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1 Orientering
På uppdrag av Ale kommun, Sektor samhällsbyggnad, har Norconsult AB upprättat
föreliggande VA- och dagvattenutredning för Häljered 3:1 m.fl i Ale kommun.
Planområdet är beläget strax sydväst om Älvängen, öster om Göta Älv och Europaväg 45 (E45), se figur 1. Området omfattar en yta om ca 8 ha och utgörs idag
främst av åker- och skogsmark. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde, där det planeras tillverkningsindustrier och uppställning av fordon
(åkeri).

Uppdraget syftar till att redogöra för befintliga VA- och dagvattenförhållanden
samt ta fram förslag på system för vattenförsörjning, avledning av spillvatten samt
hantering av dagvatten.
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Figur 1. Rödmarkeringen visar ungefärlig omfattning och lokalisering av
planområdet
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1.1 Underlag
Som underlag för utredning har följande material använts:

·
·
·

Häljered 3:1 Geoteknisk undersökning för detaljplan. PM Geoteknik,
2012-01-18. SWECO
Riskutredning Häljered 3:1 Ale kommun, 2012-03-09. SWECO
Grundkarta
Plankarta
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2 Befintlig vattenförsörjning samt
avledning av spillvatten
Nedan beskrivs befintliga system för vattenförsörjning samt avledning av spillvatten inom planområdet och i dess närhet. Befintliga VA-anläggningar illustreras
även i bilaga 1.

2.1 Befintlig vattenförsörjning
Befintliga bostadsfastigheter inom området har enskilda anläggningar för vattenförsörjning. Mellan Alafors och Älvängen finns en matarledning för dricksvatten
med dimensionen 250 mm (PE). Vattenförsörjning sker söderifrån med vatten från
Kungälv. Till ledningen är en servisledning, till ett befintligt ställverk i områdets
östra del, ansluten längs den västra gränsen till planområdet. En brandpost är
belägen längs Göteborgsvägen, i höjd med servisanslutningen. Kapaciteten i
matarledningen bedöms av kommunens VA-kontor vara god, speciellt under
arbetstid.
Trycknivån i befintligt ledningssystem styrs av nivån i Brandsboreservoaren söder
om Alafors och trycket från Kungälv. Vattentrycket i höjd med planområdet kan
enligt kommunen antas uppgå till ca 50 mvp.

2.2 Befintlig avledning av spillvatten
Inom planområdet saknas kommunal spillvattenhantering. Befintliga fastigheter har
enskilda avloppsanläggningar.
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Planområdet är beläget mellan två samhällen där spillvattnet från respektive samhälle avleds till olika reningsverk. Från Älvängen, norr om planområdet, avleds
spillvattnet till kommunens egna reningsverk i samma ort. Från Alafors och Nol,
belägna söder om planområdet, leds spillvattnet till det regionala avloppsreningsverket Ryaverket i Göteborg.
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3 Befintlig avledning av dagvatten
Planområdet är beläget i en dalgång mellan två bergspartier. Den huvudsakliga
avledningen av dagvatten sker på markytan, via diken och ledningar söderut via
Nol till Göta älv. Utloppet i Göta älv är beläget ca 1,5 km uppströms intaget till
Dösebacka infiltrationsvattenverk och ca 18 km uppströms råvattenintaget till
Göteborgs ytvattenverk.
En bäck, framgent kallad huvudbäcken, med ursprung i höjdpartierna nordöst om
planområdet rinner genom området, se figur 2 och bilaga 2.

Dagvatten och befintlig åkerdränering inom planområdet avleds via huvudbäcken.
Ett flertal bäckar från höjdområdet längs planområdets östra sida leds förbi åkermarken i ledning till huvudbäcken. Enligt boende inom området har det inte varit
några problem med bäckens avbördningskapacitet de senaste decennierna.
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Figur 2. Bäck som avleder dagvattnet via Alafors till Göta älv
sedd från norra delen av planområdet
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Söder om planområdet mynnar huvudbäcken i Sköldsån, som har sitt utlopp i Göta
älv. Enligt databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige) har den ekologiska
statusen klassificerats som måttlig. Ett kvalitetskrav har fastställts om att god ekologisk status skall ha uppnåtts senast år 2021. Övergödning har fastställts vara en
bidragande orsak till den måttliga ekologiska statusen. Vidare har, enligt VISS,
källor för miljögifter identifierats och det är således sannolikt att Sköldsån har eller
kan ha problem med miljögifter. Den kemiska ytvattenstatusen har emellertid,
enligt VISS, bedömts vara god.
På åkermarken, som är dränerad, har det sedan lång tid tillbaka samlats vatten
regelbundet, se figur 3. Sannolikt härrör detta från en ej tillfredställande åkerdränering.
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Figur 3. Vattenansamlingar på åkermarken. Längs det gröna stråket mellan
vattenansamlingarna rinner huvudbäcken
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3.1 Geologiska och hydrogeologiska
förutsättningar
Mellan bergspartierna består jordlagren främst av lera (Geotekniskt PM, SWECO
2012). Lerans mäktighet uppgår till som mest ca 27 m mellan bergspartierna som
omger planområdet. Leran överlagras av ett mulljordsskikt om ca 0,3 – 0,5 m.
Närmast berget, under leran, återfinns ett friktionsjordsskikt med en mäktighet om
mellan 0 – 2 m.
Vid höjdområdet öster om planområdet är jordtäckena generellt tunna.
Den fria grundvattenytan är belägen på ca 0 – 0,5 m djup.

3.2 Avrinningsområden och befintliga dagvattenflöden
Planområdet tillförs dagvatten från ett avrinningsområde med en yta om ca 92 ha.
Avrinningsområdets omfattning framgår av bilaga 1. Allt dagvatten bedöms
avledas söderut mot Alafors.
Avrinningsområdet består främst av naturmark (skogsmark och åker) men omfattar
även en mindre del av villabebyggelsen i södra delen av Älvängen.
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Avrinngen från området har beräknats med rationella metoden. Koncentrationstiden för hela avrinningsområdet bedöms uppgå till ca 60 minuter. Regnets
intensitet uppgår till 71 l/s, ha vid regn med återkomsttiden 10 år och varaktigheter
om 60 minuter. Avrinningskoefficienterna, µ, har ansatts till 0,1 för skogsmarken
samt för den dränerade åkermarken. Enligt Svenskt Vattens Publikation P90 motsvarar detta ”park med rik vegetation samt kuperad bergig skogsmark”. Beräknad
avrinning redovisas i tabell 1.
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Tabell 1. Beräknad avrinning från planområdet
Yta
Avrinni
Flöde vid 60 min
ngsvaraktighet (l/s)
koeffici
ent
Kuperad skogsmark
0,1
554
Åkermark
0,1
57
(planområde)
Åkermark
0,1
45
(ej planområde)
Summa
655
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4 Föreslagen vattenförsörjning samt
avledning av spillvatten
Vattenbehovet för planområdet har, i enlighet med Svenskt Vattens publikation
P83, beräknats efter förutsättningarna nedan. Beräkningarna avser förbrukning
inom verksamhetsområde. Behovet av spillvattenavledning bedöms motsvara den
förväntade vattenförbrukningen.
Specifik förbrukning:
Medelförbrukning under arbetstid:
Maximal timförbrukning:
Area:
Medelförbrukning:
Årsvattenbehov:
Maximal förbrukning:
Maximal vattenförbrukning inkl. 20 l/s
släckvattenförbrukning:

0,1 l/s, ha
0,4 l/s, ha
0,8 l/s, ha
14 ha
1,4 l/s
ca 44 000 m3
11,2 l/s
31,2 l/s

Släckvattenförbrukningen avser normal brandbelastning, d.v.s. brandsäkra byggnader utan större upplag av brännbart material.
Föreslagna system för VA-försörjning beskrivs nedan och redovisas översiktligt i
bilaga 2.

4.1 Föreslagen vattenförsörjning
Vattenförsörjningssystemet inom aktuellt planområde föreslås, enligt ovan, dimensioneras för totalt ca 32 l/s.
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Brandvattenförsörjning av området föreslås ske genom konventionellt brandvattensystem med brandposter. Avstånd mellan brandposter bör maximalt uppgå till
150 m.
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Vissa fastigheter kan komma att förses med sprinkleranläggningar vars vattentillförsel kan ske genom en kombination av vatten från kommunen och separata
lösningar inom fastighet med magasinering, reservkraft och vid behov tryckstegring. Detta bör klarläggas genom separata riskutredningar. Ale kommun tillåter inte
att sprinkleranläggningar är direktanslutna till den kommunala vattenförsörjningsanläggningen.
Om det före utbyggnaden av vattenförsörjningssystemet blir känt vilka typer av
verksamheter som skall etablera sig inom området kan det bli aktuellt att räkna om
den dimensionerande vattenförbrukningen. Beräkningarna ovan baseras på värden
från Svenskt Vattens publikation P83. Dessa värden anses generellt vara höga men
har använts för att inte riskera att underdimensionera systemen i detta tidiga skede.
Möjligheterna för anslutning till befintligt vattenförsörjningssystem är mycket
goda, då en huvudvattenledning finns utmed planområdets västra sida. Kapaciteten
i denna ledning har av kommunen bedömts vara tillräcklig för ett dimensionerande
flöde om 32 l/s. Förslag till lokalisering av anslutningspunkt för vattenförsörjning
föreslås dock tas fram i senare skede, och anpassas till planerade vägar och
bebyggelse.
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Kapaciteten i befintligt system bedöms vara god, både till möjlig uttagsvolym och
till försörjningstryck (50 mvp), speciellt då förbrukningsmaximum sannolikt
kommer att infalla under dagtid. De högst belägna delarna inom planområdet är
belägna ca 10 m ovan matarledningen. Trycknivån inom det framtida planområdet
bedöms hamna inom de gränser som rekommenderas av Svenskt Vatten. Enligt
Svenskt Vattens publikation P83 skall trycknivån på högsta tappställe uppgå till
minst 15 mvp och inte överskrida 70 mvp vid förbindelsepunkt.

15 (32)

4.2 Föreslagen avledning av spillvatten
Spillvattnet från planområdet föreslås avledas söderut till befintligt spillvattensystem i Alafors för vidare avledning till Ryaverket i Göteborg. Kommunen har
föreslagit anslutning till det befintliga ledningsnätet söder om återvinningsplatsen i
Alafors, i början på Ledetvägen. Spillvattnet föreslås avledas med hjälp av en självfallsledning som förläggs längs Göteborgsvägen, parallellt den befintliga vattenledningen, se bilaga 2.
Vattengångsnivåer vid föreslagen anslutningspunkt för spillvatten uppgår till
+ 20,20 m på norra sidan av Ledetvägen respektive + 19,70 m på den södra.
Således kan en självfallsledning anläggas med en lutning om ca 5 ‰ för avledning
av spillvatten från planområdet. Eventuellt kan pumpning av spillvatten krävas,
beroende på vilken sträckning som ledningen slutligen ges. Detta bör kontrolleras i
senare skede, med hänsyn till slutlig placering och höjdsättning samt eventuella
korsningar med huvuddiket.

4.3 Föreslagen dagvattenhantering
Ett översiktligt förslag på framtida dagvattenhantering i området har utarbetats. I
detta skede innebär det att principer för hur dagvattenhantering kan ske inom planområdet har tagits fram. Föreslagna åtgärder för dagvattenhantering redovisas översiktligt i bilaga 2.
Då det i dagsläget inte har tagits fram något detaljerat förslag på hur exploateringsområdet skall disponeras, har framtida dagvattenflöden i områdets olika delar
endast beräknats översiktligt. Avrinningskoefficienten 0,5 har antagits för samtliga
delområden. Enligt Svenskt Vattens publikation P90 motsvarar detta ”slutet byggnadssätt med planterade gårdar, industri- och skolområden”.

Erforderlig utjämningsvolym har beräknats översiktligt. Dagvattenflödet från
området föreslås begränsas så att framtida maximalt utgående flöde motsvarar
naturmarksavrinning, se även avsnitt 4.4 för fler exempel. Erforderlig magasinsvolym för fördröjning av flödet till motsvarande den inom planområdet uppkomna
naturmarksavrinningen, ca 43 l/s, uppgår till ca 1200 m3.
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För ett regn med 10 års återkomsttid med klimatfaktorn 1.2 och en varaktighet om
10 minuter, vilket bedöms motsvara rinntiden efter exploatering, erhålls ett
ofördröjt flöde från planområdet om ca 274 l/s,ha.
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Dagvattnet bör tas om hand på ett sätt som minimerar dess negativa miljöpåverkan
och återför vattnet till det naturliga kretsloppet. Planområdet ingår för närvarande
inte i vattenskyddsområdet avseende Göta älv.
I samband med planerad exploatering förändras sannolikt föroreningsbelastningen
på recipienter för dagvatten. Då ytor anläggs med täta beläggningar och trafikeras
av bilar och tyngre trafik förväntas dagvattnets innehåll av olja och tungmetaller
öka. Dock kan koncentrationerna av vissa andra föroreningar, såsom fosfor och
kväve, förväntas reduceras då det är åkermark som tas i anspråk. I Sköldsån, som
enligt ovan i dagsläget är påverkad av övergödning, kan således planerad exploatering främja den ekologiska statusen. Dagvatten från uppställningsytor och vägområden inom kvartersmark bör renas och fördröjas lokalt inom respektive fastighet.
Den framtida verksamheten inom planområdet är ännu inte känd och därmed är
omfattningen av dess framtida föroreningsbelastning på dagvattnet oviss. Det föreslås att kommunen ställer krav på framtida verksamhetsutövare för att tillse att
förorening av dagvatten från den specifika verksamheten inte sker. Det kan t.ex.
handla om krav på oljeavskiljare eller att verksamhets- och lagringsytor där spill
och läckage kan förväntas skall skyddas från nederbörd och/eller vallas in.
Förutsättningarna för infiltration av dagvatten bedöms generellt vara begränsade
inom planområdet p.g.a. täta jordlager och en högt belägen grundvattenyta.
Utjämnat dagvattenflöde från tomtmark föreslås huvudsakligen avledas med hjälp
av ledningssystem till huvuddiket. I nordost föreslås emellertid anslutningspunkter
för dagvatten upprättas direkt i huvuddiket.

4.3.1 Lokalt omhändertagande av dagvatten

I det planerade verksamhetsområdet begränsas valet av LOD-tekniker främst av att
dagvattnet till stor del behöver renas samt rådande grundvattenförhållanden. Ytterligare begränsande faktorer är de risker för förorening som kan uppstå i samband
med brand eller annan olycka.
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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.
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Nedan redovisas exempel på lämpliga metoder för att fördröja och rena dagvattnet
inom planområdet. Takvatten bedöms generellt vara rent och behöver därför inte
genomgå rening.

Diken
Det finns två typer av diken som kan lämpa sig för dagvattenhantering i området,
s.k. svackdiken och öppna vägdiken. En fördel med öppna diken jämfört med
ledningssystem är att spill av miljöfarliga vätskor är mer åtkomliga och lättare kan
hindras från att ledas vidare till recipient.
Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning, se
figur 4. Fördelen med svackdiken är att dagvattnet renas till viss del och att det är
ett trevligt inslag med kombinationen vatten och grönyta i området. En nackdel är
att de är relativt ytkrävande. För att bibehålla sin hydrauliska funktion och sin
förmåga att ta hand om föroreningar krävs även viss skötsel i form av gräsklippning etc.

Inom planområdet kan svackdiken anläggas vid öppna ytor eller längs lokalgator
där utrymme finns. Meningen är att de skall fungera som transportsystem och för
magasinering av dagvattnet. Svackdikena kan förses med strypt utlopp för att
vidaregående flöde skall begränsas.
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Figur 4. Svackdike (Ref. Peter Stahre)
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Med öppna vägdiken avses i detta fall diken med brantare släntlutning än svackdikena beskriva ovan. Inte heller behöver den längsgående lutningen vara lika
flack. En betydande fördel med dessa diken jämfört med svackdikena är att de inte
kräver lika stor yta och därmed är fördelaktiga att använda utmed lokalgator etc.,
där utrymmet är begränsat. Nackdelen med öppna vägdiken jämfört med svackdiken är att reningseffekten inte är lika god. Rätt utförda och utnyttjade kan dock
öppna vägdiken fungera som goda reningsanläggningar för förorenat dagvatten.

Makadamdiken
Ett alternativ till öppna vägdiken är makadamfyllda diken, s.k. makadamdiken.
Den fria volymen, d.v.s. magasinerings- eller utjämningsvolymen, i diket utgörs av
porvolymen i fyllningsmassorna, vanligtvis ca 30 %.
Utflöde från makadamdikena sker antingen genom att vattnet från magasinet perkolerar ut i omgivande marklager eller genom en kontrollerad avtappning via ett
speciellt anlagt dräneringssystem. För planområdet, där möjligheterna för infiltration är minimala, föreslås makadamdike anläggas med dräneringsledning i botten,
se figur 5.

Figur 5. Skiss över makadamdike med dräneringsledning

Makadamdiken har främst fördröjande förmåga men de har även viss renande
effekt. Nackdelen med makadamdiken är att de normalt behöver grävas om efter
omkring tio till femton år, eftersom den hydrauliska kapaciteten kan avta. Livslängden kan förlängas genom att brunnar förses med sandfång.
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Utformningen av makadamdikena kan således varieras, men en generell fördel med
makadamdiken är att de kan anläggas under t.ex. gräs- eller asfaltsytor.
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Översilningsytor
Diken, med eller utan fyllning, kan med fördel kombineras med s.k. översilningsytor, vilka vanligtvis placeras uppströms dikena och då fungerar som uppsamlingsdike. Översilningsytor, se figur 6, är svagt sluttande vegetationsytor där vattnet
tillåts sila genom växtligheten då det rinner över ytan. Ytorna kan utgöras av enkla
planteringar, gräsmarker eller mer skogslik terräng. Då större avrinningsområden
ansluts till översilningsytor bör fördröjning tillämpas för att undvika erosion och
kanalisering.

Figur 6. Principskiss för funktionen hos en gräsbevuxen översilningsyta (Ref. Peter
Lindvall)

Likt i öppna diken kommer större material att fastläggas när vattnet passerar genom
vegetationen. Vattnets hastighet dämpas dessutom av den ökade friktionen som
vegetationen ger upphov till.

Fördelningen av vattnet över översilningsytan sker ofta över en fast kant och ofta
från en fördelningsränna.
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En väl utformad översilningsyta kan både rena vatten, förlänga dagvattnets transporttid och höja det estetiska värdet i ett område. En del vatten hinner infiltrera på
vägen över ytan, medan resten fortsätter nedströms i systemet. Med hjälp av
infiltrationen kan mindre partiklar tränga ner djupare i markytans porer med det
infiltrerande vattnet och därmed fastläggas mer permanent. Dessutom följer lösta
föroreningar med det infiltrerade vattnet och kan fastna på markpartiklar eller tas
upp av växter.
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Fördröjningsmagasin
Fördröjningsmagasin kan utformas med eller utan fyllning samt med permeabel
mantelyta eller som täta. Fördelen med fyllda magasin är att dessa generellt ger en
bättre reningseffekt då partiklar kan fastläggas i fyllningen. Fyllda magasin tar
dock större volym i anspråk, då den effektiva magasinsvolymen endast utgörs av
det fria utrymmet mellan partiklarna i fyllningen. Exempelvid utgörs den effektiva
utjämningsvolymen i ett makadamfyllt fördröjningsmagasin av ca 30 % av magasinets totala volymen.
Fördröjningsmagasin med permeabel mantelyta skall lokaliseras ovanför högsta
grundvattenyta för att fungera, då dessa tillåter vattentransport genom begränsningsytan.

Träd
Dagvatten kan effektivt omhändertas med hjälp av träd, vars kronor fångar upp och
avdunstar nederbörd samtidigt som rotsystemen suger vatten ur marken. Varje trädkrona kan magasinera omkring 10 mm nederbörd över den yta som kronan upptar.
Att rotsystemen suger åt sig vatten från kringliggande mark leder dessutom till att
markens magasineringskapacitet återhämtas fortare vid längre nederbördstillfällen.
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Träd kan med fördel kombineras med andra metoder för omhändertagande av dagvatten. Utmed gator och parkeringsytor kan träd planteras för att minska flödesintensiteten. Dessutom kan träd omhänderta mindre mängder föroreningar,
exempelvis från vägdagvatten.
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Figur 7. Trädplantering längs en villagata

Genomsläppliga beläggningar
För att minska avrinningen från hårdgjorda ytor och om det finns möjlighet till
infiltration kan markbeläggning t ex utgöras av en s.k. genomsläpplig beläggning.
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Mängden hårdgjorda ytor kan minskas betydligt om genomsläppliga material
används som alternativ till asfalt och plattor. Exempel på genomsläppliga material
är hålsten av betong, permeabel asfalt och grus eller en kombination av dessa, se
figur 8.
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Figur 8. Parkeringsyta med genomsläpplig beläggning

Även om det inte går att infiltrera dagvattnet genom underliggande material kan
genomsläppliga beläggningar öka koncentrationstiden, jämfört med asfalterade
ytor, eftersom dagvattnet rinner av långsammare från genomsläppliga beläggningar.
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Genomsläppliga beläggningar bör ej anläggas på ytor där krav på oljeavskiljning
föreligger, för att säkerställa att dagvatten leds till oljeavskiljaren.
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Gröna tak
För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k.
gröna tak, se figur 9.
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 9. Byggnad med grönt tak. Källa: Vegtech

Vidare kan gröna tak ha en ljud- och värmeisolerande verkan, vilket kan bidra till
en bättre inomhusmiljö samt reducera hushållens 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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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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Oljeavskiljare
Uppställningsytor för mer än ett fåtal fordon, och andra hårdgjorda ytor där det
finns risk för spill av oljeprodukter, bör utrustas med oljeavskiljare. En fördel är
om oljeavskiljning tillämpas efter fördröjning. I enlighet med Gryaabs riktlinjer
skall oljeavskiljare vara av klass I enligt SS EN 858-1, lamellavskiljare, och föreslås dimensioneras för ett regn med två års återkomsttid. De skall utrustas med
larm och behöver tillsyn med jämna mellanrum för att avgöra tömningsbehov och
för kontroll av funktion.

4.3.2 Släckvattenhantering
Vid en eventuell utökning av Göta älvs vattenskyddsområde erfordras hantering av
släckvatten vid brand. Om planområdet omfattas av vattenskyddsområdet, föreslås
släckvatten magasineras på de hårdgjorda ytorna kring byggnaderna. Fastigheter
föreslås då förses med tät invallning, t.ex. kantstöd eller förhöjning så att släckvattenvolymen hålls kvar inom området. Brunnstätningsmaterial, t.ex. täck-/
skyddslock, samt saneringsutrustning föreslås finnas lättillgängligt vid samtliga
dagvattenbrunnar för såväl egen personal som räddningstjänsten. Runt dagvattenbrunnar föreslås en skyddszon på 2 m markeras.
Vid tillämpning av översilningsytor eller direkt avrinning till diken bör de uppsamlande dikena utrustas med avstängningsmöjlighet, t.ex. dämme med avstängningslucka.

4.3.3 Avledning av dagvatten
Det dagvatten som inte omhändertas lokalt föreslås ledas till huvudbäcken via ett
system av ledningar och diken. Det förordas att öppna diken används i största
möjliga utsträckning.
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För att förhindra skador på fastigheter kan även avskärande diken behöva anläggas
längs fastighetsgränserna mot höjdpartiet öster om planområdet. Eventuellt behov
och utformning av dessa bestäms i ett senare skede.
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4.3.4 Marknivåer och markavvattning
En omläggning av huvudbäcken föreslås till naturområdet närmast Göteborgsvägen, med sträckning enligt bilaga 2. Vid omläggningen kan eventuellt nivån på
dikesbotten höjas något från befintlig och fallhöjden koncentreras till slutet av
planområdet, varvid mindre eller flackare dikesslänter erhålls.
Omläggning av diket innebär vattenverksamhet, som för vattendrag med aktuell
vattenföring (medelvattenföring < 1 m3/s) kräver anmälan hos Länsstyrelsen. Om
den bottenyta som vattenverksamheten omfattar i diket uppgår till mer än 500 m2
råder dock tillståndsplikt. Noteras bör att osäkerhet råder kring vad som i detta fall
avses med dikets bottenyta. Med hänvisning till samtal med Länsstyrelsen i Västra
Götaland, Vattenvårdsmyndigheten, med stöd av vad som avses i andra liknande
skrivelser, omfattar dikets bottenyta arean av vattenytan i diket vid medelvattenföring. Således görs bedömningen att diket kan utformas på så vis att verksamheten
ej omfattas av tillståndsplikt, utan att det är fullgott att göra en anmälan om vattenverksamhet.
Vidare diskuterades med Länsstyrelsen även möjligheten till undantag från anmälningsplikt om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas
genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållanden, enligt 11 kap 12 §
Miljöbalken.
För att möjligöra dränering av marken till huvudbäcken kommer det sannolikt att
krävas en viss höjning av marknivån i de mest låglänta delarna. I bilaga 2 redovisas
översiktligt två profiler med förslag till marknivåjustering motsvarande en minsta
lutning om ca 0,5 %.

4.3.5 Avvattning av vägar

Rening av dagvatten från vägar i området föreslås ske med hjälp av rännstensbrunnar som förses med brunnsfilter, se figur 10. I brunnsfilter omhändertas olja,
tungmetaller och partiklar från dagvattnet på ett effektivt sätt.
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Vägdagvatten i området bör genomgå rening och fördröjning innan avledning till
det centralt belägna diket, för att minimera recipientpåverkan. Fördröjningens
omfattning avgörs i senare skede.
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Figur 10. Principskiss filterförsedd rännstensbrunn. Källa: Flexiclean

De filter som finns på marknaden består vanligtvis av två delar. En del som renar
dagvattnet, d.v.s. filtret som utgörs av en absorbent som binder föroreningar, samt
en del som består av filtrets behållare (filterinsatsen), vars konstruktion har en
avgörande betydelse för om filtrets sätter igen sig eller ej. Vid val av filter bör
reningskapacitet, hydraulisk kapacitet och driftaspekter beaktas. Reningskapaciteten bör uppgå till minst 60-70 % för metaller och ännu högre för olja.
Brunnsfilter kräver regelbunden tillsyn och filtermaterialet måste bytas ut med
jämna mellanrum för att inte mättas och på så vis mista sin funktion.

Utjämning av vägdagvatten föreslås ske med hjälp av ett s.k. rörmagasin av plast,
se figur 11. Fördelarna med rörmagasin är bl.a. lång livslängd och goda möjligheter
till inspektion och sanering.
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Väghållaren skall ansvara, äga och underhålla eventuella filterförsedda dagvattenbrunnar.
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Figur 11. Exempel på utjämningsmagasin bestående av två rör. Källa: KWH pipe

Ett rörmagasin utgörs av ett eller flera rör, vars volym motsvarar den erforderliga
utjämningsvolymen. För att utnyttja hela volymen i rörmagasinet bör det anläggas
horisontellt. Utflöde sker genom en utloppsledning av lämplig dimension för att
begränsa utflödet till diket för vidare avledning av dagvatten till recipient. Utloppsanordningen förses med bräddfunktion.
Erforderlig magasinsvolym avseende fördröjning av dagvatten från vägar inom
området har beräknats uppgå till ca 160 m3 för fördröjning av dagvatten så att
utflöde till diket motsvarar naturmarksavrinning. Krav på erforderlig fördröjning av
vägdagvatten fastställs av kommunen.
Systemet med filterförsedda rännstensbrunnar och rörmagasin kan kompletteras
med oljeavskiljare vid magasinets utlopp, för att ytterligare säkerställa en fullgod
avskiljning av olja.

För att tillse att erforderlig fördröjning av dagvatten uppnås inom kvartersmark kan
krav ställas på fastighetsägare. Med en tydlig ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och huvudman för VA underlättas uppföljning vid eventuella uppkomna
brister i systemet för dagvattenhantering.
Krav på fördröjning inom tomt-/kvartersmark kan utformas på olika sätt. Nedan
ges exempel på lämpliga kravformuleringar.
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4.4 Fastighetsägares ansvar
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I kommuner där krav på fördröjning tillämpas sker vanligen uppföljning i bygglovsskedet genom att huvudman godkänner lösning som presenteras av exploatör.

4.4.1 Begränsning av andelen hårdgjord yta
Ett sätt att reglera dagvattenflöden från kvartersmark är att ställa krav på en
maximal hårdgöringsgrad inom tomtmark. Fastighetsägaren måste då tillse att
endast en viss del av tomtytan anläggs med impermeabla ytskikt, t.ex. tak- och
asfaltsytor. Resterande del anläggs med genomsläpplig beläggning.
Om en större andel hårdgjord yta krävs skall fastighetsägaren tillse att en volym
dagvatten motsvarande tillskottet från den tillkommande ytan fördröjs.

4.4.2 Krav på magasinsvolym
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Utgående dagvattenflöde från en fastighet kan regleras genom att ställa krav på
fastighetsägaren att fördröja dagvatten som motsvarar en viss mängd nederbörd på
de inom fastigheten anslutna hårdgjorda ytorna. Exempelvis ställer Göteborgs
kommun krav på fördröjning av dagvatten motsvarande 10 mm nederbörd på samtliga anslutna hårdgjorda ytor.
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5 Samlad bedömning
Möjligheterna för anslutning av planområdet till befintligt vattenförsörjningssystem är mycket goda, då en huvudvattenledning finns utmed planområdets västra
sida.
System för vattenförsörjning och avledning av spillvatten föreslås dimensioneras
för totalt ca 32 l/s. Med vetskap om vilka typer av verksamheter som kommer att
finnas inom planområdet, bör emellertid beräkningarna av dimensionerande flöde
revideras. Hittills ansatta värden anses generellt vara höga men har använts för att
inte riskera att underdimensionera systemen i detta tidiga skede.
Spillvattnet från planområdet föreslås avledas söderut till befintligt spillvattensystem i Alafors, med hjälp av en självfallsledning som förläggs längs Göteborgsvägen, för vidare avledning till Ryaverket i Göteborg.
Dagvattenflödet från området föreslås begränsas så att framtida maximalt utgående
flöde motsvarar naturmarksavrinning. Erforderlig magasinsvolym uppgår till totalt
ca 1200 m3. Dagvattnet bör tas om hand på ett sätt som minimerar dess negativa
miljöpåverkan och återför vattnet till det naturliga kretsloppet.

Dagvatten inom planområdet föreslås i första hand omhändertas lokalt inom det
område där det uppkommer. Det finns en mängd olika principer för lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, såväl inom kvartersmark som på allmän platsmark.
Vid val av system för rening och utjämning av dagvatten bör hänsyn tas till vilken
form av bebyggelse som planeras, de begränsade infiltrationsmöjligheterna samt
rådande grundvattenförhållanden.
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Genom att rena dagvatten från vägar med hjälp av brunnsfilter, samt ställa krav på
fastighetsägare i området att installera oljeavskiljare, bedöms erforderlig rening av
dagvatten kunna erhållas. I brunnsfilter avskiljs bl.a. olja och tungmetaller för att
undvika negativ påverkan på nedströms belägna vattendrag. Vidare bedöms belastningen av bl.a. kväve och fosfor reduceras i den nedströms belägna Sköldsån, vars
ekologiska status i dagsläget är påverkad av övergödning, då det är åkermark som
tas i anspråk. Föreslagen dagvattenhantering bedöms således ge förutsättningar för
att planerad exploatering inte skall medföra en ökad föroreningsbelastning på närbelägna vattendrag.
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Krav på fastighetsägare beträffande rening av dagvatten föreslås upprättas som
planbestämmelse.
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Dagvatten från tomtmark föreslås avledas
till diket efter
fördröjning och rening

Höjdskala: 1:500
Längdskala: 1:2500
(A3)

Beteckningar

Planområdesgräns

BILAGA 2

Föreslaget läge för bäck/dike

Befintlig bäck/dike bevaras

Slopad befintlig bäcksträcka

Befintlig dagvattenledning

Föreslagen
dagvattenledning/trumma

Befintlig vattenledning

Föreslagen spillvattenledning

Avvattning av vägar föreslås ske med hjälp av
system av ledningar och filterförsedda brunnar.
Innan avledning till huvuddiket föreslås
utjämning ske i rörmagasin. Dagvatten från
tomtmark föreslås huvudsakligen avledas med
hjälp av ovannämnt ledningssystem. I nordväst
föreslås dock anslutningspunkter för dagvatten
upprättas direkt i huvuddiket.
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