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1 Orientering
På uppdrag av Sektor Samhällsbyggnad, Plan och bygg, Ale kommun, har
Norconsult AB upprättat föreliggande VA- och dagvattenutredning för området
Stora Viken i Ale kommun.
Planområdet är beläget i den södra delen av Ale kommun, öster om Göta älv och
europaväg 45 (E45), mellan Nödinge och Bohus, se figur 1. I området som idag till
stor del utgörs av en bergtäkt och deponi för inerta massor, planerar kommunen att
upprätta verksamheter. I dagsläget är endast en verksamhetsutövare känd, utöver
befintliga asfalts- och betongverk, som planeras att omlokaliseras inom området.
Aktuell verksamhetsutövare bedriver montering och upptar en yta om ca 6 ha.

Planområdet

Planområdet omfattar totalt ca 16,6 ha och dess utbredning framgår av röd linje
enligt figur 2. Utredningen omfattar dock hela täktområdet, där verksamheter
planeras bebyggas efter täktens avetablering. Täktområdet omfattar totalt ca 46 ha
och dess utbredning framgår av svart linje enligt figur 2.
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Figur 1. Planområdet är lokaliserat öster om Göta älv och E45, mellan Nödinge
och Bohus
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Figur 2. Planområdet respektive utredningsområdets utbredning.
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År 2005 erhöll Skanska Sverige AB tillstånd att bedriva täktverksamhet. Tillståndet medför att Skanska har rätt ta ut 5 miljoner ton och brytning får ske till
nivån + 63 m i rikets höjdsystem RH2000. Täktverksamheten bedöms idag pågå
fram till år 2026. Samtidigt kommer detaljplan för den yta som idag är avsprängd
att tas fram. Verksamheterna planeras att vara i drift innan bergtäkten avetablerats.
Söder om täkten rinner Vikabäcken som utgör dagvattenrecipient för delar av
området, se figur 3. Bäcken, vilken är känslig för flödesökningar och föroreningar,
mynnar slutligen i Göta älv. Norra gränsen för befintligt vattenskyddsområde för
Göta älv går strax nedströms Surte hamn. Dock pågår en utredning om att utöka
vattenskyddområdet för Göta älv. En ny gränsdragning kan komma att påverka
planerat verksamhetsområde. Det medför att området kan komma att omfattas av
vattenskyddsföreskrifter.
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Planområdet
Vikabäcken

Figur 3. Recipientöversikt

1.1 VA-utredningens syfte och omfattning
Syftet med VA- och dagvattenutredningen är att ta fram förslag på hur vattenförsörjning samt avledning av spill- och dagvatten kan ske från planområdet.
Dagvattenhanteringen omfattar hela täktområdet inklusive deponi.









Ändring av planområdets utbredning
Ny planskiss, daterad 2014-10-10
Planen kan komma att hamna inom vattenskyddsområdet för Göta älv, då
utredning om en utvidgad gränsdragning pågår. Beskrivning av
föreliggande skyddsåtgärder för verksamheter inom vattenskyddområdet
för Göta älv ingår i reviderad upplaga
Dimensionerande regnintensiteter är baserade på Svenskt Vattens
publikation P104. En klimatfaktor har ansatts vid beräkning av framtida
regnintensiteter för att beakta prognosticerade förändringar av klimatet
VA- och dagvattenhanteringen omfattar hela täktområdet inklusive deponi.
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Föreliggande upplaga är en revidering av preliminärhandling daterad 2011-06-17
och innehåller följande uppdateringar:

7 (40)



Den 28 januari 2013 införde Göteborgs kommun Rikets höjdsystem
RH2000. Höjder angivna i stadens lokala höjdsystem GH88 har beräknats
om för att följa RH2000

1.2 Underlag
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Planskiss, dwg-format, daterad 2014-10-10
Stora Viken primärkarta utan hk, dwg-format, tillhandahållen 2014-05-20
Stora viken primärkarta med hk, dwg-format, tillhandahållen 2014-05-20
Översikt brytgränsområde Alekrossen, dwg-format, daterad 2014-02-11
Inmätning av sprängkant Alekrossen, dwg-format, daterad 2014-02-11
Inmätning av befintlig täktbotten, dwg-format, tillhandahållen 2014-06-27
Dagvattenpolicy. Ale kommun, Sektor samhällsbyggnad. Alafors
Säkrare vatten – Skyddsföreskrifter för Göta älv. Länsstyrelsen i Västra
Götalands län 2004-06-01
Södra Nödinge VA och dagvattenutredning, Sweco Environment AB
Göteborg 2008-07-11
Dagvattenavrinning från bergtäktsområdet på fastigheten Stora Viken 2:1 i
Ale kommun PM – Bilaga 2 2006-04-15 Stora viken, Sweco Viak
Tryckstegringsstation för vatten till fastigheten Stora Viken 2:1 i Ale
kommun. – Bilaga 1 2006-04-15 Stora viken, Sweco Viak
Vikabäcken Ale kommun – Fiskeribiologisk bedömning. Thorsson &
Åberg Miljö och Vattenvård AB, daterad 2008-07-04
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken. Utvidgning
av deponiverksamhet, Ale kommun. Planerade arbeten för igenläggning
och nygrävning av dike. WSP Environmental Jönköping 2014-08-08
Omgrävning Vikabäcken, dwg-format, tillhandahållen 2014-10-20
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1.3 Platsbesök i området
För att förstå omfattningen och komplexiteten av uppdraget inleddes detta med
platsbesök i området tillsammans med representanter från beställaren.
Från den östra delen av planområdet kan täktverksamheten studeras. En stor del av
bergtäkten är plansprängd till nivån + 66 m (RH2000), vilket kommer att försvåra
framtida avledning av spill- och dagvatten med självfall.
I den norra delen av planområdet är större delen av tillgängligt berg för
täktändamål utnyttjad, se figur 4 samt bilaga 2. Bortom jordvallen, som utgör
täktområdets norra gräns, till höger i figur 4, avtar nivåerna mot norr.

I den södra delen av täktområdet är deponin för inerta massor belägen, d.v.s. de
jordmassor etc. som Skanska avlägsnar från berget för att få kalt berg innan sprängning kan påbörjas, se figur 5. Till höger i bild, framför jakttornet, skymtas även
dammarna där yt- och lakvatten samlas upp. Dammarna utgör en total yta om
ca 250 m2. I samband med utvidgning av deponiverksamheten kommer befintliga
dammar att tas i anspråk och behöva flyttas. Även Vikabäckens sträckning kommer
att behöva omledas, vilket har tagits hänsyn till i föreliggande utredning. Möjligheterna till en gemensam dammanläggning för rening av dagvatten från hela täktområdet samt lakvatten från deponin har studerats.
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Figur 4. Befintlig täktverksamhet i norr. Fotot är taget åt nordväst från den del av
området som kommer att bebyggas först efter eventuell avetablering år 2026
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Figur 5. Deponi i södra delen av täktområdet
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Området söder om deponin är betydligt flackare och består av naturmark i form av
ängar, se figur 6, där även dammarna syns i bild. Genom denna del av området
rinner Vikabäcken, vilken avvattnar stor delar av täktområdet, se figur 7. Till
bäcken bräddar även dagvatten från mossområdet Kvarndammen, sydöst om
planområdet, se bilaga 1. Mossområdet avleds dock normalt åt söder i Almekärrsbäcken. Vikabäcken leds genom två trummor, vilka begränsar avbördningskapaciteten, se figur 8, under en väg för vidare avledning åt nordväst och Göta älv.

Figur 6. Naturområde och dagvattendammar i södra delen av täktområdet
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Figur 7. Vikabäcken, sydväst om täktområdet

Under E45, järnvägen samt delar av det intilliggande industriområdet är Vikabäcken kulverterad. Enligt Cowi, som utarbetat arbetsplanen för E45, är bäckens
avrinningsområde ca 5,8 km2 och den teoretiska medelvattenföringen bedöms
uppgå till < 0,10 m3/s. Vidare uppger Cowi i linje med miljökonsekvensbeskrivningen för projektet Bana Väg i Väst (2004) att bäcken är starkt försurad
och påverkas bl.a. av förorenad mark och lakvatten från deponi.
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Figur 8. Trummor i den södra delen av täktområdet

11 (40)

En senare utredning utförd av Thorsson & Åberg Miljö och Vattenvård AB i juli
2008, påvisar motsatsen. Utförda vattenprovtagningar i kombination med bottenfaunaprovtagning indikerar att Vikabäcken inte är försurningspåverkad i den grad
som anges i Miljökonsekvensbeskrivningen. Vidare menar Thorsson & Åberg att
Vikabäcken utgör ett biflöde till Almekärrsbäcken och att Vikabäcken vid låg
vattenföring får hela sin vattenföring från Alekrossen. Behovet av rening av
dagvatten från planerat verksamhetsområde är stort på grund av dess direktpåverkan på Vikabäcken.

1.4 Naturinventering
Ett viktigt underlag för upprättandet av detaljplanen för Stora Viken är den naturinventering som kommunen har genomfört i området.
Av naturinventeringen framgår att det främst är i den södra delen av planområdet
som det finns naturvärden. Naturvärdena kan påverka hur tomtindelning av verksamhetsområdet kan ske och stärker uppfattningen att de naturliga vattenvägarna
som finns i planområdet om möjligt bör bevaras för att utgöra en del även av det
framtida dagvattensystemet. En sammanställning av naturinventeringen har tagits
fram och bifogas denna utredning som bilaga 1.
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I samband med tillståndsansökan för igenläggning och nygrävning av den dikade
delen av Vikabäcken genom täktområdets södra del, utfördes en översiktlig
inventering av groddjur i dikesdelen samt sedimentationsdammarna. Inventeringen
visade på att diket utgör uppehållsmiljö för åkergroda utanför leksäsong, samt att
diket tillsammans med dammarna och den intilliggande skogsmarken mycket väl
kan fungera som övervintringsmiljö för åkergroda (WSP Environmental, 2014).
Den ena av dammarna bedöms utgöra leklokal för såväl mindre vattensalamander
som åkergroda.
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2 Befintlig vattenförsörjning samt
avledning av spillvatten
Inom täktområdet finns endast vattenförsörjning till befintlig kontorsbyggnad.
Även privata brunnar för uppsamling av artesiskt grundvatten som används för
täktverksamheten, finns inom området, se bilaga 2. Genom södra delen av täktområdet finns dock huvudvattenledningar och utmed E45 finns spillvattensystem
som ansluter till spillvattentunneln sydväst om täktområdet. Befintliga VA-system i
täktområdet och i dess närhet beskrivs nedan samt illustreras i bilaga 2.

2.1 Befintlig vattenförsörjning
Nödinge samhälle, norr om planområdet, försörjs idag med vatten från Göteborgs
stad. I nordöstra Bohus, söder om täktområdet, regleras flödet till Nödinge och
södra Nol i en ventilkammare. Från ventilkammaren finns två huvudvattenledningar utbyggda mellan Bohus och Nödinge.1 Dessa två ledningar går genom
den södra delen av täktområdet och vidare utmed E45, se bilaga 2. Vattenledningarna är av dimensionerna 350 respektive 280 mm.
Trycknivån i befintligt ledningssystem uppgår till ca + 80 m (GH88, +70 m
RH2000) vilket medför att tryckstegring erfordras för att tillfredsställande trycknivåer skall erhållas inom planområdet. Tryckstegring sker idag med hjälp av en
mobil tryckstegringsstation.

Spillvatten från bl.a. Nödinge, norr om planområdet, pumpas från en huvudavloppspumpstation i den sydvästra delen av Nödinge mot Bohus för vidare
avledning via Surte till Ryaverket i Göteborg. Vid Stora Viken, d.v.s. aktuellt
planområde, ansluter tryckavloppsledningar till spillvattentunneln mellan Stora
Viken och norra delen av Surte2. Av säkerhetsskäl kan dock ej spillvattentunnelns
läge illustreras i bilaga då tunneln kan utgöra mål för terroristaktioner.
1

Södra Nödinge VA och dagvattenutredning, Sweco Environment AB Göteborg
2008-07-11
2
Södra Nödinge VA och dagvattenutredning, Sweco Environment AB Göteborg
2008-07-11
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2.2 Befintlig avledning av spillvatten
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3 Befintlig avledning av dagvatten
Inom planområdet finns inga dagvattenledningar anlagda utan all avvattning sker
som ytvattenavrinning, se bilaga 2. Tre privata dagvattenbrunnar för uppsamling av
dagvatten är belagda i planområdets södra del. Vid platsbesöket i området
studerades särskilt dagvattenavledningen i södra delen av planområdet samt
planområdets höjdförhållanden. Bilder etc. från platsbesöket finns i avsnitt 1.3.
För att kunna beskriva dagvattenavrinningen från området, nu och innan täktverksamheten togs i drift, har utöver kartmaterial ett flertal tidigare genomförda
utredningar studerats se avsnitt 1.2
Innan täktverksamheten etablerades bedöms ytvattenavrinningen från täktområdet
huvudsakligen ha skett söderut. Sedan utfartsvägen till området anlagts bedöms
avrinning även ske längs denna, se bilaga 2. Ytavrinningen från den norra delen av
täktområdet bedöms ha skett norrut.
I den södra delen av täktområdet finns idag upplag av schaktmassor och här samlas
även ytvatten för användning vid reduktion av damm från bergtäkten. Delar av
detta ytvatten rinner idag vidare söderut i öppna diken.
Numera är delar av täktområdet plansprängt till nivån + 66 m (RH2000). Ytvatten
som uppkommer inom området genomgår slam- och oljeavskiljning före avledning.3 Hur utformningen och avledningen av överskottsvatten sker skall
redovisas årligen till tillsynsmyndigheten. I redovisningen skall även överskottsvattnets föroreningsinnehåll redovisas. Vidare framgår att Kretslopp och vatten
skall meddelas om avledningen av överskottsvattnet görs om.
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I förhållande till att en stor andel av täktområdet bedöms inrymma berg i dagen
rinner relativt lite dagvatten av från området mot söder. En möjlig orsak till den
begränsade avrinningen bedöms vara att berget innehåller sprickzoner vilket gör att
delar av dagvattnet inte rinner av på ytan utan rinner ner och infiltrerar i underliggande marklager. Då ingen bergutredning eller sprickinventering har genomförts, råder emellertid osäkerhet kring huruvida denna teori stämmer.

3

Dagvattenavrinning från bergtäktsområdet på fastigheten Stora Viken 2:1 i Ale kommun
PM – Bilaga 2 2006-04-15 Stora viken, Sweco Viak
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Vidare visar de geotekniska undersökningarna att den del av området som plansprängts till nivån + 66 m (RH2000) även är undersprängt. Det undersprängda
lagret bedöms vara ca 2 – 3 m tjockt, vilket innebär att en stor volym dagvatten kan
magasineras i det undersprängda lagret innan det rinner vidare åt söder.
På en höjdplatå sydöst om täktområdet finns ett mossområde benämnd Kvarndammen, se bilaga 2. Kvarndammen avvattnas främst söderut i Almekärrsbäcken
vilken mynnar i Göta älv i centrala Bohus. I samband med kvarndrift har dock
delar av flödet från kvarndammen kunnat fördelas norrut till en bäck. Även idag är
det, vid höga flöden, troligt att delar av Kvarndammens utgående flöde rinner
norrut i denna bäck.
Vid framtagandet av ett förslag på framtida dagvattenhantering för Stora Viken är
det mycket viktigt att studera hur avledningen av dagvatten skedde innan täktverksamheten togs i drift. Ett mål för framtida dagvattenhantering är att den naturliga
vattenbalansen bevaras. Därför är det t.ex. dagvattenflödena före täktverksamheten
togs i drift som bör ligga till grund för hur stora de framtida flödena skall tillåtas
vara och hur mycket dagvatten som bör magasineras inom planområdet. Med
befintlig dagvattenhantering avses i denna utredning därför främst förhållandena
före det att täktverksamheten togs i drift.

3.1 Avrinningsområden och befintliga
dagvattenflöden
Täktområdets ursprungliga topografi har skisserats och utifrån detta har området
delats in i fem stycken avrinningsområden, se figur 8. Två intressanta punkter, med
hänsyn till dagvattenavrinningen, har identifierats och markerats.
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Område A och B, se figur 8, avleds åt norr, E åt sydöst, medan resterande del av
täktområdet, C och D, avleds åt söder och sedan vidare åt väster till Vikabäcken.
Område C utgörs av Ckross samt Cdeponi.
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Figur 9. Avrinningsområden, A-E, för befintlig dagvattenavrinning inom planområdet. Den orangea linjen utgör planområdesgränsen och den svarta linjen
utgör täktområdesgränsen och även gränser för avrinningsområdena.
Avrinningsområdena Ci och Di ligger utanför täktområdet men avvattnas via
Vikabäcken.

Befintlig dagvattenavrinning har beräknats med hjälp av rationella metoden enligt
Svenskt Vattens publikation P90. Rinntiderna inom avrinningsområdena skiljer sig
markant åt, varpå olika regnhändelser anses vara dimensionerande. Nedan beskrivs
förutsättningar och befintligt dagvattenflöde från respektive avrinningsområde.
Gemensamt för avrinningsområdena är avrinningskoefficienten om 0,1 som
antagits för respektive område, vilket enligt Svenskt Vattens publikation P90
motsvarar ”kuperad bergig skogsmark”.
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Avrinning åt norr, avrinningsområde A och B
Den dimensionerande varaktigheten har ansatts till 60 min, vilket bedöms motsvara
rinntiden för delavrinningsområde A och B. Regnintensiteten för ett regn med
varaktigheten 60 min och en återkomsttid om 10 år, har beräknats uppgå till
ca 71,4 l/s, ha, enligt Svenskt Vattens publikation P104. I tabell 1 anges befintliga
dagvattenflöden från delavrinningsområde A och B.

Tabell 1. Befintligt dagvattenflöde åt norr

Område
A
B
Totalt

Area
(ha)
6,5
3,1
9,6

µ
0,1
0,1
0,1

Q10 år, 60 min
(l/s)
46
22
69

Avrinning åt sydväst, avrinningsområde C och D
Den dimensionerande varaktigheten har ansatts till 3 h, vilket bedöms motsvara
rinntiden för avrinningsområde C och D till Vikabäcken. Regnintensiteten för ett
10-årsregn med varaktigheten 3 h, har beräknats uppgå till ca 32 l/s, ha. I tabell 2
anges befintliga dagvattenflöden från avrinningsområde C och D.

Tabell 2. Befintligt dagvattenflöde åt sydväst

Ckross
Cdeponi
D
Totalt

Area
(ha)
19,1
6,7
7,3
33,1

µ
0,1
0,1
0,1
0,1

Q10 år, 3 h
(l/s)
61
21
23
106

Avrinning åt sydost, avrinningsområde E
Den dimensionerande varaktigheten har ansatts till 60 min, vilket bedöms motsvara
rinntiden för delavrinningsområde E. Enligt ovan uppgår regnintensiteten för ett
10-årsregn med varaktigheten 60 min, till ca 71,4 l/s, ha. I tabell 3 anges befintliga
dagvattenflöden från delavrinningsområde A och B.
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Område
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Tabell 3. Befintligt dagvattenflöde åt sydost

Område
E

Area
(ha)
2,8

µ
0,1

Q10 år, 60 min
(l/s)
20

Utöver flöden inom täktområdet har två punkter identifierats där flödet bedöms
vara extra intressant med hänsyn till framtida dagvattenhantering, se figur 89. Till
punkt 1 avleds totalt dagvatten från ca 39 ha, d.v.s. avrinningsområdena C samt Ci
som utgörs av 2,7 ha inom täktområdet (C) och ytterligare 1,2 ha utanför täktområdet Ci. Till punkt 2 avleds dagvattnet från punkt 1 (C+Ci), dagvatten från
område D samt dagvatten från ytor mellan planområdet och E45 (Di). Totalt
bedöms dagvatten från ca 62 ha avledas till punkt 2. Beräknade flöden till dessa
punkter framgår av tabell 4.

Tabell 4. Befintliga flöden till punkt 1 och 2, se figur 8.

Punkt
1
2

Area
(ha)
39
62

µ
0,25
0,3

Q10 år, 3 h
(l/s)
335
698

3.2 Göta älv
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Slutlig dagvattenrecipient för samtliga delavrinningsområden är Göta älv. Vattenskyddsområdet kring Göta älv sträcker sig från Lärjeholm i söder samt till Surte i
norr, se figur 10. Även planområdets placering är markerat i figur 10. Utredning
avseende utvidgning av vattenskyddsområdet för Göta älv pågår. Framtida
verksamhetsområde kan då komma att styras av vattenskyddsföreskrifter. Således,
är skriften ”Säkrare vatten, Skyddsföreskrifter för Göta älv” styrande för dagvattenhanteringen inom skyddsområdet och beaktas även i föreliggande utredning.
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Planområdet
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Figur 10. Vattenskyddsområdet kring Göta älv markerat med blå skraffering.(VISS,
2014)
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4 Föreslagen vattenförsörjning samt
avledning av spillvatten
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I detta kapitel föreslås principer för hur VA-försörjning av planområdet kan ske
dels när täktverksamheten är i drift och dels för förhållandet att denna har avvecklats ca år 2026. Utbyggnadsbehov av ledningar och anläggningar för att kunna
ansluta planområdet till kommunal VA-försörjning beskrivs. För att underlätta
framtida hantering av spill- och dagvatten ges förslag på hur fortsatt plansprängning inom bergtäkten kan ske. I figur 11 visas en översikt av planerade
verksamheter inom planområdet.

Figur 11. Planerad utbyggnad inom aktuellt planområde
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4.1 Föreslagen vattenförsörjning
Vattenbehovet för verksamhetsområdet, har beräknats, i enlighet med Svenskt
Vattens publikation P83 och i samråd med kommunen, efter förutsättningarna
nedan. Beräkningarna avser vattenförbrukning för ett fullt utbyggt verksamhetsområde.
Specifik förbrukning
Medelförbrukning under arbetstid
Maximal timförbrukning
Area
Medelförbrukning
Maximal förbrukning
Maximal vattenförbrukning inkl. 20 l/s
släckvattenförbrukning

0,1 l/s, ha
0,4 l/s, ha
0,8 l/s, ha
46 ha
4,6 l/s
36,8 l/s
56,8 l/s

Släckvattenförbrukningen avser normal brandbelastning, d.v.s. brandsäkra byggnader utan större upplag av brännbart material. Brandvattenförsörjning av området
föreslås ske genom konventionellt brandvattensystem. Avstånd mellan brandposter
bör maximalt uppgå till 150 m.
Vissa fastigheter kommer dock sannolikt att förses med sprinkleranläggningar vars
vattentillförsel får ske genom separata lösningar inom fastighet, med magasinering,
reservkraft och vid behov, tryckstegring. Detta bör klarläggas genom separata riskutredningar. Fastighetsägare kan inte med stöd av vattentjänstlagen kräva att få
ansluta en sprinklerinstallation direkt till den kommunala vattenförsörjningsanläggningen.

Beräkningarna ovan baseras på schablonvärden från Svenskt Vattens publikation
P83. Dessa värden anses generellt vara höga men har ändå använts då beställaren
inte vill riskera att underdimensionera systemen i detta tidiga skede. I dagsläget är
endast en verksamhetsutövare känd, utöver befintligt betong- och asfaltsverk som
ska omlokaliseras inom planområdet. Om det före utbyggnaden av vattenförsörjningssystemet blir känt vilka fler typer av verksamheter som skall etablera
sig inom området, kan det dock bli aktuellt att räkna om den dimensionerande
vattenförbrukningen.
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Vattenförsörjningssystemet inom framtida verksamhetsområde, beräknas således, i
detta skede, dimensioneras för totalt ca 56,8 l/s.
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Möjligheterna för anslutning till befintliga vattenförsörjningssystem är mycket
goda, då två huvudvattenledningar finns utmed planområdets västra sida. Planområdet föreslås anslutas till befintlig huvudvattenledning i befintlig tillfartsväg
och nya vattenledningar föreslås anläggas i föreslagna vägar inom planområdet, se
bilaga 4.
Kapaciteten i befintligt system bedöms vara tillfredsställande, dock erfordras tryckstegring. Trycklinjen i huvudledningen mellan högreservoaren i Bohus och högreservoaren i Nödinge antas i en tidigare genomförd utredning hålla + 80 m (GH88,
+ 70 m enligt RH2000). I samma utredning antas framtida marknivåer till
ca + 73 m (GH88, + 63 m enligt RH2000).4 Utgående nivå från Bohusreservoaren
är enligt uppgift från kommunen + 14,5 m (GH88, + 4,5 m enligt RH2000), vilket
borde medföra att Bohusreservoaren är lokaliserad på nivån ca 65,5 m (GH88,
+ 55,5 m enligt RH2000 m).
Enligt Svenskt Vattens publikation P83 skall trycknivån på högsta tappställe uppgå
till minst + 15 mvp. Då nivån för högsta tappställe är svår att uppskatta i detta
skede används dock schablonen + 25 mvp över högsta marknivå. Detta medför att
tryckstegring till ca + 90 m (RH2000) bör ske för verksamhetsområdet i Stora
Viken.
Definitiva dimensioner och ledningslägen fastställs i detaljprojekteringsskedet.
Önskvärt är att samtliga vattenledningar inom området lokaliseras längs vägar och
om möjligt, i samband med ett fullt utbyggt verksamhetsområde, utformas som ett
cirkulationssystem.
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4.2 Föreslagen avledning av spillvatten
Spillvattnet från täktområdet föreslås avledas till befintligt spillvattensystem längs
E45, med påkoppling vid Klädkällaren, se bilaga 4. Föreslaget system kräver
anläggning av ny spillvattenledning i planerad lokalgata inom planområdet och
vidare i befintlig tillfartsväg. Befintlig huvudvattenledning i tillfartsväg skall
beaktas med försiktighet för att minimera risk för skada på ledningen. Huvudvattenledningen skall ha full åtkomst även efter anläggande av ny spillvattenledning. Ny spillvattenledning skall anläggas så att befintlig tillfartsväg är
tillgänglig under byggtiden.
4

Tryckstegringsstation för vatten till fastigheten Stora Viken 2:1 i Ale kommun. Bilaga 1
2006-04-15 Stora viken, Sweco Viak
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Anslutande spillvattenledning vid Klädkällaren, som slutligen ansluter till
Kretslopp och vattens spillvattentunnel, se bilaga 4, bör ersättas med ledning i
större dimension i samband med påkoppling av spillvatten från verksamhetsområdet.
Alternativ avledning av spillvatten från verksamhetsområdet kan även ske via
direkt påkoppling på befintlig spillvattentunnel. Detta förslag har förkastats i
föreliggande utredning då tillgängligheten bedöms som begränsad. Ytterligare
utredning krävs för att förorda detta alternativ.
Spillvattenledningarna inom planområdet föreslås anläggas med ett fall om minst
6 ‰. Befintlig markyta inom täkten är ojämn, större delen är plansprängd medan
andra delar är ojämna. Därmed föreslås marken jämnas och delvis fyllas ut för att
uppnå erforderlig lutning och undvika alltför djupa schakter ur drift- och underhållssynpunkt.
Dimensionerande spillvattenmängd antas motsvara vattenförbrukningen och
uppgår till ca 36,8 l/s.
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Definitiva dimensioner och ledningslägen fastställs i detaljprojekteringsskedet.
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5 Föreslagen avledning av dagvatten
Ett förslag på framtida dagvattenhantering för hela täktområdet har utarbetats. I
detta skede innebär det att principerna för hur dagvattenhantering kan ske inom
verksamhetsområdet har tagits fram. Dagvattensystemen skall kunna fungera såväl
när täktverksamheten är i drift som när den eventuellt har avetablerats år 2026.
Erforderliga utjämningsvolymer har beräknats för aktuellt täktområde. Dagvattenflödet från täktområdet föreslås begränsas så att framtida maximalt utgående
flöde motsvarar naturmarksavrinning.

5.1 Framtida dagvattenflöden
På samma sätt som för befintliga förhållanden har framtida dagvattenflöden inom
verksamhetsområdet beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P104 för regn
med 10 års återkomsttid. I samband med planerad exploatering bedöms regnets
dimensionerande varaktighet reduceras till 30 min då andelen hårdgjorda ytor
förväntas öka.
Med en säkerhetsfaktor om 1,2 avseende prognosticerade klimatförändringar uppgår den dimensionerande regnintensiteten till ca 139 l/s, ha för ett 10-årsregn. Vid
flödesberäkningarna har en avrinningskoefficient om 0,5 antagits för täktområdet
vilket enligt Svenskt Vattens publikation P90 motsvarar ”slutet byggnadssätt med
planterade gårdar, industri- och skolområden. Avrinningskoefficienten för deponin
har motsvarande beräkningar för befintligt flöde, antagits till 0,1.
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Ofördröjda dagvattenflöden från täktområdet efter exploatering samt erforderliga
magasinsvolymer, för att framtida flöden inte skall överskrida naturmarksavrinngen från innan täkten togs i drift, har beräknats med förutsättningar enligt
ovan. Av tabell 5 – 7 framgår beräknade dagvattenflöden efter exploatering från
respektive avrinningsområde.
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Avrinning åt norr, avrinningsområde A och B

Tabell 5. Framtida dagvattenflöde åt norr

Område
A
B
Totalt

Area
(ha)
6,5
3,1
9,6

µ
0,5
0,5
-

Q10 år, 30 min
(l/s)
452
215
667

Avrinning åt sydväst, avrinningsområde C och D

Tabell 6. Framtida dagvattenflöde åt sydväst

Område
Ckross
Cdeponi
D
Totalt

Area
(ha)
19,1
6,7
7,3
33,1

µ
0,53
0,1
0,5
-

Q10 år, 30 min
(l/s)
1400
93
507
2 000

Avrinning åt sydost, avrinningsområde E

Tabell 7. Framtida dagvattenflöde åt sydost

Område
E

Area
(ha)
2,8

µ
0,5

Q10 år, 30 min
(l/s)
195

Dagvattnet som skall tas omhand inom täktområdet Stora Viken kan delas in i
takvatten och övrigt dagvatten. Takvattnet är att betrakta som rent och bedöms
kunna infiltrera inom kvartersmark. Övrigt dagvatten kommer dock att behöva
genomgå någon form av rening och föreslås avledas i täta system till den norra
respektive södra delen av täktområdet för utjämning och rening. Avrinningsområde
E föreslås avledas till separat magasin med utlopp åt sydöst för att inte öka
belastningen på Vikabäcken. Om inga förorenande verksamheter anläggs inom
detta område kan dagvattnet ledas ned till underliggande sprängstensmagasin.
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5.2 Förslag till dagvattenhantering i Stora Viken
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Vidare avledning från täktområdets södra del föreslås ske till Vikabäcken. I
tidigare utredningar har även alternativen att avleda dagvattnet till Almekärrsbäcken eller längs den befintliga utfartsvägen studerats5. Även i dessa utredningar
bedömdes dock alternativet att avleda dagvattnet först åt söder och sedan, i
befintlig bäck, åt norr vara det mest fördelaktiga alternativet.

5.2.1 Lokalt omhändertagande av dagvatten
Det finns en mängd olika principer för lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD.
Vilka principer som kan användas inom ett specifikt område styrs dels av områdets
naturliga förutsättningar, såsom möjligheten till infiltration och dels av den
planerade exploateringen.
I Stora Viken begränsas valet av LOD-tekniker främst av att de risker som kan
uppstå i samband med brand eller någon annan olycka. Skyddsområdet för vattentäkten Göta älv kan komma att omfatta aktuellt planområde. Därmed är det mycket
viktigt att de principer för lokalt omhändertagande som föreslås för verksamhetsområdet sannolikt även uppfyller framtida krav.
Principer för LOD som bedöms kunna tillämpas i Stora Viken
Gemensamt för de principer som presenteras nedan är att de bedöms kunna
tillämpas för omhändertagande av dagvattnet från gator och övriga hårdgjorda
markytor inom verksamhetsområdet. För omhändertagande av takvattnet finns
betydligt fler principer som kan tillämpas, men eftersom detta kan tas omhand i
befintliga marklager presenteras inga principer som enbart uppfyller kraven för
omhändertagande av detta dagvatten.
Fördröjningsdammar
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Fördröjningsdammar, se figur 12, kan anläggas som en del av parkytor eller öppna
områden. Genom att förse dessa anläggningar med strypta eller reglerade utlopp,
kan det utgående flödet begränsas och resterande dagvatten magasineras i dammen.
När avrinningen till dammen har minskat töms dammen successivt.

5

Dagvattenavrinning från bergtäktsområdet på fastigheten Stora Viken 2:1 i Ale kommun
PM – Bilaga 2 2006-04-15 Stora viken, Sweco Viak
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Figur 12. Exempel på fördröjningsdamm (Nedregården, Varberg)

Dammarna kan utformas som våta eller torra beroende på om de alltid skall ha en
synlig vattenspegel eller ej. Våta dammar har generellt bättre reningseffekt eftersom uppehållstiden i en våt damm är längre än i en torr damm.

Beroende på hur en eventuell dagvattendamm dimensioneras kan reningseffekten
variera kraftigt. Viktiga parametrar är dammens specifika yta samt utformning.
Reningseffekten hos en damm beror av sedimentering av partikelbundna föroreningar. Enligt en doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola, ”Stormwater Ponds for Pollution Reduction” av Pettersson (1999), som sammanfattats i
VAV-NYTT 1/2000, är det viktigt att dammens volym är tillräcklig för att avskilja
huvuddelen av de partikelbundna föroreningarna. Mer än 90 % av den årliga
föroreningsavskiljningen sker mellan regntillfällena och dammens volym måste
därför vara tillräcklig för att ta hand om dagvattenvolymerna. Därmed är dammens
utformning avgörande för en god reningsförmåga.
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Fördelar med fördröjningsdammar är att man effektivt kan ta hand om stora mängder dagvatten samtidigt som de kan ha god reningseffekt. En nackdel är att de
kräver stort utrymme. Dessutom måste skötsel i form av gräsklippning etc. genomföras regelbundet för att de skall fungera tillfredsställande.

27 (40)

Pettersson menar att avskiljningskapaciteten i en damm styrs i stor grad av
dammens specifika yta. Dammens specifika yta uttrycks i dammarea (m2) per avrinningsområdets reducerade area (ha). Optimal avskiljningskapacitet, omkring
80 % för metaller och närsalter, uppnås då dammens specifika yta uppgår till omkring 250 m2/ha, se figur 13. En ökning av dammens specifika yta bidrar endast till
en marginell ökning av avskiljningskapaciteten.

Figur 13. Förhållandet mellan dammens avskiljningskapacitet och dess specifika
yta för modellerade och uppmätta halter av TSS och bly. Optimal avskiljning sker
2
vid en specifik yta om 250 m /ha. (Pettersson, 1999)
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Vidare är även dammens längd-breddförhållande en avgörande faktor. Långsträckta dammar med ett längd-breddförhållande över 6:1 har visat sig vara fördelaktigt vid avskiljning av föroreningar, då det ger en jämnare hastighetsfördelning.
I tabell 8 redovisas schablonvärden som ger en uppfattning om möjlig
föroreningsreduktion i en våt dagvattendamm.
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Tabell 8. Schablonvärden avseende föroreningsreduktion i våt dagvattendamm
Ämne
Föroreningsreduktion (%)
Fosfor (total)
55
Kväve (total)
35
Bly
75
Koppar
65
Zink
50
Kadmium
80
Krom
60
Nickel
85
Kvicksilver
25
Suspenderat material
80
Olja
80

Tre dagvattendammar föreslås anläggas inom planområdet, en för omhändertagande av dagvatten från avrinningsområde A och B med avledning åt norr, samt
två i den södra delen av området för omhändertagande av dagvatten från avrinningsområde C och D. I enlighet med ovanstående teori bör dammarnas
specifika yta uppgå till minst 1 200 m2 för den norra dammen samt 3 600 m2
sammanlagd yta för de södra dammarna. Översiktliga beräkningar av dammarnas
reningseffekt för aktuellt planområde presenteras i avsnitt 5.2.2.

Sprängningsarbetena som utförs i täktverksamheten bidrar till ökade halter av
kväve i dagvattnet. Föroreningsreduktionen av kväve i en damm anses inte vara
tillräcklig utan de södra dammarna föreslås eftergås utav ett fördelningsdike och en
våtmark. Den södra delen utav planområdet utgör uppehållsmiljö för åkergroda och
detta måste tas i beaktande vid utformning av den södra dammen placerad invid
åkermarken.
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Önskan är att dagvatten från planerat verksamhetsområde och befintligt täktområde
och deponi skall renas i en gemensam anläggning. Lakvattnet från deponin som
planeras renas i den södra dammen, skall inte ge upphov till en betydande föroreningsbelastning där rening utöver damm krävs, då det är inerta massor som
deponeras. Dock bör detta kontrolleras genom mätningar och jämförelser med föroreningsbelastningen hos dagvattnet från verksamhetsområdet.
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För avledning av vatten ifrån de båda södra dammarna till föreslagen våtmark
behöver det korsa planerat ny dikad del av Vikabäcken. För att möjliggöra
korsning av planerat dike föreslås en brunn på respektive sida om planerat dike,
sammanbundet med en dykarledning som dimensioneras för ett utgående flöde på
600 l/s + 23 l/s. Utflödet till Vikabäcken får ej överstiga 106 l/s.
Våtmarker kan utformas på olika sätt där vissa delar av våtmarken skall vara
grunda för att gynna den biologiska mångfalden, såsom gynnande av vattenlevande
organismer och groddjur mm., och andra delar kan vara djupare för att ytterligare
främja sedimentering av partikulära föroreningar och kväve- och fosforfraktioner.
En djupdel i våtmarken kan vara att anlägga en lämpligt utformad damm vid
inloppsdelen som sedan övergår i en ren våtmark. För att undvika att vegetation
och djurliv i en anlagd våtmark kan eroderas och/eller spolas bort vid kraftiga
nederbördstillfällen föreslås att inloppet utformas med hjälp av en
bräddningsfunktion. Denna bräddfunktion skall medföra att normalflöden leds in i
våtmarken på ett naturligt sätt men då kraftiga flöden uppkommer så skall
överskottsvatten avledas över någon form av skibord eller vall. Uppbyggd av
stenmaterial eller liknande och strömmar på sidan om våtmarken i en bäckfåra
förbi våtmarken.
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En våtmark med grundare avsnitt på några decimeters djup omväxlande med
djupare partier är lämpliga miljöer för flera arter av groddjur. Goda förutsättningar
för grodlek kommer att finnas i dessa miljöer. Det mest optimala för bra grodreproduktion är fiskfria vatten. I en stor våtmark med varierat utseende och flikiga
stränder kommer det ändå att kunna finnas miljöer som passar såväl för fisk som
för groddjur. Våtmarksmiljön kommer också att bli ett värdefullt tillskott för
många andra arter, såväl växter som djur. I den här typen av våtmarksmiljöer
etablerar sig ganska snabbt en mångfald av olika ryggradslösa djur, vilka i sin tur
blir till föda för bl.a. olika fågelarter.
Enligt en utredning ”Mindre fosfor och kväve från jordbrukslandskapet – Utvärdering av anlagda våtmarker inom miljö och landsbygdsprogrammet och det
nya landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket 2010:21” kan en våtmark som mest
fånga ca 200 – 600 kg kväve och ca 2 – 15 kg fosfor per hektar våtmark och år.
Våtmarker är således effektiva kväve- och fosforfällor. För att en våtmark ska få
god reningseffekt måste vattnet stanna kvar i anläggningen minst 3 dagar. En del
av kvävet tas om hand om växtligheten, en del fastnar i bottensediment.
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Störst betydelse har dock denitrifikationen, där bakterier omvandlar nitrat och nitrit
till kvävgas. För att rena kväve inom ett avrinningsområde krävs generellt en
dammareal på ca 5 % av den totala arealen jordbruksmark inom
avrinningsområdet.

5.2.2 Omhändertagande av takvatten
Exploateringen i Stora Viken kommer utgöras av verksamheter, vilket vanligen
medför en stor andel takytor. Genom att avleda takvatten, vilket förutsätts vara
oförorenat, till underliggande sprängstenslager reduceras en stor andel dagvatten
som skall omhändertas. Utifrån detta föreslås inga ytterligare åtgärder inom
kvartersmark för omhändertagande av takvatten. Dock presenteras fördelarna med
gröna tak nedan.
Då det ingick i avtalet för täktverksamheten att området skulle undersprängas,
underlagras det planerade verksamhetsområdet av ett 2 – 3 m tjockt lager sprängsten. Varken avtalet eller genomförda geotekniska undersökningar ger någon
information om sprängstenslagrets magasineringskapacitet, då varken dess
utbredning i plan eller dess fraktioner är kända. Bedömningen görs dock att
sprängstenslagrets kapacitet med god marginal överstiger erforderlig volym för att
utjämna takvattnet innan det långsamt kan infiltrera genom underliggande
marklager.
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För att förhindra att släckvatten från tak vid eventuell brand avleds till sprängstenslagret, föreslås takvattnet avledas till en samlingsbrunn med avstängningsanordning. För exempel, se figur 14 – 15.
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Figur 14. Brunn med avstängningsanordning
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Figur 15. Avstängningsanordning i brunn

För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k.
gröna tak, se figur 16.
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Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t.ex. sedum, kan minska den totala
avrunna mängden på årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Dessutom kan gröna tak magasinera upp till 10 mm nederbörd vid enskilda regntillfällen. Förutom detta har sedum till skillnad från vanligt gräs den
speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut.

Figur 16. Byggnad med grönt tak. Källa: Vegtech

Förutsättningar för att tekniken skall kunna utnyttjas är att taket inte har alltför
brant lutning. Takkonstruktionen skall vara dimensionerad för den extra last som
det gröna taket innebär. Lasten är dock inte större än att motsvara ett vanligt
tegeltak.
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Vidare kan gröna tak ha en ljud- och värmeisolerande verkan, vilket kan bidra till
en bättre inomhusmiljö samt reducera byggnadens energibehov för uppvärmning.
Gröna tak kräver dock skötsel i form av gödsling m.m. för att bibehålla sin
funktion och karaktär.
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5.2.3 Omhändertagande av dagvatten från gator och övriga
hårdgjorda markytor
Dagvattnet som rinner av från områdets gator och övriga hårdgjorda ytor bedöms
vara förorenat till viss del. Därmed bör inte detta dagvatten infiltrera ner till underliggande sprängstenslager. Vid en eventuell brand inom området är det även
mycket viktigt att släckvattnet inte tillåts infiltrera i området.
I riskutredningar för områden inom skyddsområdet för Göta älv föreslås vanligen
att släckvattnet skall kunna magasineras på de hårdgjorda ytorna kring byggnaderna, varvid detta rekommenderas även för Stora Viken.
Fastigheterna föreslås förses med tät invallning, t.ex. kantstöd eller förhöjning så
att släckvattenmängden hålls inom området. Brunnstätningsmaterial, t.ex. täck/skyddslock, samt saneringsutrustning ska finnas lättillgängligt för samtliga dagvattenbrunnar för såväl egen personal som räddningstjänsten. Runt dagvattenbrunnarna ska en skyddszon på 2 m markeras. Samtliga magasin inom verksamhetsområdet bör utformas som täta så att dagvatten och eventuellt släckvatten ej
kan infiltrera i marken. Om släckvatten når ett magasin vid en eventuell brand skall
aktuellt magasin tömmas helt och saneras.
Dagvattnet föreslås dessutom avledas via oljeavskiljare som anläggs på kvartersmark. I enlighet med Gryaabs riktlinjer skall oljeavskiljaren vara av klass I enligt
SS EN 858-1, lamellavskiljare med bypass. Samtliga oljeavskiljare skall förses
med oljenivålarm.
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Dagvatten från gator och övriga hårdgjorda markytor föreslås avledas via rännstensbrunnar i täta system och sedan avledas söderut (avrinningsområde C och D)
respektive norrut (avrinningsområde A och B). Som tidigare nämnts föreslås tre
dammar med efterföljande våtmark anläggas för rening och utjämning av dagvatten
från planområdet. För att erforderlig rening skall erhållas i dammar och våtmarker
föreslås utformning enligt avsnitt 5.2.1.
Dammarna föreslås förses med dämt utlopp, varvid lättflyktiga föroreningar såsom
olja kan ansamlas i dammen. Vidare är dammarnas förslagna utformning, avseende
volym och areal, tillräcklig för en god oljeavskiljande effekt. Utloppet utformas
som en pumpgrop, varifrån det är möjligt att tömma magasinet via pumpning till
tankfordon. Utloppet förses med manuell avstängningsventil. Ventilen skall vara
tydligt markerad.
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Dagvattnet från verksamhetsområde och täktverksamhet/deponi måste särskiljas
vid inloppet till dammen för att möjliggöra provtagningar av dag- och lakvatten
från deponi och täktverksamhet som krävs av Länsstyrelsen.
I bilaga 4 presenteras ett förslag till lokalisering av föreslagna dammar samt
utgående flöden.
Uppkommer en situation som skulle kunna innebära risk för förorening av Göta älv
ska Kretslopp och vattens kontrollcentral vid Alelyckan omedelbart kontaktas. Information om hanteringsrutiner och övriga förutsättningar avseende släckvattenhanteringen ska delges berörda parter vid en eventuell händelse.
Enligt Länsstyrelsens skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet skall fastighetsägare och verksamhetsutövare informera anställda, entreprenörer, transportörer
med flera om vad som gäller inom området.

5.2.4 Översiktlig dimensionering av föreslaget
dagvattensystem
Dagvattenledningar och fördröjningsanordningar föreslås dimensioneras för att
kunna ta om hand ett s.k. 10-årsregn med 30 minuters varaktighet.

Förhållandet mellan ingående och utgående dagvattenflöde avgör storleken på
dammens regleringsvolym, se figur 17. Erforderlig utjämningsvolym har med hjälp
av Svenskt Vattens publikation P104 beräknats uppgå till ca 1 724 m3 för den norra
dammen och ca 5 377 m3 för de södra dammarna. Noteras bör att erforderlig utjämningsvolym även inkluderar takvatten, som inte föreslås passera dagvattendammarna utan föreslås ledas ner i det undersprängda lagret. Således är erforderlig
utjämningsvolym angivet som maxima, då vattnet från taken troligt minskar den
totala utjämningsvolymen till dammarna.
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I den södra delen av verksamhetsområdet föreslås anläggande av två dagvattendammar med efterföljande våtmark, vars utflöde begränsas till att motsvara
naturmarksavrinning med hänsyn till nedströms bäck och andra naturvärden samt
befintliga trummor etc. Även för den norra dammen begränsas utflödet till att
motsvara naturmarksavrinning.
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Figur 17. Visualisering av regleringsvolym och våtvolym i dammen

Vid en översiktlig dimensionering av föreslagna dammar föreslås våtvolymen utformas efter föreslagen specifik area i avsnitt 5.2.1. Våtvolymens djup bör uppgå
till ca 1,0 – 1,5 m.
Minsta ledningslutning bör uppgå till 6 ‰. Ett översiktligt dagvattensystem
illustreras i bilaga 4.
Konsekvenser av nederbörd med 100-års återkomsttid
För att undvika problem vid högre flöden i området är det viktigt att höjdsättningen
ägnas stor omsorg. Denna bör utformas på så sätt att instängda områden undviks
och att dagvatten, vid extrema flöden, rinner av via vägar och gångbanor. Vidare
måste den slutgiltiga höjdsättningen tillse att dagvatten inte tillåts rinna in mot
någon huskropp.

5.2.5 Översiktliga föroreningsberäkningar
Effekten av föreslagna dagvattendammar har uppskattats översiktligt, i enlighet
med de schablonvärden som redovisas i tabell 4, och redovisas i tabell 9.
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Beräkningen avser exploatering av hela täktområdet. Scenariot ”Före exploatering”
avser befintlig täktverksamhet, med avrinningskoefficienter om 0,4 och föroreningsmängder enligt schablonvärden för industri. För scenariot ”Efter
exploatering” har samma schablonvärden använts för beräkning av föroreningsmängder från verksamhetsområdet.
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Tabell 9. Uppskattade föroreningshalter i dagvattnet

Halt (kg/år)
Före
exploatering
Efter
exploatering
(utan
rening)
Ökning i %
Efter
exploatering
(med
rening)
Ökning i %

P

N

Pb

Cu

13,5

81,31

1,35

2,0

12,2 0,07 0,63 0,72 0,003 4514

20,1 120,62 2,01

3,0

18,1

0,1

482

48

48

48

48

48

Zn

Cd

Cr

Ni

SS

Olja
113

0,94 1,07 0,005 6701 167,5

48

48

9,05 78,412

0,5

– 33

– 63 – 48 – 26 – 70 – 41 – 78

– 42

Hg

48

48

48

1,06 9,05 0,02 0,38 0,16 0,004 1340 33,51

11

– 70

– 70

1

Kvävehalten är baserad på schablonvärden för industrimark. Kväveutsläpp från
täktverksamheter är högre på grund av användandet av sprängämnen baserat på
kväveföreningar. Aktuell kvävehalt från täkt antas vara högre än angivet värde i
tabell
2
Framtida exploatering antas ej öka kväveutsläppen, då sprängmedelsanvändningen antas minska. Den procentuella ökningen av kväve i utgående
dagvatten efter exploatering, enligt tabell, är överskattad då den baseras på ett för
lågt värde avseende kvävehalten före exploatering
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Observera att ovanstående beräkningar endast är översiktliga och baseras på
schablonvärden. Ytvatten från täkten samlas idag upp i befintliga dagvattendammar, se figur 4 och 6. Därmed är föroreningsmängderna enligt scenariot ”Före
exploatering” överskattad (ej kväve, se ovan) och beskriver ej verklig föroreningshalt i utgående dagvatten. Vidare blir även reduktionen i dagvattendammarna i övre
kant. Dock visar ovanstående beräkningar (och resonemang avseende kväve) på en
förbättring av föroreningsbelastningen i och med planerad verksamhet och
föreslagna dagvattenåtgärder.
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6 Samlad bedömning
Förutsättningarna att försörja verksamhetsområdet med vatten är goda. Huvudvattenledningar som försörjer Nödinge samhälle löper genom områdets södra del.
Vattenbehovet har beräknats uppgå till 56,8 l/s inkl. släckvattenuttag om 20 l/s.
Kapaciteten i befintligt system bedöms vara tillfredsställande, dock erfordras tryckstegring till ca + 90 m (RH2000).
Brandvattenförsörjning av området föreslås ske genom konventionellt brandvattensystem, med ett maximalt avstånd om 150 m mellan brandposterna.
Fastigheternas enskilda sprinkleranläggningar får ej försörjas via den allmänna
vattenförsörjningen, utan får ske via separata lösningar
En stor del av täktområdet är plansprängt till nivån + 66 m vilket försvårar för
avledning av spillvatten. För att uppnå en minsta ledningslutning om 6 ‰ föreslås
befintlig mark modelleras och delvis fyllas ut. Även ur dagvattensynpunkt måste
höjdsättningen av området ägnas stor omsorg, för att undvika instängda områden
vid extrema regn. Verksamhetsområdet föreslås anslutas till befintligt spillvattenledningsnät vid Klädkällaren. Befintlig huvudvattenledning och tillfartsvägens
tillgänglighet skall beaktas vid anläggande av ny spillvattenledning. Befintlig
spillvattenledning vid Klädkällaren, som ansluter till befintlig spillvattentunnel, bör
dimensioneras upp vid anslutning av verksamhetsområdet.
Verksamhetsområdet kan komma att hamna inom vattenskyddsområdet för Göta
älv. Särskilda skyddsföreskrifter för hantering av dagvatten enligt skriften ”Säkrare
vatten – Skyddsföreskrifter för Göta älv” har beaktats för verksamhetsområdet.
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Dagvattnet inom verksamhetsområdet har kategoriserats utefter föroreningsinnehåll, vilket har resulterat i två typer av dagvatten; takvatten samt dagvatten från
hårdgjorda markytor. Takvattnet antas vara rent och föreslås avledas till sprängstenslagret för infiltration till underliggande marklager. Risken för läckage av
släckvatten från tak till sprängstenslagret, minimeras genom att samlingsbrunnen
inom kvartersmark utformas med en avstängningsanordning.
De delar av kvartersmark som omfattas av förorenande verksamhet föreslås att helt
hårdgöras så att föroreningar förhindras att infiltrera till underliggande marklager
och grundvatten. Dagvatten från parkeringsplatser, trafikytor och uppställningsytor
skall avledas till oljeavskiljare inom kvartersmark i enlighet med Gryaabs riktlinjer
för verksamheter inom Göta älvs vattenskyddsområde.
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Dagvatten från kvartersmark och gator föreslås ledas vidare i slutna system till tre
stycken dammar som anläggs i den norra och södra delen av täktområdet.
Dammarna skall ha en tät utformning och vid utloppet skall avstängnings- samt
saneringsmöjligheter finnas.
Fastigheter föreslås förses med tät invallning så att släckvattenmängden hålls inom
området vid eventuell brand. Dagvattenbrunnar förses med skyddslock och en
skyddszon om 2 m skall markeras.
I södra delen av planområdet finns naturvärden som bör bevaras enligt kommunens
naturinventering. Dammen längst i söder har placerats på ett sådant sätt att den ej
inkräktar på dessa naturvärden, utan följer de naturliga vattenvägarna.
Förorenings- och flödespåverkan på Vikabäcken och övriga recipienter reduceras
tillfredsställande utifrån de belastningar som ett verksamhetsområde medför. Med
avseende på områdets karaktär och markbeskaffenhet kan påverkan reduceras
ytterligare genom annat val av exploateringsform.
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