Vattens publikationer P110, P104 och P105 använts.
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3 BESKRIVNING AV UTREDNINGSOMRÅDET

3.1 ORIENTERING

Utby ligger i södra delarna av Älvängen, i stadsdelen Utby i Ale kommun, drygt 0,8 km söder
om Göta Älv och 0,6 km söder om riksväg E45 (Figur 1). Området är ca en hektar stort och
utgörs av en gräsyta som faller åt sydost, mot Vallmovägen.  Kommunalt verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten finns i anslutningen till planområdet.

           Figur 1. Översiktskarta, källa Eniro

Området gränsar mot ett bergigt bebyggt område, som är en del av en höjdrygg som löper från
nordost mot sydväst. Höjdryggen skapar ett lägre liggande område söder om Vallmovägen, där
Aroseniusskolan och ett idrottsområde ligger. Skolan ligger ca 2 meter lägre än Vallmovägen.

3.2 OMRÅDEBESKRIVNING

Planområdet omfattar cirka 13 000 kvm naturmark som ägs av kommunen. Marken i västra
hörnet är utpekat som sociotopvärde pulkabacke, se figur 2. Andel hårdgjorda ytor inom
planområdet efter exploatering kommer att öka till följd av anläggandet av byggnader,
gångvägar och parkeringsplatser.

Områdets karaktär med lantlig miljö skapar bra förutsättningar för att nyttja öppna
dagvattenlösningar för avledning av dagvatten. Det är även viktigt att tillämpa lokala
dagvattenlösningar med fördröjning och rening för att inte påverka det befintliga dagvattenflödet
då områdets karaktär kommer att förändras med mera hårdgjorda ytor.

Andelen naturmark kommer även efter exploatering att vara relativt hög med relativt stora
grönytor runt om bostadsgrupperna, och naturområdestråk bakom husen, vilket är positivt.
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Höjdsättningen av området bör anpassas efter befintlig mark i så stor utsträckning som möjligt.
De naturliga marknivåerna skapar goda förutsättningar för en öppen avledning av dagvatten
inom området. Vägar och hus ska höjdsättas med hänsyn till ytliga rinnvägar så att det inte
skapas några instängda områden där vatten kan bli stående.

3.3 KRAV PÅ FÖRDRÖJNING

Innan avledning av dagvatten från fastigheterna ska det fördröjas för att inte skapa problem
nedströms med överbelastning. Föreslagna fördröjningsvolymer beräknas utifrån andel
hårdgjorda ytor inom kvartersmark. Ambitionen är att avledningen skall motsvara dagens
naturmarksavrinning från området. Detta är viktigt då nedströms kommunalt
dagvattenledningsnät är överbelastat i dagsläget.

Figur 2. Planområdet, källa Ale kommun
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           Figur 3. Planområde, mot syd, källa Tyréns

Det finns ett sumpområde mitt på planen, med vassväxter och stillastående vatten.
Se figurer 4 och 5.

           Figur 4. Våtmark i mitten av planområdet, mot norr, källa Tyréns
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             Figur 5. Våtmark vid områdesgräns, mot söder, källa Tyréns

Ett dikningsföretag finns i närheten, benämnt Utby som omfattar bl. a. idrottsområdet
(fotbollsplan) öster om Aroseniusskolan.

Planområdet avvattnas av dagvattenledningsnät som mynnar ut i Rallatébäcken som är
Älvängens viktigaste vattendrag för avvattning av samhället. Rallattébäcken mynnar i Grönån
strax innan utloppet i Göta Älv.

3.4 TOPOGRAFI

Marken faller succesivt mot söder, utan några större variationer i topografin. Mot söder gränsar
området mot Rösvägen och Vallmovägen. Det finns en bussvändplats utmed Vallmovägen.

Marknivåerna inom området ligger mellan +28 m i den södra delen till +39 m i norr, se bilaga 1.
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            Figur 6. Vallmovägen söder om planområdet, källa Tyréns

3.5 GEOLOGI

Jordarter som förekommer i området är lera och berg, som båda har låg infiltrationskapacitet.

Under våren-sommaren 2017 utfördes en geoteknisk utredning och redovisning av
släntstabilitet i syfte att kartlägga lämplig grundläggningsmetod. Berg i dagen och fastmark
förekommer i mindre utsträckning inom området. Djupet till fast botten varierar mellan ca 2 och
ca 5 meter i norra delen. Jordlagren utgörs av silt och lera på berg. Mot söder ökar
jordmäktighet upp till 12 meter. Lerdjupet varierar kraftigt inom området, som störst i östra
delen, upp till 12 m. Leran bedöms vara mellan- till högsensitiv, men inte kvick. Risk för
sättningar finns vid markbelastning. Se figur 7.

Figur 7. Jordartskarta, källa SGU
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3.6 BEFINTLIG AVVATTNING

Området tillhör Göta Älvs avrinningsområde som avvattnas genom befintligt ledningsnät mot öst
till den delvis kulverterade Rallattébäcken och vidare mot recipienten. Problem i form av
översvämning pga. befintligt näts kapacitet och ”flaskhals” orsakad av kulvertering av bäcken
förekommer nedströms.

Det naturliga avrinningsområdet innefattar marken från höjdryggen i norr till Myternas väg i
söder.

Planområdet avvattnas via sluttande naturmark mot Vallmovägen i söder. På södra sidan av
Vallmovägen ligger Arosenius skolan som ligger i ett lågt område. Risker för vattenskador kan
förekomma, om ytligt vatten rinner över vägen, se figur 8.

Figur 8. Lagområde med skolan söder om vägen, källa Tyréns

Längs gatan finns det ett gräsklätt dike med kupolbrunnar påkopplade troligtvis till kommunal
ledning på okänt djup. Uppgifter om ev. lednings material och dimension har inte tillhandahållits.
Diket längs vägen är upp till 2 meter brett, grunt och igenvuxet på stora delar av sträckan, se
figur 9.
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Figur 9:  Dike med kupolbrunnar utmed Vallmoväg

Inga instängda områden har lokaliserats inom området. I den norra delen finns det ett
sumpområde med stillastående vatten runt en befintlig dagvattenbrunn, se figur 10.
Dagvattenbrunnen sitter på den kommunala dagvattenledningen som avvattnar de högre
liggande fastigheterna, se bilaga 1.  Vid fälbesöket steg det vatten upp ur brunnen och rann ut
på marken ner i våtområdet. Efter beslut från kommunen filmades ledningen för att utreda
orsaken till det förmodade stoppet. Vid filmningen framkom det att ledningen är blockerad av en
sten samt är det rotinträngning och inläckage i fogar.

Figur 10. Stående vatten i norra delen av planområdet, källa Tyréns
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3.7 BEFINTLIGA VA LEDNINGAR

Befintliga vatten-, spill- och dagvattenledningar finns inom planområdet då de försörjer
bebyggelse norr om området. Tre fastigheter har serviser som är anslutna till ledningarna inom
planområdet som leder till distributionsledningar i slutet av Vallmovägen. Dessa ledningar går
sedan vidare mellan skolan och idrottsplanen åt öster.

I Rösvägen som ligger väster om planområdet finns också VA nät med serviser för närliggande
hus. Inom planområdet, på några meters avstånd från Vallmovägen, finns en befintlig tryckt
vattenledning PE 160. Se bilaga 1.

Vattentrycket på befintligt nät är uppmätt till ca 66,7–67,2 mvp i brandposter vid skolområdet,
för brandposternas placering, se bilaga 1.

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

4.1 OMRÅDEBESKRIVNING

Kommunen planerar att anlägga ett nytt bostadsområde i form av flerbostadshus med fem
våningar och suterräng. Förslaget innebär en förtätning av området, som i dagsläget utgörs
främst av enbostadshus. Framför husen samt bakom mot grönområde, kommer det att
anläggas mindre gångvägar. Infarter med parkeringsplatser kommer att finnas utmed vägen på
båda sidor av föreslagna fastigheter, figur 11.

Figur 11. Plankarta, källa Ale kommun

En planerad husbottenyta blir 220 m2 per hus, dvs. 660 m2 totalt inom området. Andel
hårdgjorda ytor inom planområdet efter exploatering kommer att öka till följd av anläggandet av
byggnader, gångvägar och parkeringsplatser.

Områdets karaktär med naturpartier skapar bra förutsättningar för att nyttja öppna
dagvattenlösningar för avledning av dagvatten.

Andelen naturmark kommer även efter exploatering att vara tillfredställande med grönytor runt
om och bakom bostadsgrupperna.
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Höjdsättningen av området bör anpassas efter befintlig mark i så stor utsträckning som möjligt.
De naturliga marknivåerna skapar goda förutsättningar för en öppen avledning av dagvatten
inom området. Vägar och hus ska höjdsättas med hänsyn till ytliga rinnvägar så att det inte
skapas några instängda områden där vatten kan bli stående.

4.2 KRAV PÅ FÖRDRÖJNING

Innan avledning av dagvatten från fastigheterna ska det fördröjas för att inte skapa problem
nedströms med överbelastning. Föreslagna fördröjningsvolymer har beräknats utifrån andel
hårdgjorda ytor inom kvartersmark. Ambitionen är att avledningen av dagvatten skall motsvara
dagens naturmarksavrinning från områdena. Detta är viktigt då nedströms kommunalt
dagvattenledningsnät är överbelastat i dagsläget.

4.3 AVRINNINGSOMRÅDEN

Planområdet består av ett delavrinningsområde för dagvattnet, se Bilaga 2. Den framtida
dagvattenhanteringen kommer att behålla samma karaktär med dagvatten avledning på norra
sidan av Vallmovägen. Indelningen är gjord utifrån befintlig avvattning och den framtida
föreslagna exploateringen.

5 FÖRSLAG TILL VATTEN- OCH SPILLVATTENHANTERING
Det finns befintligt kommunalt vatten- och spillvattennät i nära anslutning till planområdet. De
nybyggda flerbostadshusen ska anslutas till befintligt ledningsnät som ligger vid östra kanten av
planområdet. Distributions och servisledningar anläggs i Vallmovägen.

5.1.1 VATTEN

En befintlig vattenledning PE 160 passerar genom området på några meters avstånd från
vägen. Den anses inte vara lämpligt för anslutningar pga. att den troligtvis ligger för djupt (tryckt
ledning). Det föreslås utbyggnad av en ny vattenledning 110 PE i gatan till vilken fastigheterna
ges en servisanslutning per fastighet. Distributionsledning ska anslutas till befintlig
vattenledning öster om planområdet.

Befintlig vattenledning i den norra delen av området som försörjer de högre liggande befintliga
fastigheterna föreslås läggas om i nytt läge i samband med omläggning av dagvattenledningen,
se bilaga 4.

5.1.2 SPILLVATTEN

I dagsläget finns det inte ett befintligt avloppsledningsnät utbyggt i Vallmovägen utan i
tvärgående gator. Befintliga ledningar är BTG 225 och möjlighet för anslutning finns på östra
sidan av planområdet. I Vallmovägen byggs det ut en förlängning av det kommunala spillvatten
nätet med dim. 225 BTG till vilka serviser från detaljplaneområdet kan anslutas, se bilaga 2.

Befintlig spillvattenledning i den norra delen av området som försörjer de högre liggande
befintliga fastigheterna föreslås läggas om i nytt läge i samband med omläggning av
dagvattenledningen, se bilaga 4.
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6 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING
Föreslagna lösningar och dimensioneringar är endast översiktligt utförda. Alla lösningar måste
dimensioneras och detaljprojekteras innan anläggande.

6.1 LOD LÖSNINGAR

Klimatförändringar och erfarenheter från skyfall under senare år visar tydligt på behovet av att
hantera förhöjda dagvattenflöden genom fördröjning och ytlig avledning.

Älvängen drabbades av ett kraftigt skyfall och översvämningar i augusti 2015, regntillfället under
ett dygn motsvarar ett 30-årsregn. Dagvattensystem nedströms området hanterar redan i
dagsläget mycket dagvatten och är hårt belastat. Huvudstråk för avvattning är Rellatébäcken
som nedströms mestadels är kuverterad och den visade sig ha otillräcklig kapacitet vid kraftig
nederbörd.

Dagvattenhanteringen för området föreslås att utföra med en kombination av öppna
dagvattenlösningar i form av diken (huvuddiket utmed vägen, makadam- och svackdiken) samt
fördröjning under till exempel parkeringsytor.

Inom planområdet genererat dagvatten från fastigheter, gångar och parkeringsytor bör fördröjas
och infiltreras med hjälp av anläggningar som exempelvis kassettmagasin och
perkolationsbrunnar/stenkistor samt svackdiken eller mindre makadamdiken för avledning.

Då det föreligger ett stort behov av att fördröja och omhänderta dagvatten inom området är det
lämpligt att minska andelen hårdgjorda ytor kring fastigheterna. Detta medför att gångar och
uteplatser bör utföras med halvgenomsläppliga material som grus, plattor eller betonghålplattor
som också är en fungerande lösning för parkeringsplatser.

6.1.1 BEFINTLIG DAGVATTENLEDNING I ÖSTER

Dagvattenledning som avvattnar området norr om Vallmovägen ligger vid östra gränsen av
planområdet. Den har dimension 160 PVC till Vallmovägen och ökar till 225 BTG vid Arosenius
skolan. Eftersom denna ledningen ska hantera dagvatten från diket utmed vägen efter
utbyggnaden bör en sträcka på ca 15 meter läggas om. Avser ledning i PVC 160 från
anslutningspunkten till ledning i betong 225. Se bilaga 4.

6.1.2 AVSKÄRANDE DIKE MOT NATURMARK

Längst upp mot befintlig bebyggelse och åsryggen föreslås ett avskärande dike anläggas för att
omhänderta ytligt avrinnande dagvatten från de högre partierna, se Figur 12. Detta för att
förhindra ytligt dagvatten att rinna ner mot fastigheterna. Det avskärande diket utmed den nya
gångvägen bör utformas med en fördröjande funktion för att jämna ut flödet innan avledning till
dagvattennätet.

6.1.3 HUVUDDIKE MOT VALLMOVÄGEN

Längs gatan föreslås ett bredare dike som kommer att ha en avvattnings-, magasinerande och
renandefunktion med möjlighet skapa fördröjning. En estetisk lösning som skapar en trivsam
miljö är också viktig. Små broar vid gångpassager samt lämplig vegetation på dikesslänter och
vid kanter bidrar till en modern och funktionell lösning, se Figur 13. Vid infarter och
servisanslutningar krävs anpassade lösningar. Dimensionering av diket och trummor ska
reglera totalt flöde till befintligt dagvattennät. Målet är att flöde inte ökar efter bebyggelse, samt
att vatten hålls borta från skolan och det låglänta området på andra sida av Vallmovägen. Efter
fördröjningen ska dagvatten avledas till befintlig dagvattenledning.

Det är viktigt att det ges plats för detta större dike i planen.

I framtiden finns möjlighet att utföra bypass eller direkt avledning till nyttt dike mot nordost,
utmed kanten på bergsryggen och idrottsplatsen. Detta dike omnämns i Dagvattenutredning
FÖP Älvängen (2017).
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6.1.4 AVVATTNING AV PARKERINGSYTOR

Avvattningen av parkeringsytorna föreslås ske via en ytlig avledning till angränsande
svackdiken eller makadamdiken. Detta ger en fördröjande och renande effekt på dagvattnet.
Det är fördelaktigt om parkeringsrutor utförs med en genomsläpplig beläggning till exempel
betonghålsten för att minska andelen hårdgjorda ytor inom området, dock kan infarter och kör
ytor asfaltbeläggas. Mellanrum på parkeringsplatser kan utföras som små makadamdiken med
grus och en dräneringsledning i botten, se Bilaga 2. Asfalterade infarter bör höjdsättas så att
vattnet inte rinner av på gatan.

6.1.5 TAKAVVATTNING

Takvatten från fastigheterna leds ut via stuprörsutkastare till perkolationsbrunnar eller stenkistor
runt husen. Resterande ytvatten kring husen leds i svackdiken till diket utmed vägen.

6.1.6 AVVATTNING AV GÅNGVÄGAR OCH ÖVRIGA MARKYTOR KRING FASTIGHETERNA

Gångvägar och kringliggande naturmark avvattnas via ytlig avvattning till gräsklädda svackdiken
med dränledning under, för att möjliggöra infiltrering och fördröjning innan resterande vatten
leds till huvuddiket, se Figur 12 och Bilaga 3. Dikena kan i vissa fall utföras med förhöjda
kupolbrunnar där det är lämpligt, för att öka den fördröjande effekten innan avledning.

Det är viktigt att höjdsättningen beaktas noga så att det är ett tydligt fall ut från huset och att
inga instängda områden bildas.

Figur 12. Gräsklätt dike/öppen avvattningsstråk, källa Dagvattenguiden.se
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Figur 13. Stor dike/bäck med grönrabatter och stenpartier i kantslänter, källa Vegtech.se

6.1.7 MAGASIN

För att säkerställa fördröjningen innan avledning till det kommunala nätet kan det även anläggs
kassettmagasin. Det är viktigt att dessa anläggs ovan grundvattenytan, som varierar inom
området. Motivet till att det föreslås kassettmagasin istället för makadam magasin är att de har
mycket större effektiv volym.

6.1.8 GRÖNA TAK

Ett alternativ till att magasinera en del av regnvattnet är gröna tak. Gröna tak utjämnar
takvattnets flöde och skapar en naturlig fördröjning av det första regnet och är ett estetiskt
tilltalande mervärde i den lantliga miljön, se figur 12.

Figur 12. Grönt tak med sedumväxter, källa Svenskt Vatten
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6.1.9 ÅTGÄRDER PÅ BEFINTLIG DAGVATTENLENING

Den befintliga dagvattenledningen som har filmats föreslås läggas om då den bedöms vara i
dåligt skick. Vid omläggning flyttas den även lite norrut för att komma bort från den planerade
bebyggelsen, se bilaga 4. Det är viktigt att det ordnas med rättigheter för den kommunala
ledningen i planarbetet.

7 DIMENSIONERING

7.1 DIMENSIONERING VATTEN

Eftersom det blir betydligt mindre än 500 brukare är tidsbasen för dimensionering inte
tillämpbar. Istället bestäms den dimensionerande vattenförbrukningen som
momentanförbrukning, dvs. det dimensionerande flödet baseras på summan av antalet
tappställen utryckta i summerat normflöde och sannolikheten för samtidigt tappning (Svenskt
Vatten publikation P83). Det ger ett summerat normalflöde på ca 25 l/s för varje fastighet/hus
och ett sannolikt flöde på 1,5 l/s per fastighet/hus. Gemensamt flödebehov är 5,4 l/s, med
säkerhetsfaktor 1.2.

Vattentrycket på befintligt nät är uppmätt till ca 66 mvp respektive 67 mvp i två brandposter vid
skolområdet. Vilket bedöms av kommunen klara framtida exploatering. Skulle det inte vara
tillräckligt krävs en utbyggnad av tryckstegringsstation.

Befintliga brandposter ligger nära planområdet, i Gustav Larssons väg, Bärnstensvägen och vid
skolgården, och kan försörja de nya fastigheterna med släckvatten, dock är avståndet till vissa
delar av planområdet nära rekommenderad gräns, 150 meter.

7.2 DIMENSIONERING SPILLVATTEN

Det blir ca 150–180 nya brukare, och dimensionerande flöde blir 7 l/s enligt figur 4.1. i Svenskt
Vatten publikation P110. För ändledningar med små maxflöden i allmän del av servisledning
rekommenderas minimilutning 10 ‰ för att säkerställa självrensning.

7.3 DIMENSIONERING DAGVATTEN

Nytt dagvattensystem skall utformas så att skador på fastigheter inte uppkommer vid
överbelastning. Vatten som inte får plats i dagvattenkistor/magasin kommer att behöva hanteras
ovan mark. I beräkningarna är takytor beräknade som klassiska hårda takytor utan
fördröjningsegenskaper. Förslag med sedumtak som en miljövänlig fördröjningslösning är inte
presenterat i beräkningen.

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna dimensionerande
dagvatten flöden, se ekvation 1:

 = ∗ ∗ ( ) ∗ (1)
där

 = dimensionerande flöde, [l/s]

A = avrinningsområdets area, [ha]

= avrinningskoefficient [-]

( ) = dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha]

= regnets varaktighet

kf = klimatfaktor, enligt tabell 1.3 i P110
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Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i Svenskt Vatten P110, tabell 4.8. Intensiteten är en
funktion av återkomsttid och varaktighet. Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 30 år
med hänsyn till dämning till marknivå och anvisningar från kommunen. Både korta och långa
regn beaktas i utredningen – varaktigheterna i beräkningarna har valts till 10 minuter respektive
60 minuter. Intensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation
2:

Å = 190 ∗ Å ∗ ( )
, + 2 (2)

Där

Å = regnintensitet, [l/s*ha]

= regnvaraktighet, [minuter]

Å = Återkomsttid (månader)

Tabell 1 nedan visar nuvarande flöden före exploateringen.

Tabell 1. Delavrinningsområde/planområde, nuvarande dagvattenflöde.

Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

i(60)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

asfalt 0,07 0,8 0,06 328 18,4 102 5,7
naturmark 1,23 0,1 0,12 328 40,3 102 12,5
Summa: 1,3 0,18 58,7 18,3

Tabell 2. Delavrinningsområde/planområde, framtida dagvattenflöde.

Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

i(60)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

naturmark 0,8 0,1 0,09 328 39,36 102 12,24
tak 0,07 0,9 0,06 328 31,00 102 9,64
asfalterat 0,25 0,8 0,20 328 98,40 102 30,60
hålplattor parkering 0,1 0,5 0,05 328 24,60 102 7,65
betongplattor 0,03 0,6 0,02 328 8,86 102 2,75
grusväg 0,05 0,3 0,02 328 7,38 102 2,30
Summa: 1,3 0,43 209,59 65,18

7.4 ERFORDERLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM

En gemensam magasinvolym av 86 m3 är beräknad med klimatfaktorn 1,25 för området.
Beräkningen är redovisad i Bilaga 5.
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8 MILJÖBEDÖMNING MED HÄNSYN TILL RECIPIENT OCH
DESS MILJÖKVALITETSNORMER

Efter utbyggandet av planområdet som idag är naturområde kommer andelen hårdgjorda ytor
och trafiken att öka inom området.

8.1 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN

Miljökvalitetsnormen beskriver den kvalitet en vattenförekomst bedöms ha vid en viss tidpunkt.
Målet är att alla vattenförekomster skall nå ”god status ” till året 2021 (Beslut i Förvaltningscykel
2), vilket blir svårt att uppfylla. Kvaliteten för en vattenförekomst ska inte heller försämras.

Vattenkvaliteten värderas utifrån kemisk och ekologisk status. Kemisk status är grundad på
EU:s gemensamma miljökvalitetsnormer, bestående av en lista med prioriterade ämnen. Den
ekologiska statusen bestäms utifrån de hydrologiska, fysikalisk-kemiska och biologiska
faktorerna.

Rallatébäcken är största recipienten i Älvängen och avvattningsstråk för det största
avrinningsområdet i tätorten. Den är översvämningsdrabbade, delvis på grund av att vissa delar
av sträckan är kuverterad. Bäcken mynnar i Grönån strax innan mynningen till den slutliga
recipienten Göta Älv, norr om Älvängen, Figur 18.

Ekologisk status för Göta älvs delsträcka från Älvängen till förgreningen med Norde Älv klassas
som otillfredsställande. Statusen som är sämre än god ekologiskt har orsaken att det är en
fysisk påverkan som orsakats av människan. Värdena som överskrids i undersökningen 2015 är
polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver. PBDE kommer främst från flamskyddsmedel
från textil, möbler, plastprodukter, elektroniska produkter och byggmaterial. God ekologisk
status med avseende på näringsämnen bedöms inte uppnås till 2027.

Det bedöms att det är teknisk omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till de nivåer som
motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Den största påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk
deposition vars ursprung är långväga, globala atmosfäriska utsläpp från tung industri och
förbränning av stenkol. I Sverige har en stor mängd av det nedfallande atmosfäriska kvicksilvret
under lång tid ackumulerats i skogsmarkens humuslager. Därifrån sker det kontinuerligt ett
läckage till ytvattnet med påföljande ackumulering i vattenlevande organismer och fisk.
Problemet bedöms ha en sådan omfattning att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar
att åtgärda det. Samma gäller för PBDE som kommer från långväga luftburna föroreningar.

8.2 FÖRORENINGAR I DAGVATTNET FRÅN PLANOMRÅDET

Föroreningshalterna i dagvatten från planområdet bedöms vara små utifrån antaganden för
andelen hårdgjord yta i den framtida exploateringen. Bebyggelsens låga täthet kräver inga
större insatser i reningsanläggningar. Reningen kan ske i form av svackdiken, diken,
makadamdiken. Genom att använda öppna lösningar sker en naturlig rening och bedömningen
är att det inte kommer att ske ett ökat tillskott av föroreningar till recipienten efter en
exploatering.
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9 ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN FÖR FÖRESLAGEN LÖSNING
Anläggande, underhåll och tillsyn av fördröjningsmagasin, ledningarna inom planområdet och
makadamdiken kommer att falla på fastighetsägarna. Då det blir privat huvudmannaskap för
dagvattenlösningarna.

Nya ledningar och servisledningar i Vallmovägen bekostas och ägs av kommunen.

10 ANLÄGGNINGSKOSTNAD
En översiktlig kalkyl av anläggningskostnaden har utförts. Kostnadskalkylen är grov och det
råder osäkerheter i antagna dikes- och ledningslängder. Vidare är utformningen av lösningarna
inte beslutad vilket påverkar kostnaden.

I tabeller 3–5 nedan redovisas kostnadsuppskattningen för nya ledningar och öppna lösningar
inom planområdet respektive omläggningar av befintliga anläggningar.  Kostnad för
nyanläggning av VA ledningar är uppskattad till 2,4 miljoner kronor. Kostnaderna för
dagvattenhantering/avledning blir ca 700 000 kronor och kostnaderna för omläggning av
befintligheter inom planområdet är uppskattade till ca en miljon kronor.

Tabell 3. Kostnadsberäkning ny VA anläggning av ledningar i gata

Ledning längd (m) A pris
[m]

Kostnad
förläggning

Ny samförläggning (S+V) 300 6 000 1 800 000

VA serviser 200 3 000 600 000

Summa 2 400 000

Tabell 4. Kostnadsberäkning för dagvattenlösningar inom planområdet

Alternativ norr längd (m) A pris [m] Kostnad
förläggning

Dagvattenledning/trumma 70  4 000 280 000

Dike utmed Vallmovägen 180    800 144 000

Gräsklädda diken med dränledning 200 1 000 200 000

Makadamdike/svackdike 160    500 80 000

Stenkistor 12 st. 1 000 12 000

Summa 716 000

Tabell 5. Kostnadsberäkning omläggning av befintliga ledningar/serviser
              innanför planområdet

Ledning längd (m) A pris
[m]

Kostnad
förläggning

Ny samförläggning (S+D+V) 160 6000 960 000

Summa 960 000
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11 SLUTSATSER
Det är viktigt att befintliga spill- och vattenledningar inom området skyddas och får rättigheter så
de inte påverkas av den kommande exploateringen. En utbyggnad av spill och vattenledningar
kommer att krävas.

Med hjälp av ovan beskrivna system för dagvattenhantering bedöms en tillfredsställande
hantering av dagvatten kunna erhållas inom planområdet. Föreslagen lösning omfattar i första
hand öppna dagvattenlösningar och inkluderar avledning i diken och avvattningsstråk som
fördröjer och renar dagvattnet innan avledning till befintligt dagvattennät. Befintlig ytlig avrinning
och höjdsättning bibehålls i så stor omfattning som möjligt.

Det är av största vikt att dagvatten från området fördröjs och omhändertas lokalt i så stor
omfattning som möjligt då det är ett hårt belastat dagvattensystem nedströms. Höjdsättning av
mark och väg inom planområdet sker så att byggnader skyddas och avledning av dagvatten kan
ske ytledes utan att skada fastigheterna.

Avvattning av området via ytlig avrinning i diken och delvis i kulvert bör vara rätt dimensionerat
för att förhindra ytlig avrinning över gata mot Aroseniusskolan som ligger i lågpunkt. Vid extrem
nederbörd måste man leda vattnet snabbt från området för att inte orsaka översvämning av lågt
liggande fastigheter. Det är viktigt med kontinuerligt underhåll av kulverterade delsträckor och
ledningar för att undvika flaskhalsar i avvattningsstråken.

Föroreningsinnehåll i dagvattnet från föreslagen exploatering bedöms inte påverka slutliga
recipienten negativt.
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