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1

Bakgrund
I samband med framtagande av en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nödinge tätort
arbetar Sweco idag med en utredning beträffande en framtida trafikstruktur för samhället.
Under arbetets gång har det konstaterats att även framtida VA- och dagvattenfrågor,
samt översvämningsrisker, behöver utredas och då också integreras med föreslagen
utformning av trafikanläggningar. Särskilt framtida dagvattenhantering bör samordnas
med andra frågor och värden så som trafiklösningar, estetiska värden och rekreationsmöjligheter.
Nödinge är lokaliserat i den sydvästra delen av Ale kommun, ca 2 mil nordost om Göteborg, se Figur 1. Orten domineras i dag av en centralt belägen bebyggelse i form av flerfamiljshus och radhus, samt centrumbebyggelse. Runt denna bebyggelse finns även en
stor andel bebyggelse med friliggande villor. Centrum domineras av Ale torg och Ale
Kulturrum. Inom Nödinge finns även grundskolor, vårdcentral, bibliotek och idrottshallar
mm.

Figur 1 Översiktsbild, lokalisering av Nödinge, Ale kommun.
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2

Omfattning
Trafikutredningen har således utökats till att även omfatta VA- och dagvattenhantering
samt översvämningsrisk. Omfattningen av respektive delutredning framgår enligt nedan.

2.1

2.2

VA-utredning
1.

Beskrivning och genomgång av befintliga system för dricksvattenförsörjning och
spillvattenavledning

2.

Översiktlig bedömning avseende kapacitet för befintliga VA-system

3.

Belysande av behov av och förslag till ytterligare utredningar

4.

Bedömningar/beräkningar av ökad dricksvattenförbrukning och spillvattenavrinning till följd av planerad förtätning och exploatering

5.

Framtagande av översiktliga åtgärdsförslag till följd av planerad förtätning och
exploatering

Dagvattenutredning
6.

Kapacitetsutredning avseende ledningsnätet utifrån målen för befolknings- och
bebyggelseutveckling som är utgångpunkt för arbetet med FÖP Nödinge

7.

Utredning av befintliga avrinningsområden

8.

Framtagande av översiktliga förslag på dagvattenlösningar utifrån målen i
visionen för befolkningsutveckling och exploateringsgrad i FÖP Nödinge samt
kommunens dagvattenpolicy

9.

Utredning av möjligheter till samlade öppna dagvattenlösningar, som kan
samordnas med trafik och rekreationsstråk samt lämpliga lägen och stråk för
dessa

10.

Framtagande av principer för dagvattenhantering från parkeringsplatser och
vägar. Principerna skall utgå ifrån vilka funktioner som ska uppnås

11.

Framtagande av principer för hur dammar och översilningsytor ska utformas.
Principerna skall utgå ifrån vilka funktioner som ska uppnås

Funktioner och värden som har beaktats i arbetet är:


Fördröjning och rening av dagvatten



Hur dagvattenhanteringen kan utformas på ett estetiskt tilltalande vis så att den
skapar mervärden för upplevelsen av det offentliga rummet och kan nyttjas för
rekreation



Hur dagvattenhanteringen kan samordnas med andra viktiga funktioner som
exempelvis trafiklösningar
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Utredningen utgår ifrån kommunens dagvattenpolicy, samt visionen för befolkningsutveckling och exploateringsgrad i FÖP Nödinge. I detta arbete tas viss hänsyn beträffande utrymmesbehov och samförläggning beträffande VA-anläggningar för försörjning av
ny bebyggelse och ev. omläggningsbehov av befintliga VA-anläggningar.
Arbetena har utförts i samarbete med personal från Ale kommun i syfte att utforma
hållbara och lokalt anpassade anläggningar, som kan passa in i Nödinges utemiljö och i
kommunens drift- och underhållsplanering.

2.3

Ytavrinnings-/översvämningskartering
Redovisning av den avrinningssituation som skulle råda vid ett extremt regn utan ett
verksamt avloppssystem. Redo visningen omfattar beräknade ytavrinningsvägar och
instängda områden. Vidare redovisas även Göta älvs utbredning i Nödinge vid olika
högvattennivåer i Göta älv. Resultatet kan bland annat användas till riskanalyser,
översvämningsförebyggande åtgärder, vid planarbete och VA-planering.

3

Befintlig VA-försörjning

3.1

Befintlig dricksvattenförsörjning

3.1.1 Befintligt system
Vattenförsörjningen av Nödinge samhälle sker idag från Göteborgs stad via en
ventilkammare och tryckreglering (utgående trycknivå ca +75 – 80 m) i den sydöstra
delen av Surte. Vattnet går sedan vidare norrut via huvudledningar genom Surte och
Bohus. I Bohus finns sedan en högreservoar med en volym om ca 920 m3, med en
normal nivåvariation mellan ca +74,8 – 76,7 m.
I den nordöstra delen av Bohus finns sedan en ventilkammare som reglerar flödet till
Nödinge och södra Nol med hjälp av en regleringsventil, som styrs av reservoarnivån i
Nödinge högreservoar.
Från ventilkammaren finns det utbyggt två huvudvattenledningar mellan Bohus och
Nödinge, som försörjer Nödinge och den södra delen av Nols samhälle. Ledningarnas
sträckning är till stora delar parallell fram till den södra delen av samhället med
dimensionerna SEGJ 350/PE 280 mm. I den södra delen av Backaområdet övergår
dimensionerna till PVC 400 mm och SEGJ 250 mm. I södra Nödinge sker det sedan en
förgrening i en västlig sträckning genom Nödinge och vidare mot södra Nol med
dimensionerna GJJ 250 mm och PVC 400 mm, samt en östlig sträckning mot
högreservoaren i Nödinge med dimensionerna PVC 400 mm, PE 355 mm och SEGJ 300
mm.
Nödinge högreservoar är belägen i samhällets sydöstra del och vattenytan i
högreservoaren kan variera mellan ca +66,3 – 72,8 m, men normal variation är mellan
ca +69,15 – 70,15 m.
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Total volym i reservoaren är ca 2 019 m3 och de aktuella regleringsnivåerna innebär en
normal utjämningsvolym om ca 310 m3 och en reservvolym om ca 890 m3, d.v.s. totalt ca
1 200 m3.
I övrigt är distributionsledningsnätet i Nödinge i huvudsak utbyggt som ett cirkulationssystem med dimensionerna ca 100 eller 150 mm, dimensionerat för konventionell
brandvattenförsörjning. Det saknas dock i dagsläget en förbindelse mellan de nordöstra
och nordvästra delarna av Nödinge. Områden vid den västra delen av Vimmersjön
försörjs också endast via en ensam ledning och en tryckstegringsstation.
De södra delarna av Nol försörjs via en SEGJ 350/PE 450 mm ledning via Rödjans väg.
De norra delarna av Nol, Alafors, Älvängen, Skepplanda och Alvhem försörjs med
dricksvatten från Dösebacka i Kungälvs kommun. Normalt blandas inte vatten med
ursprung från Göteborg respektive Kungälv, men vid längre driftavbrott (när också
högreservoarerna riskerar att tömmas) finns det möjligheter att öppna
ledningsförbindelser mellan de olika ledningssystemen i Nol och då kunna erhålla
försörjning av det drabbade området.
Befintlig dricksvattenförsörjning framgår av översiktsplan, Bilaga 1.
3.1.2 Befintlig dricksvattenförbrukning
Idag bedöms ca 5 300 personer inom Nödinge vara anslutna till kommunal
dricksvattenförsörjning. Det finns också uppskattningsvis ca 1 200 arbetsplatser inom
området.
Dricksvattenförbrukningen i Nödinge brukar variera mellan ca 8,5 – 14,0 l/s (medel ca
10,6 l/s), varav ca 90 % utgör debiterad förbrukning och ca 10 % läckage. Förbrukningen
i den södra delen av Nol varierar normalt mellan ca 8,5 – 9,5 l/s och detta flöde skall då
också transiteras från norra Bohus och norrut genom Nödinges ledningsnät till södra Nol.
3.1.3 Bedömning avseende nuvarande dricksvattenförsörjningsanläggning
Följande bedömningar kan göras avseende nuvarande system för dricksvattenförsörjning:


Huvudledningsdimensionerna är ordentligt tilltagna i förhållande till nuvarande
förbrukning och matningsflöden



Distributionsledningarnas dimensioner är också de relativt stora p.g.a.
dimensionering för brandsläckning via brandposter



Större delen av området är lågt beläget (ca+1 – 44 m) och det förekommer ingen
högre bebyggelse. Det föreligger idag inga tryckproblem.
De högst belägna områdena vid Vimmersjön (+25 – 76 m) och högreservoaren
(+46 – 71 m) tryckstegras



Det kan finnas risk för att den stora andelen äldre järnledningar i området inte
längre har angiven dimension, då risker för invändig påväxt av järnutfällningar i
dessa ledningar kan öka vid låga vattenhastigheter till följd av stora dimensioner
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Många av vattenledningarna i området är utbyggda på 60- och 70-talet (gjutjärn,
segjärn och PVC) och således ca 40 – 50 år gamla. Många av dessa ledningar
kan vara aktuella att bytas ut i samband med de planerade förtätningarna i
samhället



Möjligheter till reservvattenförsörjning är idag relativt goda, då det finns
möjligheter till alternativa matningsvägar i samband med reparationsarbeten och
då normal reservvolym i högreservoaren (ca 890 m3) kan räcka till att försörja
Nödinge och södra Nol under ca 12 timmar med medelförbrukning



Högreservoarens avsänkning om normalt endast ca 1,0 m kan tillsammans med
stora huvudledningsdimensioner ibland leda till sämre omsättning, men detta kan
endast beräknas med hjälp av datormodell



Möjligheter till brandvattenförsörjning från ledningsnätet är god, men de stora
dimensionerna i distributionsledningsnätet för att kunna tillgodose detta kan
ibland leda till sämre vattenomsättning (framförallt avseende ändledningar)

För att belysa ev. risker för låg vattenomsättning, lämpliga ledningsdimensioner vid
omläggning av ledningar och olika möjligheter/konsekvenser beträffande
reservvattenförsörjning avseende befintligt system föreslår Sweco att man upprättar en
komplett modell över kommunens dricksvattenförsörjningsanläggning. Denna modell kan
då ersätta de tidigare upprättade datormodellerna över Norra systemet (N. Nol, Alafors,
Älvängen, Skepplanda och Alvhem) från 2001 och Surte – Bohus från 2006.

3.2

Befintlig spillvattenavledning

3.2.1 Befintligt system
Spillvattenavledningen från Nödinge samhälle sker idag till största delen med självfall via
ett system av huvudledningar med dimensioner mellan 300 – 800 mm, som framgår av
Bilaga 2. Huvudsaklig flödesriktning är västerut mot en huvudavloppspumpstation,
belägen nära Hållsdammsbäckens utlopp i den sydvästra delen av samhället. Inom
området finns också 3 st. mindre avloppspumpstationer vid Trollevik, Sjövägen och
Hallbackevägen, som pumpar spillvatten från mindre grupper av bebyggelse till
självfallssystemet.
Spillvatten från Alafors och Nol avleds också via ett system av självfallsledningar och
avloppspumpstationer till den norra delen av Nödinge samhälle (Rödjans väg).
Den sista pumpstationen i Nol har då en maximal kapacitet om kanske ca 150 l/s (2007)
och det tillkommer också en del spillvatten, som avleds med självfall från södra Nol till
Nödinges ledningsnät vid Rödjans väg. Härifrån avleds allt detta spillvatten med självfall
genom den nordvästra delen av Nödinges ledningsnät till Nödinge
huvudavloppspumpstation.
Från Nödinge huvudavloppspumpstation pumpas sedan allt spillvatten från Alafors, Nol
och Nödinge via 2 st. PE 450 mm tryckavloppsledningar och 3 st. pumpar ner till ett
tunnelpåslag vid Stora Viken, varifrån spillvattnet leds vidare i tunnel mot Surte.
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Huvudavloppspumpstationen i Nödinge har idag en bedömd maximal kapacitet om ca
250 l/s om de båda tryckavloppsledningarna mellan Nödinge och Stora Viken utnyttjas
samtidigt. Om behov föreligger vid extrem belastning kan spillvatten bräddas via
pumpning till Hållsdammsbäckens utlopp i Göta älv.
Från Surte pumpas sedan allt spillvatten Alafors, Nol, Nödinge, Bohus och Surte vidare
genom Göta älv till GRYAAB:s tunnelsystem, som avleder det vidare mot Rya
avloppsreningsverk i Göteborg.
Befintlig spillvattenavledning framgår av översiktsplan, Bilaga 2.
3.2.2 Befintliga spillvattenmängder
Flödesmätningar och datormodellering har tidigare utförts beträffande
spillvattensystemen i Alafors (1999) och Nol (2000 och 2007). Resultaten från dessa
arbeten påvisade då en hög tillskottsvattenpåverkan inom dessa områden motsvarande
snabbt deltagande ytor vid nederbörd motsvarande ca 0,4 ha i Alafors och ca 2,8 ha i
Nol. Till detta kommer också en mer långsam påverkan i form av inläckage, överläckning
och ökad dränvattenavrinning i samband med nederbörd om ca 1,9 ha i Alafors och ca
1,8 ha i Nol. Några liknande arbeten har inte utförts i Nödinge samhälle, förutom vid
Klockarevägen där en översvämningsutredning utfördes i mitten av 2000-talet, varefter
vissa åtgärder utfördes beträffande spillvattensystemet i området i syfte att minska
översvämningsrisker och möjliggöra påkoppling av en stor mängd ny bebyggelse i
sydöstra Nödinge.
Studier av uppmätta driftdata för perioden 150101 – 150406 visade att i medeltal kommer
ca 25 % av de uppmätta pumpade dygnsflödena i Nödinge huvudavloppspumpstation
från Nödinge och ca 75 % från Alafors/Nol. Vid ett uppmätt maxtillfälle i början av januari
uppgick dygnsmedelflödet från Alafors/Nol till ca 110 l/s och från Nödinge till ca 45 l/s,
d.v.s. totalt ca 155 l/s (men det kan också förekomma högre momentana flödestoppar
under dygnet). Det uppmätta maxflödet från Nödinge var då ca 4,2 ggr. högre än
dygnsmedelförbrukningen av dricksvatten om ca 10,3 l/s. Det finns således då också en
stor tillskottsvattenpåverkan inom Nödingeområdet.
3.2.3 Bedömning avseende nuvarande spillvattenavledningsanläggning
Generellt kan man säga att huvudsystemet för avledning av spillvatten från Alafors, Nol
och Nödinge i den norra och västra delen av Nödinge har en mycket god kapacitet
beträffande avledning av rent spillvatten, med ledningsdimensioner mellan 500 – 800
mm. Även huvudavloppspumpstationen har en mycket god kapacitet. Den centrala
huvudledningen (400 mm) norr om Hållsdammsbäcken har också den en mycket god
kapacitet beträffande avledning av rent spillvatten.
Vissa osäkerhetsfaktorer föreligger dock var de stora mängderna tillskottsvatten kommer
in i Nödinges spillvattensystem. De stora ledningsdimensionerna i huvudsystemet bör
dock klara av att även avleda relativt stora tillskottsvattenmängder.
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En viss risk kan dock finnas beträffande spillvattensystemet vid Klockarevägen, där man
kopplat på nya större bostadsområden under de senaste åren. Delar av detta system har
emellertid byggts om sedan de tidigare översvämningarna inträffade.
För att belysa ev. risker beträffande uppdämningar i ledningssystemet och för bräddning i
Nödinge huvudavloppspumpstation föreslås att man gör en uppdatering av de äldre
datormodellerna beträffande utförda ledningsombyggnader och bortkopplade hårdgjorda
ytor, mm, samt även kompletterar dessa med delar av Nödinges spillvattensystem, samt
utför kompletterande flödesmätningar. Man kan då få en bättre bild av var i Nödinges
system de största tillskottsvattenmängderna uppträder.

4

Befintlig dagvattenavledning
Befintlig dagvattenavledning inom Nödinge sker främst i konventionella dagvattenledningssystem. Området genomkorsas dock av två stycken större bäckar, Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken, se Figur 2. I tätortens utkant sker även viss avledning i
öppna diken utmed t.ex. vägar, se Figur 3.

Figur 2 Hållsdammsbäcken, som rinner genom Nödinge.
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Figur 3 Dagvattenavledning i öppet dike längs Norra Kilandavägen.

I samband med exploatering av nya områden har under de senaste åren utjämningsmagasin anlagts för att befintliga ledningssystem inte skall belastas ytterligare och i
Nödinge har tre stycken anlagda dagvattendammar lokaliserats. De tre dammarna ligger
alla i anslutning till området vid Patron Ahlmanns Allé, i den sydöstra delen av Nödinge,
drygt 600 m från Nödinge centrum. I Figur 4 visas den östra av de tre dammarna.

repo001.docx 2012-03-29

8 (43)
RAPPORT
2015-09-18
PRELIMINÄRHANDLING
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) FÖR NÖDINGE, ALE
KOMMUN

SEOVEN f:\oven\uppdrag\ale - nödinge föp\dagvattenutredning\va- och dagvattenutredning nödinge föp 2015-09-18.docx

Figur 4 Dagvattendamm i nyexploaterat område i Nödinge.

4.1

Recipienter
Hållsdammsbäcken och Lodingebäcken som rinner igenom området har en viktig roll som
lokala recipienter i Nödinges dagvattensystem. Båda dessa har dock även höga naturvärden och Lodingebäcken är av riksintresse för naturvård då den hyser hög täthet av
havsöring till följd av de goda lek- och uppväxtmiljöerna.
Hållsdammsbäcken har goda lek- och uppväxtmiljöer för öring längs större delen av
sträckan. Lekplatser för lax förekommer. I det övre loppet rinner bäcken genom en frodig
bäckravin med granskog och al. Marken är fuktig med framträngande grundvatten.
(Naturvårdsprogram, Ale kommun).
Hela utredningsområdet avvattnas mot Göta älv. Recipienten är klassificerad som
vattenförekomst (Göta älv- Nordre älv/Kungälv till Sköldsån/Nol) enligt Länsstyrelsen.
I Figur 5 redovisas det aktuella delavrinningsområdet.
Huvudmålsättningen i svensk vattenförvaltning är att samtliga vattenförekomster ska
uppnå god status år 2015. I begreppet god status ingår att vattenförekomsterna ska
uppnå viss kemisk och biologisk status, vilket bl.a. definieras av att ett antal kvalitetsfaktorer och ämnen inte ska överskrida i förväg definierade bedömningsgrunder.
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Figur 5 Utredningsområdets delavrinningsområde.

Vid bedömningen av vattenförekomster och deras ekologiska status tas hänsyn till vattenförekomstens naturliga tillstånd innan människan påverkade vattnet. God ekologisk status
innebär således att vattenförekomsten ligger nära sitt naturliga tillstånd. Med dålig ekologisk status menas att det krävs omfattande åtgärder för att vattenförekomsten ska återhämta sig. Vissa vattenförekomster, t.ex. recipienten för utredningsområdet, är kraftigt
modifierade och bedöms därför inte kunna uppnå god ekologisk status. Kvalitetskravet för
ekologisk status ändras då från ”god ekologisk status” till ”god ekologisk potential”.
Kemisk ytvattenstatus klassificeras som ”god status” eller ”uppnår ej god status” och
baseras på koncentrationer av utpekade ämnen som är upptagna på Vattendirektivets
lista över prioriterade ämnen.
Målsättningen är att de vatten som omfattas av MKN ska ha god ekologisk status/potential och god kemisk status år 2015. Om det inte anses ekonomiskt rimligt eller
tekniskt möjligt att uppnå god status år 2015 kan recipienter i undantagsfall få en tidsfrist
fram till år 2021. En bärande princip är att vattenkvaliteten inte får försämras någonstans.
Recipienten bedömdes ha en god kemisk ytvattenstatus (exkl. kvicksilver) och en måttlig
ekologisk potential år 2009. Då det inte anses tekniskt möjligt att åtgärda de flödesregleringar som gör att god ekologisk status inte uppnås innan 2015 har recipienten fått
en tidsfrist fram till 2021. Det bedöms föreligga en risk att recipienten inte uppnår god
kemisk status och ekologisk potential till 2015. De miljöproblem som har identifierats är
övergödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter, försurning, flödesförändringar samt
risker förknippade med främmande arter.
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4.2

Befintliga dagvattenflöden

4.2.1 Avrinningsområden
I syfte att bedöma hur mycket vatten som avleds i Nödinges dagvattenledningssystem
har avrinningsområden för dagvattensystemet tagits fram. Avrinningsområdena har tagits
fram grovt med hjälp av kartor över befintliga dagvattensystem och höjdkurvor samt ett
fältbesök som genomfördes 2015-04-14.
Framtagna avrinningsområden skall dock ses som preliminära och dessa kan förfinas
med hjälp av resultatet från en ytavrinningskartering. Indelningen i avrinningsområden
samt lokaliseringen av dessa visas översiktligt i Bilaga 1. Noteras bör att avrinningsområde 7 egentligen är betydligt mer omfattande då det utgörs av hela Hållsdammsbäckens avrinningsområde.
4.2.2 Beräkning av dagvattenflöden
Utifrån framtagna avrinningsområden har beräkning av befintliga dagvattenflöden genomförts med rationella metoden. Vid beräkning med rationella metoden multipliceras regnets
intensitet med arean på området samt dess avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienten
(φ) anger hur stor del av nederbörden som rinner av från en yta. Dessa har valts i
enlighet med Svenskt Vattens publikation P90, men hänsyn har även tagits till markens
infiltrationsförmåga.
Regnets intensitet beräknas med hjälp av dimensionerande regns återkomsttid och av
dess varaktighet, som i sin tur bestäms av rinntiden inom ett område. För beräkning av
befintliga dagvattenflöden från planområdet har regn med återkomsttiden 2, 5, 10 och
100 år används. Med rinntid avses den maximala tid det tar för regn som faller inom
avrinningsområdet att rinna till den punkt där allt dagvatten från områdets avleds. För
Nödinge bedöms en betydande del av avrinningen ske i ledningssystem, vilket medför ett
snabbt avrinningsförlopp och rinntiden har därför antagits till 10 minuter. Intensiteterna
har därefter beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P104. Dessa uppgår till 134
l/s,ha för 2-årsregnet, 181 l/s,ha för 5-årsregnet, 228 l/s,ha för 10-årsregnet och 489
l/s,ha för 100-årsregnet. Beräknade flöden för utredningsområdet visas i
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Tabell 1.
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Tabell 1. Beräknade befintliga dagvattenflöden från utredningsområdet.
Area (ha)

φ

Q 2 år 10 min
(l/s)

Q 5 år 10 min
(l/s)

Q 10 år 10 min
(l/s)

Q 100 år 10 min
(l/s)

1

48

0,30

1 930

2 610

3 290

7 050

2

13

0,30

515

695

875

1 875

3

49

0,20

1 300

1 760

2 215

4 755

4

17

0,30

665

900

1 135

2 435

5

7

0,50

480

650

820

1 760

6

8

0,40

435

590

745

1 595

7

14

0,40

740

1 000

1 255

2 695

8

9

0,40

500

675

850

1 820

9

7

0,35

345

465

585

1 250

10

21

0,30

825

1 115

1 405

3 015

11

15

0,40

800

1 080

1 360

2 920

12

6

0,25

190

255

320

685

13

12

0,30

465

630

795

1 705

Avr. omr

4.2.3 Kapacitetsbedömning
För befintliga dagvattensystem gäller dimensioneringskriterier enligt Svenskt Vattens
publikation P90. Enligt denna skall generellt dagvattenledningar inom Nödinge dimensioneras för ett 2-års regn. Därtill får inte trycklinjen överstiga marknivån vid ett regn med
10 års återkomsttid.
För att göra en riktigt bara kapacitetsbedömning av ett ledningsnät erfordras att en
hydraulisk modell upprättas över ledningsnätet och de ytor som belastar ledningsnätet.
Kapaciteten kan dock även bedömas genom grova överslagsberäkningar där
ledningslutningar och dimensioner används som indata och jämförs med beräknade
flöden.
I erhållet underlag saknas dock flertalet uppgifter gällande dimensioner och vattengångsnivåer varför ytterligare förenkling har genomförts för denna utredning. Genom att anta att
samtliga ledningar har k-värdet 0,2 och lutningen 5 eller 10 promille kan erforderlig ledningsdimension beräknas för att ledningssystemet skall uppfylla dimensioneringskravet
för fylld ledning. Dessa värden kan sedan jämföras med befintliga ledningsdimensioner.
Med befintlig dimension avses i detta fall största dimension inom avrinningsområdet.
En sådan mycket grov kapacitetsbedömning har genomförts i
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Tabell 2.

Tabell 2. Förenklad kapacitetsbedömning, befintligt ledningssystem.
Avr. omr

Q 2 år 10 min (l/s)

Erf. dimension
(mm)
5 promille

Erf. dimension
(mm)
10 promille

Befintlig
dimension (mm)

1

1 930

1000

1000

800+600

2

515

600

600

1000*1

3

1 300

1000

800

2 x 600

4

665

800

600

600

5

480

600

500

600

6

435

500

500

500

7

740

800

600

”Bäck”

8

500

600

600

300

9

345

500

500

315

10

825

800

800

500+300+200

11

800

800

800

400*2

12

190

400

400

315 m.fl.*2

13

465

600

500

400+200 m.fl

*1 Belastas även av avrinningsområde 1
*2 Utjämnat flöde
Av tabellen framgår att det sannolikt kan förekomma kapacitetsproblem beträffande
avledningen inom hälften av delområdena.
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höjdmodellen. Röd linje = avrinningsväg

5

Ytavrinnings-/översvämningskartering

5.1

Förutsättningar

5.1.1 Underlag
LAS-filer från Lantmäteriets Nationella höjdmodell, interpolerad till 1-metersgrid har
använts. Se lantmäteriets produktinformation på http://www.lantmateriet.se/ för mer
information.
Utdrag ur Fastighetskartan och Ale kommuns kartdatabas.
5.1.2 Programvara
För kartering och bearbetning av underlagsmaterialet har ArcGIS version 10.1 från ESRI
använts.
5.1.3 Modifiering av höjdmodell
Byggnader har integrerats i höjdmodellen så att avrinningen beräknas runt byggnaderna
istället för igenom. Principen för hur byggnader har hanterats i modellen visas i Figur 6
nedan. Mindre vattenytor, diken och små bäckar betraktas som markyta i
avrinningsanalysen.

Byggnader

Figur 6 - Hantering av vattendrag.
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5.1.4 Beräkning av instängda områden och avrinningsvägar
Samtliga instängda områden i höjdmodellen har fyllts upp till det instängda områdets
bräddnivå. Bräddnivån är den nivå då vatten kan avrinna över markytan i riktning från det
instängda området. För att djup och utbredning av de instängda områdena ska framträda,
subtraheras marknivån enligt höjdmodellen från de instängda områdenas bräddnivåer.
Ur höjdmodellen med fyllda instängda områden beräknas avrinningsvägarna.
Avrinningsvägarna beräknas enligt D8-algoritmen, som i korthet kan förklaras med att en
tänkt vattendroppe hela tiden söker sig mot den lägsta punkten i omgivningen. (Jenson
and Domingue, 1988). Eftersom de instängda områdena har fyllts upp i höjdmodellen är
avrinningsvägarna beräknade över de instängda områdenas bräddnivåer.
Avloppssystem, dagvattenpumpstationer, trummor och kulvertar finns inte med i
beräkningen.
5.1.5 Beräkning av Göta älvs utbredning vid olika vattenstånd
De vattenstånd som redovisas bygger på mätningar och erfarenheter inom Ale kommun
om tidigare inträffade vattenstånd, samt på prognosticerade havsnivåhöjningar. Sweco
har inte genomfört någon detaljerad utredning om framtida högvattennivåer för Göta älv
inom Ale kommun.
Se beskrivning av nivåerna i resultatavsnittet. Utbredningen av vattenstånden har tagits
fram genom att färglägga de delar av höjdmodellen, som ligger under respektive
vattenstånd. Effekten av eventuella vallar syns därför inte.
5.1.6 Identifiering av riskområden för översvämning på grund av ytavrinning på
marken
En del kunskap om framtida risker för översvämningar kan hämtas från historiska
händelser. Detta är dock beroende av god dokumentation och att det faktiskt har inträffat
en översvämning på just den platsen. Kraftiga skyfall faller ofta mycket lokalt. Även inom
en tätort kan skillnaderna i nederbördsmängd vid ett och samma tillfälle vara mycket
stora.
Genom att studera kartorna utifrån nedan listade förutsättningar ges en indikation om var
sannolikheten för översvämningar är störst. Förutsättningarna är hämtade från slutsatser i
tidigare utredningar och inträffade nederbördstillfällen i andra orter, däribland Sundsvall
och Jönköping, som drabbats frekvent under senare år:
-

Många sammanstrålande avrinningsvägar

-

Längs de tjockare röda linjerna (>20 ha tillrinnande område)

-

Instängda områden (färgade ytor) indikerar att det finns en
kapacitetsbegränsning i avledningen. Eftersom avloppssystem normalt är
anpassade för små regn klarar dessa inte att svälja de stora regnmängder som
uppstår vid kraftiga skyfall. Därmed riskeras översvämningar
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-

Områden med många små blå fläckar bör uppmärksammas. I tätorter är det
oftast bostadsområden med källarfastigheter. Utanför bebyggelse indikerar det
fuktiga markpartier

Karakteristiskt för Nödinge är att E45 och järnvägen hindrar ytavrinning. Således är de
lägst belägna delarna av tätorten beroende av tillräcklig kapacitet i trummor, kulvertar och
dagvattenpumpstationer för avledning mot recipienten Göta älv. Höga vattenstånd i Göta
älv försvårar därmed avledningen ytterligare.
Ytavrinning från bergsbranter kan bli kraftig, även om avrinningsområdet är litet och kan
därigenom orsaka översvämning i byggnader eller på markområden nedanför branterna.
Sweco har besökt de förmodade riskområdena och vandrat längs med de största
avrinningsvägarna.

5.2

Resultat ytavrinning
Resultaten av ytavrinningskarteringen redovisas på karta i figur 8 och i A3-format i
Bilaga 4.

5.2.1 Ytliga avrinningsvägar
En avrinningsväg visas som en orange linje i kartan då det tillrinnande områdets yta
överstiger 5 000 m2, men är mindre än 1 ha. Avrinningsvägar med större tillrinnande
område än 1 ha redovisas i rött och i en kraftigare tjocklek, då det tillrinnande områdets
yta överstiger 20 ha.
För mer detaljerade studier av enskilda gator och kvarter kan denna parameter ändras så
att avrinningsvägar visas även för mindre avrinningsområden. I kartan med älvnivåer
visas avrinningsvägarna i samma tjocklek oavsett tillrinnande område. Älvnivåerna är
överlagrade avrinningsvägarna.
5.2.2 Instängda områden
De instängda områdena redovisas med utbredning och djup. Djupberäkningen utgår från
de instängda områdenas bräddnivåer. Ett utjämningsmagasin i form av en fördämning
har byggts söder om Gallåsvägen, ungefär i ringens placering (Figur 7). Vatten kommer
därför att dämma upp på naturmarken söder om fördämningen. Dämningen syns inte i
karteringen eftersom höjdmodellen togs fram innan fördämningen. I kartan med älvnivåer
redovisas endast utbredning. Älvnivåerna är överlagrade de instängda områdena.
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Figur 7 – Utjämningsmagasin i form av fördämning

5.2.3 Riskområden i urval
Ett antal platser och områden har lyfts fram utifrån karteringen och fältbesöket. Siffrorna
återfinns i ytavrinningskartan nedan.
1. Vid Klockarevägen och Stomvägen sker ytavrinning på både gatu- och tomtmark.
Området har en stor andel källarförsedda fastigheter och är snarlikt
översvämningsdrabbade platser i Bohus. Området har också tidigare drabbats av
översvämning. Nedre delen av Stomvägen ligger instängt. Bullervallen mot
Backavägen kan ha medfört att det instängda området längst ner på Stomvägen
är djupare än vad som framgår av karteringen.
2. Avrinningen från golfbanan leds normalt i ett dike. Alternativa avrinningsvägar är
dels det karterade stråket, men Swecos bedömning är att avrinningen lika troligt
som markerat stråk istället rinner västerut längs Backavägen till Patron Ahlmans
allé.
3. Avrinningstråket i Westmarks gränd kan vid hög vattenhastighet fortsätta västerut
genom en carport till Klockarevägen och Stomvägen.
4. Instängdheten längs Nypongången har sannolikt förvärrats av ett husbygge där
tomten har höjts upp mitt i avrinningsstråket.
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5. Delar av Börsagårdsvägen med merparten av tvärgatorna, samt Humlegången
har ingen naturlig avledningsväg. Vid höga flöden från branterna öster om Norra
Kilandavägen kan avrinning därifrån ske via tillfartsvägarna till stallets byggnader.
Vid normala situationer fångas avrinningen upp av diken.
6. Väster om Lövängsvägen: I nordlig riktning löper ett lågstråk rakt över tomtmark.
7. Industrifastigheter vid Rödjans väg ligger i en lågpunkt. Till större delen består
marken i det instängda området av parkeringsplatser, men verksamhet pågår mitt
i lågpunkten.
8. Avrinningsvägen från Norra Kilandavägen går rakt över macken (som vid
fältbesöket hade synligt oljespill) och vidare ner på Nödingevägen (9) till Nödinge
station. E45 stänger in området. Risken för översvämning är uppenbar.
9. Hela Gallåsvägen ligger i ett instängt område. Markytan är relativt plan och här
sker idag också pumpning av dagvatten ut mot Göta älv vid höga vattennivåer i
älven. Översvämningsrisken bedöms som stor, framförallt vid den västra delen av
gatan, närmare Alevägen.
Sweco föreslår att mer detaljerade studier utförs avseende de identifierade riskområdena
och avrinningsvägarna i syfte att ta fram åtgärdsförslag avseende befintliga förhållanden
och planerad bebyggelse.

5.3

Resultat utbredning av Göta älv vid olika älvnivåer
Resultaten beträffande Göta älvs utbredning i Nödinge för olika vattennivåer redovisas på
karta i figur 9 och i A3-format i Bilaga 5.
Observera att inga återkomsttider för redovisade vattenstånd har beräknats av Sweco.
Kommentarer till nivåerna bygger på kunskap från tidigare utredningar i närområdet, som
Sweco varit delaktiga i.
Redovisade nivåer:
+0,3 m: Motsvarar en ungefärlig normalnivå. Genomsnittlig uppmätt vattennivå i Nödinge
under perioden 2007-01-01 till 2008-01-31.
+1,3 m: Vanligt förekommande nivå under vinterstormar.
+1,8 m: Ungefär i samma storleksordning som under stormen Gudrun i januari 2005.
+2,1 m: Extremt högvattenstånd som kan uppstå vid en mycket ogynnsam kombination
av havsvattenstånd och flöde. Sannolikt vanligt förekommande i slutet av detta sekel,
förutsatt att prognostiserad havsnivåhöjning inträffar.
+2,8 m: Svår storm i slutet av detta sekel, baserat på nuvarande prognoser om
havsnivåhöjning.
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Figur 8 - Ytliga avrinningsvägar och instängda områden
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Figur 9 – Göta älvs utbredningsområde vid olika högvattenstånd, samt ytavrinning
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Av karteringen framgår bl.a. att hela den västra delen av Nödinge centrum ligger inom
riskområdet för att översvämmas vid framtida högvattennivåer i Göta älv.
Sweco föreslår att mer detaljerade studier utförs avseende de identifierade riskområdena
och avrinningsvägarna i syfte att ta fram åtgärdsförslag avseende översvämningsrisker
för befintlig och planerad bebyggelse, t.ex. framtida invallningar och lägen för
dagvattenpumpstationer.

6

Tillkommande framtida bebyggelse
Idag bor det ca 5 300 personer i Nödinge och det finns ca 1 200 arbetsplatser i området,
t.ex. inom skola/förskola, äldreomsorg och handel. Det finns också en del verksamheter,
främst då inom den norra delen av samhället.
På längre sikt fram till horisontåret ca 2030 förväntas folkmängden och antalet arbetsplatser komma att fördubblas till ca 10 600 personer och 2 400 arbetsplatser.
Tyngdpunkten beträffande folkmängds- och arbetsplatsökningar kommer då att förläggas
till de västra delarna av samhället med ca 2 400 personer och ca 1 100 nya arbetsplatser
här. En viss större förtätning kan också förväntas ske i den sydöstra delen av samhället
med ca 1 000 personer. Mindre förtätningar förväntas också inom de nordöstra/östra
delarna av samhället med ca 350 personer, samt kompletterande utbyggnad av verksamheter i den norra delen av samhället.
Det planeras också för en ny skola och bebyggelse motsvarande ca 1 600 personer i ett
större exploateringsområde, Backa 1:13, sydväst om Nödinge.
Det fanns också tidigare planer på utbyggnad av ett större exploateringsområde om ca
425 nya bostäder (ca 1 200 p) vid Ale höjd, norr om Vimmersjön. Dessa planer har dock
tillsvidare skrinlagts på grund av för höga kostnader avseende utbyggnad av gator och
VA-anläggningar inom området. Detta område skulle då ingå i ett större
utbyggnadsområde för bostäder i Brandsbobergen mellan Nödinge och Alafors.
Föreslagna förtätningar och exploateringsområden framgår av översiktsplanerna Bilaga 1
och 2.
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7

Framtida VA-försörjning

7.1

Framtida dricksvattenförsörjning

7.1.1 Framtida dricksvattenförbrukning
Nuvarande dricksvattenförbrukning i Nödingeområdet är i medeltal ca 10,6 l/s. En ökning
av folkmängden i området med ca 5 300 personer och ca 1 200 arbetsplatser kan komma
att innebära en betydlig ökning av vattenförbrukningen med ytterligare ca 10 – 15 l/s
(beroende av typer av tillkommande verksamheter). Total framtida medelförbrukning ca
20 – 25 l/s. Till detta kommer då också medelförbrukningen i den södra delen av Nol om
ca 9 – 10 l/s, som också försörjs från Bohus via Nödinge.
7.1.2 Föreslaget framtida dricksvattensystem
Framtida förbrukning kan då innebära att flödena mellan Bohus och Nödinge kanske
behöver ökas till uppemot ca 70 l/s för att kunna tillgodose maximal förbrukning av Backa
1:13 och påfyllnadsflöde för Nödinge högreservoar.
Nuvarande ledningssystem bedöms kunna tillgodose matning av ovanstående flöden och
försörjning av tillkommande bebyggelse. Man bör dock se över konditionen beträffande
de äldre ledningarna i systemet och även byta ut en del ledningar i samband med
ombyggnader vid förtätning och nyexploatering.
Nuvarande tryckförhållanden möjliggör försörjning av bebyggelse med tappställen upp till
ca +40 m utan att separat tryckstegring krävs.
Man bör också fundera på högreservoarens volym behöver utökas. Framtida utjämningsbehov bedöms grovt kunna uppgå till ca 700 m3 och reservvolymsbehov till ca 1 500 m3
(12 timmars försörjning vid medelförbrukning). En viss del kan kanske hämtas från
nuvarande total volym om ca 2 000 m3, men detta bör dock utredas vidare med hänsyn
till tryckförhållanden och övriga reservvattenförsörjningsmöjligheter. Det finns ändå
relativt goda reservförsörjningsmöjligheter med dubbla överföringsledningar mellan
Bohus och Nödinge, samt möjligheter till viss reservmatning från norra Nol.
7.1.3 Utredningsbehov
Det framtida systemet för dricksvattenförsörjning av hela kommunen behöver utredas mer
detaljerat, då systemen hänger ihop mellan Surte och södra Nol, samt mellan norra Nol
och Alvhem. Det finns också möjligheter att koppla ihop båda dessa system i
krissituationer.
För att kunna ta fram ett helhetsperspektiv beträffande dricksvattenförsörjningen i
kommunen föreslås att man upprättar en datormodell över hela dricksvattenförsörjningen.
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Med hjälp av modellen kan sedan bl.a. följande belysas:

7.2



Lämpliga dimensioner vid omläggning av ledningar, samt för nya ledningar



Vattenomsättning



Tryckproblem



Dimensionering av nya system, samt konsekvenser vid utbyggnad och
påkoppling av nya bostads- och verksamhetsområden



Behov av utökade reservoarvolymer med hänsyn till tillkommande bebyggelse



Driftoptimering beträffande tryckstegringsstationer och reservoarer med hänsyn
till tryckförhållanden och vattenomsättning



Framtagande av åtgärdsplaner beträffande olika typer av driftavbrott

Framtida spillvattenavledning

7.2.1 Framtida spillvattenmängder
Den framtida spillvattenökningen inom Nödinge bedöms ungefär motsvara ökningen av
dricksvattenförbrukningen inom området, vilket då innebär en ökning av medelspillvattenflödet med ca 10 – 12 l/s från Nödinge.
Det planerade exploateringsområdet Backa 1:13 föreslås att till största delen avleda
spillvatten söderut via ett separat system mot tunnelanslutningen i Stora Viken och
kommer således inte att belasta spillvattensystemet i Nödinge. Detta kommer att kunna
studeras i den uppdaterade VA-utredningen för detta planområde.
Till ovanstående flöden skall också läggas spillvattenflöden från tillkommande bebyggelse
inom Alafors och Nol, som också kommer att avledas via det befintliga ledningssystemet i
de norra och nordvästra delarna av Nödinge samhälle. Det har dock inte ingått i denna
utredning att ta fram dessa tillkommande flöden.
7.2.2 Föreslaget framtida spillvattensystem
Sweco bedömer att nuvarande avledningssystem för spillvatten har kapacitet att avleda
även spillvatten från planerad förtätning och tillkommande exploateringsområden inom
Nödinge. Det är dock viktigt att få ett bättre grepp om den tillskottsvattenpåverkan, som
idag finns inom Nödinge samhälle (och även i Alafors/Nol) för att kontrollera att det inte
kan uppstå lokala problem i samband med utbyggnad av tillkommande bebyggelse och
omläggning av befintliga ledningssystem.
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För att säkerställa att befintligt system kan avleda tillkommande spillvattenmängder och
att inte nuvarande avledningssituation försämras bör tillskottsvattenpåverkan inom
Alafors, Nol och Nödinge minskas med motsvarande maximala spillvattenbelastning från
tillkommande bebyggelse. Detta innebär då en minskning av tillskottsvattenpåverkan med
minst ca 2,5 x 12 l/s = 30 l/s inom Nödinge samhälle vid dimensionerande nederbörd.
7.2.3 Utredningsbehov
Även på spillvattensidan behöver man ta fram en helhetssyn beträffande
spillvattenavledningen i det södra systemet mellan Alafors och Surte.
Möjligen kan det också på längre sikt bli aktuellt att även avleda spillvatten från de norra
kommundelarna mot Göteborgs tunnelsystem, genom eller förbi Nödinge, om det blir
aktuellt med att lägga ner Älvängens avloppsreningsverk. Detta har också tidigare utretts
av personal på Sweco.
Sweco har idag datormodeller avseende spillvattensystemen i Alafors (1999) och Nol
(2007), men datormodell saknas för Nödinge. Datormodeller är också under uppbyggnad
i Bohus och Surte.
Modellerna förslås uppdateras avseende flödesbelastning och spillvattenanläggningar,
varefter modellerna kan användas till:


Belysande av nuvarande situation beträffande uppdämningar och bräddrisker i
systemet



Konsekvenser beträffande påkoppling av tillkommande nya bostads- och
verksamhetsområden inom Alafors, Nol och Nödinge



Framtagande av åtgärdsplaner och områdesprioritering för minskning av
tillskottsvattenmängder inom systemet



Man bör också utreda hur ökningen av spillvattenmängder (även då från
tillkommande områden i Bohus och Surte) påverkar nedströms system i form av
mottagande spillvattentunnel, samt huvudavloppspumpstationerna i Bohus och
Surte

Det bör också observeras att dimensioneringskriterierna beträffande avledning av
nederbördspåverkat avloppsvatten kommer att skärpas under 2015 med hänsyn till
ökande nederbördsmängder/-intensiteter och klimatförändringar, mm.
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8

Framtida dagvattenhantering
Dagvattenhanteringen i Sveriges kommuner står för en rad utmaningar. Däribland bör
nyexploatering av befintlig naturmark, förtätning av befintliga områden och klimatförändringar särskilt nämnas, då dessa generellt medför en ökad belastning på de befintliga
dagvattensystemen.
Dagvattenhanteringen i Nödinge ska följa Ale kommuns dagvattenpolicy. Det övergripande målet med policyn är att minimera antalet översvämningar och att få ett så rent
dagvatten att det uppnår god status enligt EU:s vattendirektiv. I policyn går att utläsa ett
antal punkter kring den framtida dagvattenhanteringen i Ale kommun:

8.1



Den naturliga vattenbalansen ska eftersträvas.



Dagvattensystem ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid
kraftiga regn.



Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av
föroreningarna avskiljs och bryts ner under vattnets väg till recipienten.



Markytor måste avsättas för omhändertagande av dagvatten redan i
planeringsskedet.



Föroreningar av dagvatten ska begränsas vid källan.



Dagvattensystem skall utformas med hänsyn till platsens förutsättningar,
dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet.



Ledningar ska dimensioneras med hänsyn till framtida klimatförändringar.



Dagvatten ska hanteras som en resurs och berika bebyggelsemiljön med
avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald.

Dagvattenstråk
Ett önskemål som kommunen framfört i samband med framtagandet av den fördjupade
översiktsplanen för Nödinge är att möjligheter för att öppna upp befintliga dagvattenledningsstråk undersöks. En mer öppen dagvattenhantering kan då dessutom bidra till att
förbättra områdets estetiska utformning.
Två stråk där ytliga dagvattenstråk särskilt skulle kunna integreras i trafik- och samhällsplaneringen har identifierats. Stråken är lokaliserade längs Rödklövergatan och Vitklövergatan, se Figur 10, Figur 11 och Figur 12. Läget för dessa stråk illustreras i Bilaga 3. Ytor
för dagvattenhantering ska reserveras i planen. I figurerna nedan har lämpliga ytor för
dagvattenstråk markerats. Ytorna som reserveras ska vara strategiskt placerade i
förhållande till planerade nya vägar och nya bostäder. Dagvattenhanteringen ska
placeras i lågstråken och vid planering av nya områden ska markanvändningen möjliggöra avledning av dagvatten till dagvattenstråken. Höjdsättningen av befintliga ledningssystem medför att stråken inte kommer att kunna öppnas upp fullständigt.
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Med detta avses att befintliga ledningar behöver ligga kvar för avledning av dagvatten
från områden som inte ligger i direkt anslutning till stråken. Alternativt kan ledningssystemet behöva ersättas helt inom respektive avrinningsområde och detta bedöms
kunna bli väldigt kostsamt samtidigt som höjdförhållandena inte alltid medger ytlig
avledning. De hårdgjorda ytor som kan ge flest möjligheter till en ytligare avledning är
takytor i nära anslutning till de öppna stråken. Ambitionen är här att försöka koppla om
dagvattenavledningen från dessa takytor till öppna system.
Vid utformning av dessa framtida stråk bör detta ske på sådant sätt att de även fungerar
för avledning av katastrofnederbörd, se vidare avsnitt 8.2. Noteras bör även att all bortkoppling av ytor från befintliga ledningssystem medför att ytterligare kapacitet tillgängliggörs i dessa.

Figur 10 Ytor lämpliga att reservera för dagvattenhantering längs framtida stråk.
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Figur 11 Ytor lämpliga att reservera för dagvattenhantering längs framtida stråk.

Figur 12 Ytor lämpliga att reservera för dagvattenhantering längs framtida stråk.
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8.2

Framtida dagvattenflöden
Framtida dagvattenflöden inom Nödinge och dess avrinningsområden påverkas främst av
avrinningsområdenas utbredning, tillkommande exploatering eller förtätning, samt klimatförändringar.
Ytterligare en aspekt är att dagvatten kan vara anslutet till spillvattensystemet och om
dessa ytor kopplas bort från detta och istället ansluts till rätt system, d.v.s. dagvattensystemet, kommer således belastningen på dagvattensystemet att öka.

8.2.1 Framtida avrinningsområden
Vid exploatering finns det ibland möjlighet att styra dagvattenflöden och därmed utbredningen av avrinningsområdena så att dagvattnet avleds åt det håll som är mest gynnsamt
för den övriga samhällsplaneringen. I Nödinge bedöms det vara svårt att öppna upp stråk
fullständigt eller att vända på system så att dagvattnet avleds åt ett annat håll än idag på
grund av att områdena är flacka och att utrymmen saknas. Två stråk har emellertid
identifierats där en viss del av dagvattenavledningen skulle kunna ske ytligt.
Exploateringen och den ytliga avledningen bedöms dock inte påverka avrinningsområdenas utbredning i detta skede. Vid en närmre studie av avrinningsområdena, t.ex. i ett
detaljplaneskede, kan detta dock studeras betydligt noggrannare.
Inte heller kända exploateringsplaner bedöms påverka avrinningsområdenas storlek, då
läget för exploateringen beaktats redan vid framtagningen av befintliga avrinningsområden. För att beakta exploateringen inom avrinningsområdena har istället
avrinningskoefficienten justerats upp för berörda avrinningsområden vid beräkning av
framtida flöden.
8.2.2 Beräkning av framtida dagvattenflöden
Vid beräkning av framtida dagvattenflöden bör klimatförändringar beaktas. Detta görs
genom att samtliga intensiteter eller flöden multipliceras med ”klimatfaktorn” 1,25, d.v.s.
flödena bedöms i framtiden kunna öka med ca 25 %.
För att beräkna framtida dagvattenavrinning i Nödinge behöver dessutom framtida förtätning och annan nyexploatering i området beaktas. Detta genomförs i beräkningarna
genom att avrinningskoefficienten justeras för att motsvara framtida hårdgjord yta inom
respektive avrinningsområde. Beräknade framtida flöden redovisas i Tabell 3. I denna
tabell har även justerade avrinningskoefficienter fetmarkerats samt gjorts kursiva. Framtida exploaterings-/förtätningsområden illustreras översiktligt i bilaga 1.
För närvarande pågår en uppdatering av Svenskt Vattens publikation P90 och de dimensioneringskriterier, som idag gäller för dimensionering av nya dagvattensystem. Den uppdaterade versionen av P90 kommer att benämnas P110 och finns i dagsläget endast ute
som remissversion och får ej åberopas. Sweco gör dock bedömningen att nya dagvattensystem i Nödinge bör dimensioneras för fylld ledning vid för nederbörd med återkomsttiderna 5 eller 10 år. 5 års återkomstid rekommenderas för bostadsområden och 10 år för
centrum/industriområden
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Tabell 3. Beräknade framtida flöden från utredningsområdet.
Area
(ha)

φ

Q 2 år 10 min
(l/s)

Q 5 år 10 min
(l/s)

Q 10 år 10 min
(l/s)

Q 100 år 10 min
(l/s)

1

48

0,35

2 820

3810

4 795

10 285

2

13

0,30

640

865

1 090

2 340

3

49

0,35

2 850

3850

4 850

10 400

4 (Rödklöver)

17

0,40

1 110

1500

1 890

4 058

5

7

0,60

725

975

1 230

2 640

6 (Vitklöver)

8

0,45

615

830

1045

2 240

7

14

0,40

925

1245

1 570

3 370

8

9

0,40

625

840

1 060

2 275

9

7

0,35

430

580

730

1 565

10

21

0,35

1 205

1625

2 050

4 395

11

15

0,40

1 000

1350

1 700

3 650

12

6

0,35

330

445

560

1 200

13

12

0,30

585

790

995

2 130

Avr. omr

Noteras bör att P110 endast bedöms komma att omfatta nya system. För befintliga
system kommer det sannolikt, åtminstone under en övergångsperiod, räcka att systemet
uppfyller de krav som gällde när det befintliga ledningssystemet dimensionerades, vilket
vanligen är de kriterier som anges i P90.
Mycket översiktligt görs bedömningen att ca 1/3 av dagvattenflödet inom avrinningsområde 4 och avrinningsområde 6 kan ledas till de öppna stråk som identifierats som
möjliga att anlägga längs Röd- respektive Vitklövergatan. Det bör då poängteras att de
öppna systemen endast kommer att vara vattenförande vid nederbördstillfällen och en
viss tid efter detta, samt i samband med snösmältning.
8.2.3 Ytliga avledningsvägar vid katastrofnederbörd
I ytavrinningsstudien har ytliga avrinningsvägar identifierats. Utifrån dessa resultat
föreslås att kommunen tar ställning till om det kan accepteras att vattnet rinner som
studien visar eller om åtgärder behöver vidtas. Detta bör särskilt beaktas avseende
planering för ny bebyggelse och vid anläggningen av nya dagvattenstråk, så att stråken
och intilliggande gator utformas så att de kan användas för ytlig avledning av t.ex. ett
100-årsregn.
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8.3

Förslag till principutformning av framtida dagvattenhantering
För att uppnå en hållbar dagvattenhantering krävs att dagvatten ses som en resurs
istället för som avloppsvatten vilket leds direkt ner i rännstensbrunnar och ledningar. När
dagvatten nyttjas som en resurs kan dagvattenhanteringen bidra med fördröjning, rening
och en positiv gestaltning, se Figur 13.
Hållbar dagvattenhantering åstadkoms genom att dagvatten i första hand hanteras i
öppna dagvattenlösningar nära källan. Det kan vara i form av gröna tak, infiltrationsytor,
genomsläppliga beläggningar, biofilter eller dagvattendammar. Därefter avleds vattnet i
öppna, tröga avledningssystem, som t.ex. svackdiken, kanaler och diken. I lågpunkter
och lågstråk kan dagvatten fördröjas vid stora flöden. Fördröjningen kan åstadkommas i
dammar och våtmarker eller i multifunktionella ytor. Multifunktionella ytor kan användas
för varierande ändamål vid torrväder och kan tillåtas fyllas upp med vatten vid kraftig
nederbörd.
Öppna dagvattenlösningar kan bidra till en blå-grön och mer attraktiv gestaltning
samtidigt som de synliggör dagvattnet i bebyggelsen. Öppna lösningar som efterliknar
naturens sätt att omhänderta dagvattnet kan ge god rening och bättre förutsättningar att
hantera ökad nederbörd utan att riskera kostsamma översvämningar. Med öppna, grönblåa dagvattenlösningar minskar flödena genom infiltration, adsorption, avdunstning och
fördröjning. Rening åstadkoms genom sedimentation, adsorption, biologisk nedbrytning
och infiltration.

Kvalitet

Gestaltning

Kvantitet

Figur 13 Med en hållbar dagvattenhantering kan man åstadkomma förbättrad vattenkvalitet,
minskade dagvattenflöden och en positiv gestaltning.

Genom att gradvis införa den här typen av dagvattenlösningar kan Nödinge förtätas och
växa även där nedströms ledningssystem har begränsad kapacitet. Ytliga lösningar är bra
för Nödinge där det är svårt att åstadkomma en erforderlig lutning på nedgrävda
ledningar i förhållande till Göta älvs nivåer. De föreslagna dagvattenstråken längs
Vitklöver- och Rödklövergatan har potential att utgöra goda exempel på öppen och
hållbar dagvattenhantering.
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För att möjliggöra en god dagvattenhantering med avseende på flöden och fördröjning är
det viktigt att ytor reserveras för ändamålet i FÖP och i kommande DP för området.
Det gäller både de föreslagna stråken men även mindre ytor vid all exploatering. Ytorna
för dagvattenhantering ska vara av erforderlig storlek och strategiskt placerade. Ytorna
ska vara placerade så att dagvatten kan avledas dit ytligt eller genom öppen avledning.
Ytbehoven varierar med vilken typ av dagvattenlösning man väljer att använda och hur
stort fördröjningsbehovet är. Krav på fördröjning ska sättas utifrån förutsättningar på
platsen och kapaciteten i nedströms ledningssystem. Ett generellt förhållningssätt kan
vara att dagvattenflödet ska vara oförändrat efter exploatering. Det är då viktigt att
säkerställa att det finns förutsättningar att lyckas med detta på den aktuella platsen.
De främsta källorna till föroreningar i dagvatten inom planområdet bedöms vara trafiken.
Trafik genererar föroreningar genom slitage av vägbana, bromsar och däck, rester och
spill från förbränning, samt salt och sand från driftåtgärder. Typiska föroreningar från
trafiken är olja, suspenderat material, salt, halkbekämpningssand, PAH:er samt metaller
som t.ex. koppar, zink, nickel, krom och bly. Även näringsämnen som fosfor och kväve
återfinns i vägdagvatten med typiskt ursprung i växtdelar och djuravföring som finfördelas
av trafiken.
De föroreningar som genereras av trafiken ansamlas på vägbanan. En del av föroreningarna sprids vidare till vägens sidoområden genom damning och stänk. Vägdagvatten
som rinner av från hårdgjorda ytor tar med sig ämnen och material som ansamlats på
vägbanan eller sköljts av från passerande fordon.
På så vis sprids föroreningar vidare med regn- och smältvatten. Ett vanligt antagande är
att föroreningar ansamlas på vägbanan under torra perioder och spolas med vid
kraftigare nederbörd. Det innebär att den största mängden föroreningar sköljs med i den
första andelen av regntillfällets avrinnande vatten, ofta kallad ”first flush”.
Föroreningar i dagvatten varierar i tid och rum. Till exempel kan metallkoncentrationerna i
trafikdagvatten vara högre än normalt under vintern, vilket kan ge kraftiga föroreningstoppar vid snösmältningen. En annan faktor som kan påverka föroreningskoncentrationen
är längden på torrperioden före ett avrinningstillfälle. En vägs föroreningsbelastning är
starkt kopplad till trafikmängden, varför en större väg med mer trafik har en högre
föroreningsbelastning än en mindre väg med mindre trafik. Andra faktorer som påverkar
dagvattnets föroreningsbelastning är trafikens hastighet och vägens exponering för vind.
Förutom föroreningar orsakade av den normala trafikintensiteten finns en risk för spill,
utsläpp vid olycka med farligt gods eller då fordon fattat eld och släckningsarbete måste
utföras.
Hur recipienten påverkas av föroreningar från dagvattnet beror till stor del på dess
känslighet och vilken övrig föroreningsbelastning recipienten utsätts för. Då dagvatten
generellt inte uppgår i toxiska koncentrationer är det inte koncentrationen i sig som har
störst påverkan utan den totala mängden föroreningar som når recipienten.
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För att möjliggöra en god dagvattenhantering med avseende på rening är det viktigt att
ytor för ändamålet reserveras i FÖP och DP. Ytorna ska vara av erforderlig storlek och
vara strategiskt placerade. Ytorna ska vara placerade så att dagvatten kan avledas dit
ytligt eller genom öppen avledning. Ytbehovet varierar med vilken typ av dagvattenlösning man väljer att använda samt hur stort reningsbehovet är med avseende på halter,
mängder och recipientens känslighet. Det rekommenderas att föroreningsberäkningar
utförs och ligger till grund för val av dagvattenlösning för varje enskilt exploateringsområde.

8.4

Utformning av dagvattenanläggningar
Nedan ges en kortfattad beskrivning av de renings- och utjämningsanordningar som
föreslås för omhändertagande av dagvatten inom utredningsområdet. Förutom
användning av de nedan listade anläggningarna är det viktigt med materialval vid
exploatering. Genom strategiska materialval skapar man förutsättningar för mängden
dagvatten och föroreningsbelastningen. Det är viktigt att undvika material som avger
föroreningar (exempelvis tak med koppar och zink). Då trafiken är den största
föroreningskällan för dagvattnet inom utredningsområdet är det extra viktigt hur man
hanterar dagvatten därifrån. I Bilaga 6 och Bilaga 7 finns principlösningar som kan
användas för framtagande av förslag på dagvattenhantering från vägar och parkeringar.
Principförslagen ger en översiktlig bild av hur dagvattenlösningar kan utformas men de
måste alltid utredas och projekteras utifrån platsspecifika förutsättningar.

8.4.1 Dränerande beläggningar
Det finns flera olika typer av dränerande beläggningar, se Figur 14. Exempel är hålsten av
betong, pelleplattor, betongraster (med gräs eller grus) och permeabel asfalt. De kan
lämpligen användas på parkeringsplatser, vändplatser samt vägar och GC-banor. Rening
av dagvattnet sker naturligt när dagvattnet infiltrerar i marklagren vilket kan liknas vid
filtrering. Föroreningar fastläggs i marken över ett större område och koncentraras inte till
en plats. Det kan vara positivt då föroreningarna inte uppnår så höga koncentrationer
men det kan också vara negativt om man framgent vill omhänderta föroreningarna som
ansamlats. Fördröjningseffekten beror på ytans höjdsättning, samt på beläggningens
struktur. Även om inte allt dagvatten infiltreras så har vissa av beläggningarna en
fördröjande effekt då rinntiden ökar jämfört med vanliga asfalterade ytor.
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Figur 14 Exempel på dränerande beläggningar (foto: Sweco)

8.4.2 Gröna tak
För att minska andelen hårdgjorda ytor kan takytor utformas som gröna tak, se Figur 15
Utformningen kan variera från tunna sedummattor till metertjocka jordlager med träd och
buskar. Gröna tak kan bidra positivt till gestaltningen samtidigt som de bidrar till ekosystemtjänster i tätbebyggda områden. De kan anläggas på små och stora byggnader.
En förutsättning är att taket inte har en alltför kraftig lutning. Dessutom måste
takkonstruktionen vara dimensionerad för att klara den extra last som ett grönt tak
medför. Lasten från ett grönt tak kan beroende på utformningen jämföras med ett
konventionellt tegeltak.
Gröna tak kan ta emot och fördröja mindre regn. De minskar ytavrinningen genom att
vegetationen tar upp, magasinerar och avdunstar nederbörden. Ett 50 mm djupt tak
uppbyggd av sedumvegetation kan minska årsavrinningen med ca 50 %. När det gröna
taket är mättat ger det inte längre någon fördröjning.
Reningseffekten för gröna tak är relativt osäker. Vattnet som faller ner på taket är relativt
rent, vilket gör det svårt att uppnå god reningseffekt. Samtidigt kan växtligheten på taket
bidra till ett visst näringsläckage.
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Figur 15 Exempel på litet grönt tak (foto: Sweco)

8.4.3 Ytliga rännor
Ytliga rännor för dagvattenhantering kan utformas på många olika sätt, se Figur 16. Det
kan vara stenplattor med infälld fördjupning och med hinder som hindrar skräp att rinna
vidare. Det kan vara den del av gatans körbana som är närmast trottoarkanten.
Rännorna ger ingen rening och vanligtvis ingen betydlig fördröjning av dagvattnet. De kan
dock samla upp skräp och löv som hindras från att rinna vidare i systemet. Det främsta
syftet med rännorna är att avleda dagvatten ytligt, vilket också kan vara lämpligt i flacka
områden. På så sätt belastar man inte ledningssystemet och man skapar förutsättningar
för att omhänderta dagvatten ytligt på en lämpligare plats.

Figur 16 Exempel på rännor för ytlig dagvattenavledning (foto: Sweco).
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8.4.4 Svackdike
Ett svackdike, se Figur 17, är normalt ett grunt gräsbeklätt dike med mycket svagt lutande
slänter. Svackdiken anläggs ofta i lågstråk längs med vägar eller i bostadsområden. De
kan utformas med underliggande dräneringslager och med ett bräddutlopp i slutet av
diket, t.ex. en kupolbrunn. Exepelsektion framgår också av Bilaga 7.
Svackdiken kan anläggas både för att avleda dagvatten och för att åstadkomma rening
och fördröjning. Dikets flacka utformning och växtlighet bidrar med flödesmotstånd och
infiltrationsförmåga som reducerar vattenvolymer och flödestoppar. Svackdiken har en
medelgod reningspotential som främst åstadkoms genom fastläggning och infiltration. För
att åstadkomma god infiltration och god rening är det viktigt att välja en jord med god
infiltrationsförmåga till svackdikena. De kan t.ex. utformas med ca 15 cm sandblandad
matjord och ett underliggande lager med ca 15 cm grovt grus ovan makadamfyllningen.
Det är viktigt att plats för svackdike reserveras på strategiskt utvalda platser i planeringsskedet. Svackdikets bottenbredd ska vara minst 0,5 m. Ytterligare plats behövs för de
flacka slänterna. Diket ska vara minst 60 m långt för att erhålla en god reningseffekt.
Längslutningen ska ligga mellan ca 0,5- 2,0 %. Vid högre lutning ska dikena utformas
med flödesreducerande åtgärder för god rening och fördröjning.

Figur 17 Exempelsektion och principskiss för svackdike längs med väg

8.4.5 Biofilter
Biofilter är vegetationsbeklädda markbäddar med fördröjnings- och översvämningszon för
infiltrering och behandling av dagvatten. De kan anläggas i olika form och storlek och
skiljer sig åt med avseende på hur man väljer att konstruera avvattningen av anläggningen. Alla biofilter har gemensamt att de är utformade med inlopp, fördröjningszon,
erosionsskydd, växtjord, bräddavlopp och någon form av avvattnande system. Det
avvattnande systemet utformas för infiltration eller med dräneringsrör i botten beroende
på förutsättningarna på plats.
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Biofilter anläggs lämpligen på parkeringsplatser (se Figur 18), längs vägar eller i tätbebyggda områden. De kan placeras i refuger, i anslutning till övergångställen, i kurvor
och i anslutning till trottoarer eller mellan rader på parkeringsplatser. Exempelsektion
framgår också av Bilaga 6.
Biofilter har hög reningspotential. Reningen sker främst i växtbädden där föroreningar
sedimenterar, filtreras och tas upp av växtligheten. Biofiltrens funktion baseras på
infiltration. Det är därför av största vikt att använda sig av ett jordlager som dels har god
infiltrationsförmåga och dels en vattenhållande förmåga som möjliggör för god växtlighet.
Vid mindre regn fördröjs dagvattnet på växtbäddens yta innan det infiltrerar vidare ner i
växtbädden. När det gäller fördröjning, så är det de första 10 - 20 mm nederbörd som
anläggningen kan förväntas omhänderta i fördröjnings- och översvämningszonen.
Förutom fördröjningsvolymen ovan växtbädden åstadkoms fördröjning i växtbädden och
dess underliggande dräneringslager. Det är en fördel att utföra växtbädden med torktåliga
växter, som också tål höga salthalter.
Det är viktigt att plats för biofilter reserveras på strategiskt utvalda platser i planeringsskedet. Biofiltrets storlek bör motsvara 4-6 % av arean på den tillrinnande ytan. För asfalt
beräknas tillrinnande yta med an avrinningskoefficient på 0,8. Om man istället använder
sig av permeabla ytor är avrinningskoefficienten och således ytbehovet lägre.
Jordlagren (växt och mineraljord) bör vara mellan 40-100 cm. Det tunna lagret passar för
gräs och det djupa för träd. (Om jordlagret är tjockare än ca 50 cm bör undre jordlagret
bestå av mineraljord som har lägre halt organiskt material.)
Det avskiljande lagret kan vara 10-15 cm. Det ska utformas så att mindre partiklar inte
transporteras nedåt i biofiltret, samt fungera som kapillärbrytande skikt.

Figur 18 Exempelsektion och principskiss för biofilter på parkering
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8.4.6 Dagvattendamm
Dagvattendammar, se Figur 19, anläggs för att uppnå rening och fördröjning av dagvatten. Genom att förse dammarna med strypta eller reglerade utlopp begränsas utgående flöde medan resterande dagvatten magasineras i dammen. När avrinningen till
dammen har minskat töms den fördröjda volymen successivt.
Dagvattendammar med permanent vattenspegel har hög reningspotential. Reningen
åstadkoms då hastigheten på inkommande vatten sjunker och medför att partiklar,
näringsämnen samt bakterier och föroreningar, som binds till partiklarna, sedimenterar
och sjunker till botten. Växtlighet och mikroorganismer på växtytor bidrar också till
reningen genom upptag och nedbrytning. Dessutom förekommer ett flertal andra
reningsprocesser, som t.ex. denitrifikation då kvävgas avgår till atmosfären.
För att minska risken att oljespill och andra flytande föroreningar sprids från dammen bör
de utformas med nedsänkta utlopp. Utloppet ska anpassas för att hålla en permanent
vattenyta samt för att hålla en reglervolym med lång uppehållstid för rening och en med
kortare uppehållstid för utjämning av flödet från större regn. Vid kraftig nederbörd kan en
del av flödet med fördel passera dammen via en bypass anordning för att förhindra
uppvirvling av sediment.
En fördel med dagvattendammar och andra öppna magasin är att i princip hela deras
volym kan nyttjas som utjämningsvolym. En nackdel är dock att de p.g.a. flacka
släntlutningar etc. kräver ett relativt stort utrymme. För att dagvattendammar ska kunna
anläggas krävs att ytor reserveras i planeringsskedet. Det är viktigt att vatten enkelt kan
ledas till dammen och att det går att upprätta ett kontinuerligt vattenflöde för att behålla
den permanenta vattenytan.

Figur 19 Exempelbild på dagvattendamm (foto: Sweco)
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8.4.7 Multifunktionella ytor
Multifunktionella ytor för dagvattenhantering syftar till ytor som vid torrväder kan
användas för t.ex. rekreation och vid nederbörd kan användas till fördröjning och rening
av dagvatten, se Figur 20. Multifunktionella ytor kan med fördel användas för utjämning av
stora flöden från områden man vill exploatera men där man begränsas av kapaciteten i
nedströms ledningsnät.
Multifunktionella ytor är nedsänkta i förhållande till omgivningen och kan därför tillåtas att
svämma över vid kraftiga nederbördstillfällen. Multifunktionella ytor konstrueras med
strypta utlopp och kan med fördel vara anpassade för att infiltrera dagvatten som blir
stående. Exempel på vad dessa ytor kan användas till är lekplatser, skateparker,
bollplaner och parker.
Reningspotentialen kan vara från låg till hög beroende på ytans utformning och på om
infiltration är möjlig.
Det är viktigt att vara tydlig i planeringsskedet gällande vilka områden som ska kunna
användas som multifunktionella ytor. Ytorna ska placeras strategiskt och med väl
genomtänkt höjdsättning. Det är viktigt att de multifunktionella ytorna lätt kan städas upp
om skräp ansamlats under översvämningen.

Figur 20 Exempel på multifunktionella ytor (foto: Sweco)

repo001.docx 2012-03-29

40 (43)
RAPPORT
2015-09-18
PRELIMINÄRHANDLING
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) FÖR NÖDINGE, ALE
KOMMUN

SEOVEN f:\oven\uppdrag\ale - nödinge föp\dagvattenutredning\va- och dagvattenutredning nödinge föp 2015-09-18.docx

8.4.8 Drift, underhåll och provtagning
För samtliga dagvattenanläggningar som har anlagts eller ska anläggas är det viktigt att
man upprättar en plan för drift, underhåll samt eventuell provtagning. Planen kan med
fördel utformas som en checklista där olika moment enkelt kan bockas av. I planen ska
det framgå vilka moment som ska utföras, i vilken omfattning, med vilket intervall och vem
som är ansvarig. Det är viktigt att man redan vid planering av dagvattenanläggningar
skapar möjligheter för bra drift och underhåll. Exempelvis så att slamsugning och andra
nödvändiga fordon kan komma åt anläggningen.
Aspekter som vanligtvis kan behöva tas upp i en plan för drift och underhåll är:


Kontroll av inlopp, utlopp och bräddfunktion



Avlägsna sediment, skräp och växtrester



Skötsel och skörd av växter



Kontrollera och åtgärda eventuell erosion



Kontrollera anläggningen under och efter extrema väderhändelser



Provtagning av ansamlade föroreningar



Slamsugning eller byte av jordmassor och liknande
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9

Sammanfattning
På uppdrag av Ale kommun har Sweco Environment tagit fram föreliggande VA- och
dagvattenutredning till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nödinge. Utredningen är också
kompletterad med en ytavrinnings- och översvämningskartering.
Den fördjupade översiktsplanen kan innebära förtätning och nyexploatering inom
Nödinge motsvarande en tillkommande befolkning om ca 5 300 personer och ca 1 200
arbetsplatser.
För VA medför detta bl.a. en fördubbling av medeldricksvattenförbrukningen samt motsvarande ökning av spillvattenmängderna. Översiktligt bedömer Sweco att nuvarande
VA-system kan klara av VA-försörjningen för den tillkommande bebyggelsen i
Nödingeområdet. Detta är dock lite beroende av konditionen beträffande vissa delar av
ledningssystemen och förutsatt att exploateringen av Backa 1:13 inte kommer att belasta
Nödinges spillvattensystem. Den ökade dricksvattenförbrukningen kan dock medföra att
volymen för högreservoaren i Nödingen kan behöva utökas varför detta bör utredas
vidare. Därtill behöver mängden tillskottsvatten i spillvattensystemet reduceras kraftigt,
vilket dock kommer att medföra ytterligare belastning på dagvattensystemen.
Det föreligger ett kommunövergripande utredningsbehov beträffande VA-systemen för att
man skall kunna upprätthålla en god utbyggnads-/åtgärdsplanering. Sweco föreslår därför
att man uppdaterar och kompletterar datormodellerna över VA-systemen.
Befintlig dagvattenhantering i Nödinge sker främst i konventionella ledningssystem, men
viss avledning sker även via öppna system i form av två större bäckar. I utarbetandet av
den fördjupade översiktsplanen för Nödinge vill kommunen utreda möjligheter till att
öppna upp delar av dagvattenledningssystemet. Två stråk har identifierats där
avledningen skulle kunna ske mer ytledes och integreras med föreslagen utformning av
trafikanläggningar samt utformas med estetiska värden och för rekreation.
I utredningsarbetet har också principförslag för dagvattenhantering tagits fram som kan
tillämpas vid den framtida planeringen av t.ex. gator och parkeringsytor i Nödinge och
övriga delar av kommunen.
Ytavrinningskarteringen redovisar ytliga avrinningsvägar och instängda områden för
dagvatten när befintliga avledningssystem är fullt utnyttjade, t.ex. vid ett 100-årsregn.
Resultaten kan utnyttjas till att identifiera riskområden beträffande befintlig och planerad
bebyggelse. Detaljstudier kan behöva utföras för vissa områden i syfte att ta fram
åtgärdsförslag för att minska risker och konsekvenser vid dessa förhållanden.
Karteringen har också redovisat utbredningsområden för Göta älv i Nödinge vid olika
högvattenstånd. Karteringen kan utgöra ett underlag för vidare detaljstudier avseende
åtgärder för att minska risker och konsekvenser avseende översvämning. Åtgärder kan
t.ex. utgöras av invallning och pumpning av dagvatten.
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