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SAMMANFATTNING
Sweco har på uppdrag av Kungsbacka kommun tagit fram föreliggande
dagvattenutredning för Kvarteret Gjutaren och Liljan i centrala Kungsbacka.

Syftet med dagvattenutredningen är att föreslå dagvattenhantering utifrån flöden och
volymer samt bedöma planens påverkan på Kungsbackaån utifrån kemisk och ekologisk
status.

Utredningsområdet delas upp i två delar: område norr och område söder, då områdena
avskärmas av en naturlig vattendelare. Det är även logiskt att framöver leda vattnet på
detta sätt för att minimera kostnader för grävarbeten eftersom det motsvarar hur
befintliga dagvattenledningar är dragna.

Uppströms dagvatten och skyfallsvatten föreslås ledas mot ett längsgående skyfallsstråk
som är tänkt att avleda större skyfall från området men även främja biologisk mångfald
och rekreationsvärden längs parallell GC-bana. Skyfallsvatten som faller på södra
området leds ned mot Borgmästaregatan som naturligt fungerar som ett skyfallsstråk.
Dagvattenanläggning föreslås som kan magasinera 500 m3 skyfallsvatten och därefter
avleda resterande vatten till de norra eller södra naturliga skyfallsstråken.

För det norra området leds dagvattnet förslagsvis från skyfallsmagasinet via
infiltrationsstråk till närmaste dagvattenledning. För att magasinera 10 mm per hektar
reducerad yta krävs en volym på 44 m3. Norra området utformas så att parkeringsytorna
bildar ett naturligt ytligt skyfallsstråk som vid extrema regn kan leda vattnet mot
Kungsbackaån.

Dagvatten från kvartersmarken för södra avrinningsområdet föreslås ledas till
växtbäddar, ytliga magasin eller underjordiska magasin. För att klara av 10 mm regn per
hektar reducerad yta behövs 200 m3 magasineringsvolym. Dagvattnet föreslås därefter
ledas vidare mot Borgmästaregatan.

Dagens förutsättningar och framtida plan visar att avrinningen inom utredningsområdet är
god. Genom noggrann höjdsättning av utredningsområdet anses skyfall inte utgöra risk
för skada på bebyggelse, framkomlighet eller människors hälsa inom utredningsområdet.

Befintliga dagvattenledningar bedöms vara tillräckligt dimensionerade för det dagvatten
som beräknas från området, före och efter exploatering.

Planen bedöms förbättra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten jämfört
med nuvarande markanvändning.
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BAKGRUND OCH SYFTE
Kungsbacka kommun har för avsikt att ta fram en detaljplan centralt i Kungsbacka, kallat
kvarteret Gjutaren och Liljan. Detaljplanen syftar till att omvandla området från
verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse. Bebyggelsen efter exploatering består
av uppskattningsvis 300 bostäder med viss del kommersiella lokaler, utbildningslokaler,
parkering samt utvecklade rekreationsområden. Ny bebyggelse föreslås att uppföras i
mellan tre och sex våningar med den högre bebyggelsen i utredningsområdets östra del
mot Varlavägen.

Sweco har på uppdrag av Kungsbacka kommun tagit fram föreliggande
dagvattenutredning för utredningsområdet. Målsättningen är att utredningen skall hålla
en sådan standard att den ger förutsättningarna för efterföljande detaljprojektering vad
avser de allmänna dagvattenanläggningarna.

Syftet med dagvattenutredningen var att utreda dagvattenmängder samt innehåll från
området, före och efter exploatering samt ge förslag på erforderlig hantering för att
undvika negativ påverkan inom och nedströms området.

I uppdraget ingick att beräkna av föroreningshalter och – mängder i dagvatten för
befintlig exploatering, framtida exploatering med och utan reningsåtgärd samt
bedömning av erforderlig yta för reningsanläggningar. Ett platsbesök genomfördes den
30 juni 2021 för att bilda uppfattning om befintliga lutningar, markbeskaffenhet och
avstånd.

Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden samt studie av ledningsstråk för
dagvatten har genomförts i samråd med VA-huvudman vid Kungsbacka kommun.
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ORIENTERING

Kvarteret Gjutaren och Liljan ligger centralt i Kungsbacka med närhet till innerstaden,
Kungsmässan och stationen. Området är cirka 4 ha stort.

Figur 1. Överblickskarta för orientering (Google 2021). Utredningsområdet ligger direkt väster om Kungsmässan, på andra
sidan Varlavägen. Liten karta tv.: satellitbild över Kungsbacka. Röd ring visar ungefärligt läge av utredningsområdet.

Berörda fastigheter är:

 Kungsbacka 2:2
 Kungsbacka 2:3
 Varla S:24
 Liljan 2
 Liljan 1
 Gjutaren 2
 Gjutaren 1

UNDERLAG
Underlag som erhållits från Kungsbacka kommun:

 Geotekniska förutsättningar för anläggande av de befintliga lokalerna på
Gjutaren 2 (daterade 1987 och 1989).

 Höjddata, DWG-fil (2021-06-22)
 Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy och riktlinjer (augusti 2020)
 Anvisningar för dagvatten, förtydligande av Kungsbacka kommuns

dagvattenpolicy (2020-12-18)
 Befintligt VA-nät, DWG-fil
 Ritningar bebyggelse, alternativ 1 (2021-06-09)
 Planprogram för kv. Gjutaren och Liljan (upprättad 2019-10-16, KS 2017:686)
 Preliminär plangräns
 Primärkarta
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KOMMUNALA RIKTLINJER

Kungsbacka kommun har riktlinjer för dagvattenhantering och några av de mest
relevanta för den här utredningen listas nedan:

 Föroreningskällor ska angripas och vid behov ska dagvattnet renas på dess väg
till recipienten.

 Bebyggelsemiljön ska berikas, dagvattnet lyftas fram som en resurs och
synliggöras. Säkerhets- och skötselfrågor måste beaktas.

 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska utnyttjas så långt som möjligt.
 Kungsbackaån har klassats som en känslig recipient vilket medför att större

fosformängder inte får avledas från området efter exploatering jämfört med före.
 Långsiktigt hållbara system som kommer att fungera tillfredställande i flera

generationer ska eftersträvas.
 Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras och ersättas med alternativa material

för att minska dagvattenavrinningen och infiltration ska eftersträvas där
förutsättningar finns.

 Öppna dagvattensystem ska anläggas där så är möjligt om behov finns.

I ”Anvisningar för dagvatten, förtydligande av Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy”
anges bland annat att:

 Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråk.
 Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom, i första hand, naturlig

rening på väg till recipienten.
 Dimensionering ska göras enlig Svenskt Vattens P110.
 Dimensionering av det allmänna dagvattensystemet skall göras utan hänsyn till

fördröjande åtgärder inom privata tomter/fastigheter.
 Anläggningar ska utformas så att:

o Efterfrågad fördröjande och renande effekt uppnås.
o Funktionen med enkelhet kan inspekteras och säkerställas.
o Tillgängligheten för drift och underhåll säkerställs genom tillfartsvägar

för större entreprenadmaskiner.
o Dammar skall utformas säkert för barn och djurliv. Stängsel ska

undvikas.

I ”Förtydligande av Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy” står det att:
 Fördröjning/utjämning av dagvatten ska ske på fastigheten om den hårdgjorda

ytan inom fastigheten är större än 1000 m2. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 1 m3 per 100 m2 hårdgjord yta skall anläggas. Flödet ut ur
magasinet ska begränsas till 10-årsflöde för förhållanden innan exploatering
(naturmark), om inte annat anges i detaljplan eller avtal. Magasinen får förses
med bräddfunktion vid fullt magasin, detta för att undvika att vatten dämmer upp
bakåt och orsakar skada.

I ”Inga utsläpp – Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser” står det att:
 Parkeringsplatser som kopplas till dagvattennätet och som inte ligger inom

vattenskyddsområde ska förses med slamavskiljare, oljeavskiljare klass I samt
provtagningsmöjlighet. Oljeavskiljaren ska ha lamellavskiljare eller bypass.

 Som en fotnot till ovan anges att undantag kan beviljas beroende på P-platsens
storlek och recipientens känslighet.

 Parkeringsdäck med tak och golvbrunnar som kopplas till spillvattennätet ska
förses med slamavskiljare, oljeavskiljare klass II samt provtagningsmöjlighet.
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METOD
FLÖDEN
Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden har utförts med rationella metoden enligt
riktlinjer och beräkningsmetod från Svenskt Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-,
drän- och spillvatten” (Svenskt vatten, 2016). Den rationella metoden har verifierats med
hjälp av StormTac Web (v.21.3.3)

Publikationen P110 anger minimikrav på återkomsttid för regn vid dimensionering av nya
allmänna dagvattenanläggningar. Dimensionerande återkomsttid anges utifrån aktuell
bebyggelsetyp, för trycknivå i ledningshjässa och i marknivå. För bebyggelsetypen
”Centrum- och affärsområde” ska anläggningar dimensioneras för trycklinje i
ledningshjässa för regn med 10 års återkomsttid och trycklinje under marknivå för regn
med 30 års återkomsttid, se Figur 2 för illustration.

Figur 2. Illustration riktlinjer på minimum återkomsttid på nederbörd vid dimensionering av nya allmänna dagvattensystem.
Riktlinjerna gäller även för öppna dagvattenanläggningar.

Rationella metoden tar hänsyn till områdets area, avrinningskoefficient och rinntid.

Erforderligt ytbehov för dagvattenanläggningar beräknas för både allmän platsmark och
kvartersmark men skiljs åt i utredningen. Detta för att anläggning och drift av
dagvattenanläggningarna genomförs av VA-huvudman för allmän platsmark respektive
exploatör för privata bostäder (kvartersmark).

Avrinningskoefficienten är nära kopplad till andelen hårdgjord yta och är ett mått på den
maximala andelen av ett avrinningsområde som kan bidra till avrinning.
Avrinningskoefficienten har alltid ett värde mellan 0 och 1. Desto högre värde desto
större andel av vattnet rinner av från ytan efter ett regn. Avrinningskoefficienter för
aktuell markanvändning före och efter exploatering har valts enligt rekommendationer i
P110.
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Rinntiden bestäms genom att beräkna den tid det tar för vattnet att ta sig från uppströms
till nedströms i ett avrinningsområde. Det är tiden då hela ytan beräknas bidra med
avledning av dagvatten, och tiden blir således dimensionerande varaktighet på regnet
(regnintensitet). Förutom vattnets rinnsträcka påverkas tiden av hur avledning sker, t.ex.
över mark, i ledning eller i dike. Rinntiden för detaljplanen före och efter exploatering
bedöms till 10 minuter vilket enligt P110 är den kortaste varaktigheten att dimensionera,
utredningsområdet är väldigt litet och avrinning till utloppspunkten sker mycket snabbt.
Efter exploatering förväntas dimensionerande rinntid att bli liknande. Ingen hänsyn har
tagits till dagvattenanläggningar inom detaljplanen, vilket kan förlänga dimensionerande
rinntider och därmed minska dimensionerande flöden.

För flödesberäkningar i scenarierna före och efter exploatering har en klimatfaktor på
1,25 använts för att ta hänsyn till ökad nederbördsintensitet till följd av
klimatförändringarna. Detta är även i enlighet med Kungsbacka kommuns riktlinjer.

FÖRORENINGAR
Beräkning av föroreningsbelastning och reningseffekt har utförts med hjälp av den
webbaserade recipient- och dagvattenmodellen StormTac Web (v.21.3.3). Modellen är
ett planeringsverktyg där översiktliga beräkningar av flöden och koncentrationer av olika
föroreningar i dagvatten kan utföras. Nödvändiga indata till verktyget består av
nederbördsmängd samt det aktuella områdets area och markanvändning. Till
beräkningarna använder verktyget kvalitetsgranskade schablonhalter av föroreningar,
baserade på flödesproportionell provtagning.

Observera att beräkningarna är en förenklad beskrivning av verkligheten som inte fullt ut
kan återspegla de komplexa skeenden som tillsammans påverkar föroreningsinnehållet i
dagvattnet.

Omfattningen av StormTac Webs dataunderlag varierar mellan olika typer av
föroreningar, likaså för markanvändningar, vilket ger föroreningsberäkningarna en viss
osäkerhet, och olika osäkerhet för olika förutsättningar. Mot bakgrund av avsaknaden av
andra verktyg som beskriver dagvattnets föroreningsinnehåll och reningseffekt i
dagvattenanläggningar, bedöms StormTac Web trots dess osäkerheter, som den mest
lämpliga metoden att använda för att beräkna föroreningsbelastning i föreliggande fall.
Verktygets osäkerhet behöver dock beaktas innan slutsatser dras.

Beräkningarna grundas på en medelnederbörd på 1018 mm/år (mätstation Kållered D,
klimatnummer: 723601) multiplicerat med en korrektionsfaktor på 1,1 för att ta hänsyn till
mätförluster vid stationen såsom vindfel, vidhäftning vid urtappning och urstudsning m.m.
Värdet för korrigerad nederbördsmängd blir då 1120 mm/år. Mätstationen har varit i drift
sedan 1994.

1 https://www.smhi.se/data/meteorologi/dataserier-med-normalvarden-for-perioden-1991-2020-1.167775, Dataserier med
normalvärden för perioden 1991-2020.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
UTREDNINGSOMRÅDET FÖRE EXPLOATERING
Området före exploatering består av blandade verksamheter (Intryck Tejpbolaget,
Lärarnas riksförbund, Vision, Borgmästarskolan, Kicken), ett stenhuggeri (Br.
Henrikssons stenhuggeri), verkstad eller annan teknisk verksamhet (Mekonomen, Peters
Fordonsteknik, Rostskyddscentrum), kulturverksamhet (Elektronen, Hagelins musik),
glest bebyggda verksamhetslokaler och småindustrier, Liljans förskola, ett mindre
grönområde samt en återvinningsstation m.fl.

Platsbesök gjordes den 30 juni 2021 för att skapa bild av befintlig situation innan
exploatering.

På nedan karta (Figur 3) anges numrerade fotoplatser (Figur 4 - Figur 8) samt
fotoriktning:

Figur 3. Karta över utredningsområdet samt fotoplatser och i vilken riktning fotot togs (gula pilar)

1

2

34

5
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Fotoplats 1

Figur 4. Fotot visar parkeringsplatsen utanför Hagelius musik och Mekonomen. Marken bedöms luta enligt pilarna mot
inringad rännstensbrunn. Dagvattnet rinner i ledning under mark mot dagvattenledning under Borgmästaregatan österut.

Fotoplats 2

Figur 5. Större parkeringsyta väster om industrigatan till Peters Fordonsteknik som monterar och reparerar
fordonsvärmare. Dagvatten från parkeringsplatsen rinner via dagvattenledningar tilldagvattenledningen under
Industrigatan.
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Fotoplats 3

Figur 6. Dagvatten på asfaltsytan mellan garagen leds mot rännstensbrunnen och därefter i dagvattenledning i riktning från
bilden. I samma sträckning går ett naturligt ytligt skyfallsstråk.

Fotoplats 4

Figur 7. Foto över grönområdet längst västerut i utredningsområdet. Träden består till stor del av asp, björk och ask. Till
vänster i bilden (ljusblå ellips) syns tecken på lågpunkt och att området mottar en stor andel vattenmängder (intorkade
lövrester och vass). Denna punkt bekräftas även som potentiell ansamlingspunkt av vatten i lågpunktsanalysen.
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Fotoplats 5

Figur 8. Hårdgjord yta med parkeringsförbud ut mot Varlavägen. Dagvattnet leds från rännstensbrunnen väster ut mot
dagvattenledning under Varlavägen. Ljusblått område är en lågpunkt där vatten bedöms ansamlas vid större skyfall.

BEFINTLIGT LEDNINGSNÄT
Befintligt ledningsnät är förlagt enligt Figur 9 nedan. Ytterligare utredning krävs huruvida
befintliga ledningar behöver flyttas eller om befintliga förbindelsepunkter kan
återanvändas.

Figur 9. Befintligt ledningsnät för dagvatten (gröna linjer). Avrinningsområde norr: rosa och avrinningsområde söder: grönt.
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MARKANVÄNDNING
Markanvändning före exploatering

Karta över hur de olika markanvändningstyperna har definierats visas i Figur 10 nedan.
Det område som har klassats med markanvändningen ”industriområde” samt vägområde
beräknas medföra störst föroreningsmängder från området. Ett genomsnitt av
årsdygnstrafik på 1000 har använts för vägarna, detta är troligtvis en underskattning av
vägområde 4 (Borgmästaregatan) medan det för övriga vägområden anses som en
överskattning.

Figur 10. Indelning av markanvändningstyper som använts i StormTac Web för att beräkna dimensionerande flöden samt
föroreningshalter och -mängder från området. Rött område har lagts in som industriområde (1, 29 924 m2), grönt område
som parkmark (2, 16 053 m2), lila område som skolområde (3, 3068 m2). Grå områden har lagts in som vägområde (4, 3402
m2), GC-bana (5, 1023 m2), parkering (6, 1613 m2) och återvinningsstation (7, 386 m2).
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Framtida föroreningssituation
Den framtida föroreningssituationen för dagvatten har beräknats utifrån Figur 11 med
hjälp av StormTac (v.21.3.3).

Figur 11. Framtida ungefärlig markanvändning. Grön: Parkmark. Gul: Flerfamiljshusområde. Rosa: Skolområde. Grå:
Vägområde (årsdygnstrafik 1000)/GC-bana/parkering. Allmän platsmark: Grön och grå. Kvartersmark: Gul och rosa.
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HÖGA FLÖDEN I KUNGSBACKAÅN

För nuvarande område finns risk att vatten blir stående i lågpunkter, men lågpunkterna
är små och få. Avrinningsområdet till utredningsområdet är relativt litet och inga
instängda områden inom utredningsområdet har identifierats.

Kungsbacka pekas ut som översvämningskänsligt med avseende på stigande nivåer i
havet och vattendraget (se Figur 12). Aktuell plan ligger dock utanför det av MSB
identifierade området för betydande översvämningsrisk (MSB, 2019), men höjda nivåer
nedströms kan alltid fungera som indikation på att avbördande förmåga i ordinarie
skyfallsstråk kan försämras.

Figur 12. Beräknat högsta flöde av MSB (blått streckat område) berör inte utredningsområdet (gult område).

LÅGPUNKTER OCH AVRINNING
För att utreda skyfallsstråk och lågpunkter har SCALGO Live använts. SCALGO Live är
ett program med möjlighet till att utföra lågpunktskarteringar som
visualiserar ytliga vattenvägar och utbredning av instängda områden. Programmet
använder sig av både terrängdata och vattenvolymer vid identifiering av områden
som riskerar att översvämmas vid en given vattenvolym.

Ett millimeterdjup på 10 mm har använts för att åskådliggöra var vatten kan ansamlas.

Lågpunktsanalys
För att undersöka avrinningsförhållanden användes SCALGO Live, ett webbaserat
program som utgår ifrån detaljerad höjdmätning för att utreda hur vatten beräknas rinna
genom terrängen och var det kan ansamlas. I utredningen identifieras lågpunkter utifrån
lantmäteriets GSD höjddata, grid 1+, 2021-01-07.
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Kartan (se Figur 13) visar lågpunkter med vattenansamlingar större än 10 cm och ett
djup på 1 cm. Hela området lutar från nordväst till sydost. Höjd över havet i områdets
nordvästligaste hörn är ca 7 m.ö.h. Den sydvästligaste punkten ligger ca 3,3 m.ö.h.

Transekt har dragits för att påvisa höjdskillnader och lågpunkter inom området (Figur 14-
Figur 18).

Figur 13. Kartan visar lågpunkter där vatten kan samlas vid regn. Röd linje visar sektioner för vilken höjddata visas i
diagrammen i Figur 3-7 (Scalgo Live, 2021-08-23). Gula ringar indikerar platser där vattensamlingar djupare än 20 cm inom
utredningsområdet kan förekomma.

A
B

C D

E
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Figur 14. Transekt A. Naturmarken i väst lutar mot en naturlig avskärmning till förskolan. Bakgården av förskolan utgörs till
stor del av en lågpunkt där vatten ansamlas.

Figur 15. Transekt B. Lågpunkt framför stenhuggeriet.
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Figur 16. Transekt C. Lutning från naturmarken mot industriområdet. Vid industriområdet planar området av.

Figur 17. Transekt D. Vid baksidan av Mekonomen går en brant backe mot Mekonomen vilket bidrar till att en lågpunkt
skapas. Längre åt öst ligger en parkering som bildar en lågpunkt (fotoplats 5).
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Figur 18. Transekt E. Norra avrinningsområdet lutar åt öster och ett naturligt skyfallstråk

Djup och volymer av lågpunktsområden visas i Figur 19.

Figur 19. Djup och volym av de olika lågpunkterna inom utredningsområdet.

Sammantaget bedöms de lågpunkter som förekommer i området vara små och få,
samtidigt som att lutningen mot naturliga skyfallsstråk och dagvattenledningsnät är bra.
Igenfyllnad av lågpunkterna skulle innebära att regnvattenvolymerna flyttas till nedströms
områden och slutligen Kungsbackaån.
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AVRINNING INOM UTREDNINGSOMRÅDET
Området avvattnas utifrån två avgränsningar, här kallat norr: lila område, ca 0,7 ha och
söder: gult område, ca 4,8 ha, se nedan Figur 20.

Figur 20. Avvattning via kommunalt dagvattennät (gula pilar), naturlig avrinning ytledes (gröna pilar) och avrinning via
privata ledningar/ytlig avrinning (rosa pilar) från två avrinningsområden: norr (lila område) och avrinningsområde söder
(gult område).
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Utredningsområdet efter exploatering
Planerad exploatering av utredningsområdet ses i Figur 21, tillsammans med befintliga
ytliga rinnvägar och lågpunkter utifrån lågpunktsanalysen. Vid analys av hur
lågpunkterna förhåller sig till planerade byggnationer identifieras ett antal lågpunkter som
sammanfaller med byggnader. I västra delen finns tre lågpunkter och i mitt fem
lågpunkter som sammanfaller med bostäder. I norr sammanfaller två lågpunkter med
parkeringsytor.

Figur 21. Kartan visar planerad bebyggelse, tillsammans med befintliga ytliga rinnvägar (grå linjer) och lågpunkter (grå
områden) enligt lågpunkt- och avrinningsanalysen.

Framkomlighet
Framkomlighet till och från området bedöms som god och några risker att vatten
ansamlas på vägar har inte identifierats (se Figur 22) mer än för cykelbanan under
vägen norr om utredningsområdet (viadukten) som förväntas kunna magasinera drygt
800 m3 vatten och samla ett vattendjup av nästan 2 meter vid skyfall.
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Figur 22. 3D-karta för att indikera lågpunkter (Källa: SCALGO Live, ESRI). Några uppenbara brister i framkomlighet längs
vägar vid skyfall har inte identifierats.

AVRINNING UPPSTRÖMS UTREDNINGSOMRÅDET
Enligt modellering utförd av Sweco går dagvattenledningarna i området fulla vid 10- och
30-årsregn, men bräddar inte nämnvärt (Uppdragsnummer 30018459, data erhållen
2021-08-24). Överlag utgörs området av bra lutning och översvämningsrisken bedöms
idag som låg.

Dagvatten som leds förbi norra området kommer ifrån ett stort uppströms
avrinningsområde (64 ha). Vattnet rinner via dagvattenledning och i händelse att
dagvattensystemet går fullt leds vattnet även via ytlig avrinning mellan Lindälvshallen
och Kungsmässan till Kungsbackaån (se Figur 23).

Figur 23. Uppströms avrinningsområde (grönt område) för norra delen av utredningsområdet (gul polygon), SCALGO Live,
2021-07-02. I händelse att dagvattenledningar går fulla leds vattnet ytligt (se röd pil) för norra delen av utredningsområdet
mot Kungsbackaån (röd ring).
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För södra delen av utredningsområdet kan vatten uppströms komma från ett mindre
område (14 ha, inklusive utredningsområdets södra del som är 4,7 hektar).

Skyfall från det södra området leds söderut (se röda pilar i Figur 24) till skyfallsstråk
söder om utredningsområdet. Detta skyfallsstråk sammanfaller strax innan utlopp i
Kungsbackaån.

Figur 24. Uppströms avrinningsområde (grönt) inklusive planområde (gul polygon), SCALGO Live, 2021-07-02.
Skyfallsstråket mynnar ut i Kungsbackaån vid röd ring. Röda pilar indikerar hur skyfallsvatten från området rör sig
geografiskt mot Kungsbackaån.
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JORDARTSBEDÖMING
Jordarter inom utredningsområdet
Själva utredningsområdet utgörs helt av postglacial finlera (Figur 25) av upp till 15-20 m
mäktighet2. Marken inom utredningsområdet anses inte lämplig för infiltration varför
vatten lätt kan bli stående länge i instängda områden.

Figur 25. Utredningsområdet består av postglacial finlera (gult område) (SGU, 2021-08-23).

2 Utlåtande beträffande geotekniska förutsättningar av Jan Madås
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VATTENFÖREKOMSTER
De vattenförekomster som tar emot vattnet från utredningsområdet är Kungsbackaån
samt Kungsbackafjorden.

Kungsbackaån
Kungsbackaån (Mynningen-Lillån, WA82828105) är 9 km lång och har en
medelvattenföring på 6,33 m3/s (SMHI, Hydrologiskt nuläge). Delavrinningsområdet för
vattenförekomsten är 18,63 km2 stort. Huvudavrinningsområdet för hela Kungsbackaån
är cirka 301 km2.

Naturvärden Kungsbackaån
Kungsbackaån hyser fiskar som lax, havsöring, flodpärlmussla, elritsa, gädda, abborre,
ål, flodnejonöga, havsnejonöga och bäcknejonöga men även värdefull bottenfauna. Även
kringliggande naturmiljöer som svämplan, trädridåer och strandbrinkar har stora
naturvärden. Sammantaget bedöms ån och dess närområden hysa höga till mycket höga
naturvärden (Norconsult 2019-11-11, uppdragsnummer 103 21 92).

Kungsbacka kommun har även bedömt Kungsbackaån som en känslig recipient3.

Ekologisk status Kungsbackaån
Kungsbackaåns ekologiska status är måttlig och baseras på kiselalger (förvaltningscykel
3, 2021-05-31). Klassificeringen är densamma som vid förra förvaltningscykeln och
baseras i första hand på IPS. IPS (Indice de Polluo-sensibilité Spécifique) är ett index
som beräknas för vilka arter av kiselalger som hittas samt hur dessa tål olika
förhållanden och typer av påverkan. Indexet korrelerar väl med näringspåverkan och
föroreningspåverkan (Kahlert, 2011).

För Kungsbackaån har kvalitetsfaktorn ”Näringsämnen” fungerat som stöd i bedömningen av status för kiselalger då fosfor
visar en ekologisk kvot på 0,37 (Tabell 1) vilket motsvarar måttlig status. Medelvärde för totalfosfor under denna period är
42 µg P/l. Referensvärdet är beräknat till 15 µg/l. För god status i Kungsbackaån ska halten av totalfosfor i ån inte
överskrida 30 µg/l (

Ekvation 1).

Tabell 1. Förhållandet mellan status och ekologisk kvot (EK).

Status EK-värde
Hög ≥ 0,7
God ≥ 0,5 < 0,7
Måttlig ≥ 0,3 < 0,5
Otillfredsställande ≥ 0,2 < 0,3
Dålig < 0,2

Ekvation 1. Beräkning av halt vid god status.

EK-värde * bakgrundshalt = 0,5 * 15 = 30 µg/l.

3 Dagvatten Policy och riktlinjer, juni 2012, Kungsbacka kommun
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Kemisk status Kungsbackaån
I VISS anges att den kemiska statusen ej uppnår god, på grund av halten kvicksilver och
bromerad difenyleter (PBDE, industrikemikalier som används för flamskydd)
(förvaltningscykel 3, 2020-03-27).

Uppströms aktuell vattenförekomst finns därtill utsläpp av PFOS, vilket bidrar till att
vattenförekomsten Uppnår ej god status även med avseende på PFOS. Källan till
föroreningen antas vara Landvetter flygplats men det kan finnas fler oidentifierade källor.
PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett ytaktivt ämne som ofta används i
impregneringsmedel och i brandskum för des fysikaliska egenskaper. Ämnet är dock
väldigt beständigt och har väldigt lång naturlig nedbrytningstid.

Den förväntade mängden PFOS i utgående vatten från utredningsområdet förväntas
vara lägre än före exploatering. Jordprover bör dock tas i samband med
markmiljöundersökning och analyseras med avseende på PFOS inom de riskklassade
områdena. Försiktighet vid masshantering måste vidtas om förhöjda halter av PFOS
observeras så att föroreningen inte sprids.

Miljökvalitetsnorm Kungsbackaån
God ekologisk status ska uppnås 2027 (beslutad miljökvalitetsnorm 2017-2-23,
förvaltningscykel 2) och god kemisk status ska uppnås snarast möjligt.

Föreslagen miljökvalitetsnorm (förvaltningscykel 3) är att god ekologisk status ska infinna
sig senast 2033 med avseende på näringsämnen och kiselalger då även om insatser för
att minska mängden näringsämnen i ån genomförs idag, tar de tid att ge avsedd effekt i
vattendraget. Övriga kvalitetsfaktorer ska uppvisa god status senast 2027.

Miljökvalitetsnormen beslutad 2017-02-23 ställer kvalitetskrav på att god ekologisk status
och god kemisk ytvattenstatus skall uppnås till 2021, med mindre stränga krav på
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt PBDE. Detta med anledning av att halterna
kvicksilver och PBDE i fisk bedöms överskridas i samtliga ytvattenförekomster i Sverige.
De nuvarande halterna får dock inte öka.

Kungsbackafjorden
Kungsbackafjorden är indelad i två vattenförekomster: Inre Kungsbackafjorden och Yttre
Kungsbackafjorden. Hela Kungsbackafjorden är Natura 2000-område (skyddat enligt
både Fågeldirektivet och Art-och habitatdirektivet) samt Naturreservat vilket medför extra
stort ansvar för fastighetsägare inom avrinningsområdet att rena dagvattnet lokalt.

Inre Kungsbackafjorden är 18 km2 stor och rymmer ungefär 0,06 km3 vatten.
Maxdjupet är 17 meter och siktdjupet är runt 4,5 meter. Omsättningstiden är i genomsnitt
ca 4,6 dagar.

Naturvärden Kungsbackafjorden
Kungsbackafjorden har stora naturvärden av fåglar, fiskar, alger, växter mm. Bland
fiskarna finns bland andra makrill, sill, torskfiskar, lax och havsöring. För mjukbottnarna
förekommer musslor, snäckor, havsborstmaskar kräftdjur etc. som är viktiga för
bottenlevande fiskar. Ålgräs förekommer på ett stort antal platser i Kungsbackafjorden
som hyser stora bestånd av ål. Fjorden är även ett vandringsstråk för lax och havsöring.
I de yttre delarna av Kungsbackafjorden finns krabba och hummer (Skötselplan för
naturreservatet Kungsbackafjorden i Kungsbacka kommun, 2003-12-15). Ansträngningar
för att minska negativ påverkan på denna grunda havsvik och estuarium är därför av stor
vikt.

Ekologisk status Inre Kungsbackafjorden
Den ekologiska statusen för Inre Kungsbackafjorden är måttlig och baseras på
makroalger (VISS, förvaltningscykel 3, 2021-08-17). Stundvis flyter det omkring mattor
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av makroalger på ytan och mängder med rödalger ackumuleras på bottnarna vilka bidrar
till minskade syrehalter eller syrebrist. Därav klassas den ekologiska statusen till måttlig.

Kemisk status Inre Kungsbackafjorden
Den kemiska statusen i Inre Kungsbackaån, förutom kvicksilver och PBDE som
överskrider halterna i fisk i hela Sverige, är klassificerad till ”Uppnår ej god status” på
grund av att tributyltenn bedömts förekomma i förhöjda halter i sediment. Några
mätningar har dock inte gjorts och tillförlitligheten i klassificeringen är låg.

Miljökvalitetsnorm Inre Kungsbackafjorden
God ekologisk status ska uppnås 2027 (beslutad miljökvalitetsnorm 2017-2-23) och god
kemisk status ska vara uppnådd. Föreslagen miljökvalitetsnorm är att god ekologisk
status ska infinna sig senast 2027 med avseende på alla kvalitetsfaktorer.

FÖRORENAD MARK
Enligt länsstyrelsernas kartskikt för potentiellt förorenade områden (EBH –
efterbehandling av förorenade områden) finns fem EBH-objekt inom utredningsområdet,
se Figur 26. Två av objekten är klass 3 (måttlig risk för människa och miljön) och tre
objekt är klass E, dvs. är ej klassificerade enligt metodik för förorenade områden (MIFO).
Ett område som ligger strax utanför utredningsområdet är klassat som mindre känslig
markanvändning (MKM), vilket har att göra med vilken typ av markanvändning som kan
tillämpas. MKM brukar gälla där industrier och kontorsbyggnader kan anläggas. Mindre
lämplig bebyggelse på MKM-klassificerad mark är till exempel skolor eller bostäder.

Figur 26. Karta över potentiellt förorenade områden (Länsstyrelsernas Webbgis, EBH-stödet, 2021-08-17).

Innan anläggande av bostäder samt skola bör en markmiljöundersökning genomföras för
att undersöka förekomst av föroreningar inom identifierade riskområden. Detta för att
skapa en bild av om marken är i saneringsbehov.

MARKAVVATTNINGSFÖRETAG
Inga markavvattningsföretag berörs av planen.
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RESULTAT
BEFINTLIGA DAGVATTENFLÖDEN

Intensiteten för regn med 10, 30 respektive 100 års återkomsttid har beräknats:

 10 år, 10 min: 228,0 l/s*ha
 30 år, 10 min: 327,8 l/s*ha
 100 år, 10 min: 488,8 l/s*ha

Avrinningskoefficienten (φ) har valts, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 till
0,9 för takytor, 0,8 för asfalterade ytor, 0,5 för grusytor och 0,1 för gräsytor.

Beräknade dagvattenflöden för befintliga förhållanden inom utredningsområdet
presenteras i Tabell 2 nedan.

Tabell 2. Befintliga flöden (före exploatering) från utredningsområdet beräknade med rationella metoden. Ingen klimatfaktor
har beräknats för befintliga förhållanden.

Area (ha) Reducerad
area (ha)

Flöde vid
dim. 10 år
(l/s)

Flöde vid
dim. 30 år
(l/s)

Flöde vid
dim. 100
år (l/s)

Norra delen 0,7 0,32 74 106 158
Södra delen 4,8 2,95 672 966 1440
Totalt 5,5 3,27 746 1072 1599

FRAMTIDA DAGVATTENFLÖDEN
Framtida dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden utifrån planerad
bebyggelse och markanvändning enligt Figur 11. Resultaten från flödesberäkningarna
redovisas i Tabell 3.

Tabell 3. Beräknade dimensionerande flöden (efter exploatering) enligt rationella metoden (P110) (Arean för norra och södra
delen skiljer sig från före exploatering för att dagvattnet med fördel kan ledas på annorlunda sätt efter exploatering).

Area (ha) Reducerad
area (ha)

Flöde vid
dim. 10 år
(l/s)

Flöde vid
dim. 30 år
(l/s)

Flöde vid
dim. 100
år (l/s)

Norra delen 0,9 0,44 126 181 270
Södra delen 4,6 2,28 650 935 1394
Totalt 5,5 2,72 776 1116 1664

Vid jämförelse med flöden före exploatering (se Tabell 2), är flödena något högre trots
minskad reducerad area vilket beror på klimatfaktorn 1,25 som multiplicerats med
ekvationen efter exploatering.

Ett regn som varar i 10 minuter kan ge upphov till olika flöden beroende på
sannolikheten att det inträffar under 10, 30 eller 100 år. På 10 år kan ett sådant regn
teoretiskt för området ge upphov till 650 l/s för södra området respektive 126 l/s för norra
området. Ledningsnätet ska dimensioneras så att detta regn ryms inom
dagvattenledningens hjässa, se Figur 2. Ett 30-årsregn ger upphov till större flöden vid
varaktigheten 10 min, närmare bestämt 935 l/s respektive 181 l/s. Detta dagvatten ska
rymmas under marknivå så att dagvattenbrunnar inte bräddar.

Ledningen nedströms södra avrinningsområdet är 700 mm (ledningen som går under
Borgmästaregatan fram till rondellen) och har därmed en kapacitet på cirka 432 l/s
(förutsatt att ledningens lutning är ≥ 2 promille). Ledningen som går under
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Borgmästaregatan öster om rondellen är av dimensionen 1000 mm och en kapacitet på
cirka 1104 l/s.

Med anledning av detta bedöms befintliga ledningar tillräckliga utifrån de beräkningar
som gjorts i denna rapport.

BEFINTLIG FÖRORENINGSSITUATION

Beräknade föroreningshalter och -mängder från utredningsområdet vid befintlig
exploatering redovisas i Tabell 4 och Tabell 5.

Tabell 4. Föroreningshalter (µg/l) från hela utredningsområdet innan exploatering. (P = Fosfor, N = Kväve, Pb = bly, Cu =
koppar, Zn = zink, Cd = kadmium, Cr = krom, Ni = nickel, Hg = kvicksilver, SS = Suspenderat material, eng. suspended
solids, BaP = Benso(a)pyren.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP

Väg 135 1902 3,5 21 20 0,25 6,6 5,7 0,076 69943 0,011

Parkering 128 2243 27 37 130 0,41 14 14 0,073 128540 0,055

Industriområde 241 1737 23 36 220 1,1 11 14 0,058 79088 0,12

Parkmark 86 1086 2 5,8 12 0,092 1,1 1,3 0,011 15013 0,0028

Skolområde 232 1537 11 21 79 0,5 8,8 7,7 0,024 53338 0,037

Återvinningscentral 305 2258 17 51 231 0,56 7,8 7,5 0,058 83013 0,088

Gång- & cykelväg 78 1699 3,2 21 19 0,27 6,3 3,6 0,045 6724 0,009

Halt från området 260 1800 23 38 200 1,1 12 13 0,065 89000 0,11

Tabell 5. Föroreningsmängder (kg/år) från hela utredningsområdet innan exploatering.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP

Väg 0,41 5,80 0,01 0,06 0,06 0,001 0,02 0,02 0,00 214 0,00003

Parkering 0,19 3,30 0,04 0,05 0,19 0,001 0,02 0,02 0,00 187 0,00008

Industriområde 5,00 36,00 0,47 0,75 4,60 0,023 0,22 0,29 0,00 1646 0,00240

Parkmark 0,58 7,30 0,01 0,04 0,08 0,001 0,01 0,01 0,00 102 0,00002

Skolområde 0,47 3,10 0,02 0,04 0,16 0,001 0,02 0,02 0,00 108 0,00008

Återvinningscentral 0,10 0,73 0,01 0,02 0,07 0,000 0,00 0,00 0,00 27 0,00003

Gång- & cykelväg 0,07 1,60 0,00 0,02 0,02 0,000 0,01 0,00 0,00 6 0,00001

Mängd från området
(kg/år)

7,7 66,00 0,63 1,1 5,8 0,03 0,33 0,41 0,002 2600 0,003
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Tabell 6. Föroreningssituation. Jämförelse mellan före och efter exploatering. Alla värden visas utan dagvattenrening.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP

Före exploatering

µg/l 260 1800 23 38 200 1,1 12 13 0,07 89000 0,11

Kg/år 7,7 66,00 0,63 1,1 5,8 0,03 0,33 0,41 0,002 2600 0,003

Efter exploatering

µg/l 150 1600 9,6 21 60 0,35 7,5 6,8 0,038 57000 0,027

Kg/år 6,3 67 0,39 0,84 2,4 0,014 0,30 0,27 0,0015 2300 0,001

Tabell 6 ovan visar att inget av samtliga studerade ämnen (näringsämnen, metaller,
suspenderat material) är högre till halt eller mängd efter exploatering mot före
exploatering. Ingen rening har tillämpats i ovan beräkningar.

För att skapa marginal kring påverkan på MKN föreslås dagvattenanläggningar.
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FÖRDRÖJNINGSVOLYMER

Uppskattade framtida dagvattenvolymer har beräknats utifrån Figur 27Fel! Hittar inte
referenskälla. nedan. Framräknande volymer och ytbehov utgår från planillustration
daterad 2021-06-09. Beräkningar av volymer ska utföras vid detaljprojektering av
området. Beräkningarna summeras i Tabell 7.

Figur 27. Indelning av kvarter/områden för beräkning av genererade vattenmängder. Blå linje indikerar gräns mellan norra
och södra avrinningsområdet.

Tabell 7. Genererade dagvattenvolymer, beräknade utifrån 10 mm per reducerad area, klimatfaktor 1,25, planerad bebyggelse och
föreslagen dagvattenhantering per yta, 2021-06-09. Nedsänkta växtbäddar är beräknade utifrån ett totalt djup av 2300 mm
(magasinerande vattendjup på 250 mm, filtermaterial 450 mm, materialavskiljande lager 100 mm, makadam 500 mm och
underbyggnad 1000 mm).

Yta

KV/
AMP Area

(m2) Marktyp
Avr.
koefficient

Red.area
(m2)

Genererad
volym

Förslag
dagvattenhantering

Minimum ytbehov
dagv.anläggning
(m2)

1 KV 297 Väg 0,8 238 2,4 Nedsänkta växtbäddar 5
1 KV 432 Parkering 0,8 346 3,5 Nedsänkta växtbäddar 7

1 KV 2056 Tak 0,9 1850 18,5 Utnyttjande till
bevattning 37

1 KV 2153 Gräsyta 0,8 1722 17,2 Nedsänkta växtbäddar 33

2 AMP 721 Väg 0,8 577 6 Nedsänkta växtbäddar 11
3 KV 286 Väg 0,8 229 2,3 Nedsänkta växtbäddar 4
3 KV 127 Parkering 0,8 102 1,0 Nedsänkta växtbäddar 2

3 KV 2291 Tak 0,8 1833 18,3 Utnyttjande till
bevattning 37

3 KV 2344 Gräsyta 0,8 1875 18,8 Nedsänkta växtbäddar 36
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4 AMP 455 Väg 0,8 364 3,64 Nedsänkta växtbäddar 7
5 KV 243 Väg 0,8 194 1,9 Nedsänkta växtbäddar 4

5 KV 1762 Tak 0,8 1410 14,1 Utnyttjande till
bevattning 28

5 KV 1937 Gräsyta 0,8 1550 15,5 Nedsänkta växtbäddar 29
6 KV 1260 Väg 0,8 1008 10,1 Svackdike 101
6 KV 1024 Parkering 0,8 819,2 8,2 Svackdike 82

6 KV 1052 Tak 0,8 841,6 8,4 Utnyttjande till
bevattning 17

6 KV 2189 Gräsyta 0,8 1751,2 17,5 Svackdike 175
7 AMP 2136 Väg 0,8 1708,8 17,1 Nedsänkta växtbäddar 32

7 AMP 242 Parkering 0,8 193,6 1,9 Nedsänkta växtbäddar 4
8 AMP 3533 Väg 0,8 2826 28 Nedsänkta växtbäddar 54

8 AMP 13897 Gräsyta 0,1 1390 14 Skyfallsmagasin/-
avledning 700

8 AMP 47 Tak 0,9 42 0 Nedsänkta växtbäddar 1

9 AMP 2790 Tak 0,9 2511 25 Vattenlek 20%, grönt
tak 2% 200

9 AMP 91 Väg 0,8 73 1 Nedsänkta växtbäddar 1
9 AMP 1127 Parkering 0,8 902 9 Nedsänkta växtbäddar 17
9 AMP 8808 Gräsyta 0,1 881 9 Vattenlek 17

Sum 53 300 27 236 272 1639



32 Dagvattenutredning kvarteret Gjutaren och Liljan
Datum: 2021-11-11
Uppdragsledare: Elisabeth Nejdmo
Handläggare: Fredrik Franzén

FÖRESLAGEN
DAGVATTENHANTERING
I fem av Sveriges miljömål finns direkt koppling till bevarandet av biologisk mångfald. I
mål 15 står till exempel att den fysiska planeringen och samhällsbyggandet ska verka för
att bevara grön- och vattenområden, och att de hårdgjorda ytorna inte ska öka till antalet
(Naturvårdsverket, 2010). Även det globala miljömålet för biologisk mångfald anger att vi
ska skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer samt att vi ska integrera
ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning4.

Figur 28. Miljömål 15 för de globala målen (t.v.) och Miljömål 15 för de svenska miljömålen (t.h.).

I efterföljande kapitel beskrivs föreslagen dagvattenhantering för områdena norra och
södra delen.

För att bidra till att miljökvalitetsnormerna för Kungsbackaån och Kungsbackafjorden
uppnås, måste samlade åtgärder genomföras för att så mycket som möjligt minska
utsläpp av näringsämnen till vattenförekomsterna.

Reningsanläggningarna minskar utgående mängder av föroreningar och näringsämnen
och leder till en positiv spiral av ekosystemtjänster. Framförallt för Kungsbackafjorden,
som är en grund havsvik och uppväxtområde för fisk (matproduktion är en
ekosystemtjänst), gynnas av reningsåtgärderna. Andra ekosystemtjänster som gynnas
är hälsa och friluftsliv men även pollinering om andelen gröna ytor ökar.

Föreslagna åtgärder bidrar dessutom till en hållbar dagvattenhantering och ökade
rekreationsvärden. De föreslagna lösningarna ger även goda förutsättningar för att ta
emot stora mängder vatten från uppströms avrinningsområde.

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för dagvatten ska oljeavskiljare anläggas för
parkeringsytor. Parkeringsytor under tak ska kopplas till spillvattennätet och
parkeringsytor utan tak till dagvattennätet. Undantag kan tillämpas beroende på storlek
på parkeringsplats. Samråd bör hållas med miljö- och hälsoförvaltningen för att
undersöka behov av oljeavskiljare för de olika parkeringsplatserna. Oljeavskiljare har inte
ritats in i kartan, se Figur 29, men ytbehovet motsvarar ca 1,4 m2 per reducerad area.

4 https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald/
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Figur 29. Illustration över föreslagna dagvattenanläggningar samt avledning av ytor. Lila anläggningar (kvartersmark):
infiltrationsstråk i norr och nedsänkta växtbäddar samt underjordiska magasin för bostads- och parkeringsytor. Blå ytor
(allmän platsmark): växtbäddar för rening av dagvatten från Industrivägen, område för vattenlek på skolgård samt
fördröjning/avledning av skyfallsvatten från uppströms områden. Blå pilar: dagvattenflödesriktningar. Gröna linjer:
befintligt dagvattennät.

Anläggningarna bedöms inte ha möjlighet att infiltrera i någon större grad då marken i
området består av finlera av hög mäktighet. Grundvattennivån bedöms vara ca 4 meter
under marknivå vid koll på SGU:s hemsida av borrade brunnar i områdets omgivning.
Vatten till växtbäddar bör avledas ytligt.

Utlopp stryps till totalt 126 l/s totalt sett för hela området för att inte avleda mer vatten än
vad området skulle ha avlett om hela området var naturmark (enligt Kungsbacka
kommuns riktlinjer för dagvatten). Bräddfunktion vid skyfall ska dock finnas.

Anläggning för
fördröjning och
avledning av
uppströms
skyfallsvatten

Bräddmöjlighet
vid skyfall

Dagvatten från
skolområde

Dagvatten
från parkmark

Bräddmöjlighet
vid skyfall
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Dagvatten från uppströms ytor

Skyfallsvatten (och eventuellt även dagvatten beroende på påkopplingsmöjligheter) från
ytor uppströms utredningsområdet föreslås ledas till ett meandrande stråk med
seriekopplade fördröjningsmagasin. Utformningen av magasineringsanläggningen
föreslås utföras så att skyfallsvatten kan ledas mot Borgmästaregatan. Slänterna
utformas så att de passar in i rekreationsområdet och är lätta att sköta. Figur 30 är
exempel på möjlig utformning.

Figur 30. Inspirationsbilder, foton av torrdammar.

Magasinen skulle kunna göras täta och anläggas med en permanent vattenspegel men
dagvattenflödet till ytan bedöms lågt vilket medför sämre förutsättningar att hålla en
permanent vattennivå. Marken består av postglacial finlera vilket gör att vatten har svårt
att infiltrera. Det här innebär att det redan finns ett naturligt tätskikt som är relativt tätt.
Vid anläggande av dammar med stillastående vatten kan bottenvegetation eller
syresättning av vattnet på annat sätt behövas. Till exempel genom anläggande av fontän
eller bottenbubbling. Detta medför även förhöjd reningseffekt men ökad energiåtgång.
För att anlägga en dagvattendamm med permanent vattenspegel krävs ytterligare
utredning kring utformning och dimensionering.

Magasinen ska primärt hindra uppströmsvatten att nå utredningsområdet men även
främja biologisk mångfald och rekreationsvärden längs parallell GC-bana. Höjdsättning
av området görs för att maximera rekreationsvärden men även för att möjliggöra att
skyfallsvatten leds mot de naturliga skyfallsstråken.

Magasinens totala volym beror till stor del på hur stor del av det meandrande stråket
som utgör magasin respektive dike, beräknat är att de ska kunna ta emot en volym på
500 m3 och avleda överskott. Denna volym kan göras både större och mindre beroende
på vilket behov som finns av minskade flöden till nedströms områden och
Kungsbackaån. I Figur 29 har fyra magasin ritats in på vardera av en storlek på runt 100-
150 m2. Om de görs 60 cm djupa blir volymen 60 respektive 90 m3.

Det finns en naturlig våtmarkszon längst i norr vilken skulle kunna utnyttjas för att ta
emot och hålla vatten. I grundzonen trivs växter och andra organismer vilket bidrar till
den biologiska mångfalden och reningseffekt av dagvattnet.

Magasinen bör ha en avlång form, som expanderar från inloppet och kontraherar vid
utloppet, med in- och utlopp placerade långt ifrån varandra. Detta för att förlänga vattnets
väg och att inga outnyttjade zoner skapas, med avseende att erhålla bättre rening. Ett
längd:bredd-förhållande på 2,5:1 (upp till 4:1) rekommenderas. Magasinen anläggs med
fördel med flacka slänter och större träd då dessa bidrar till mervärden när magasinen är
vattenfyllda:
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 Trädens rötter möjliggör en högre infiltrationshastighet samtidigt som rötternas
närmiljö stimulerar nedbrytning av organiska föroreningar (Olsson, 2011).

 Människor trivs av att blicka ut över vattenytor då vi genom alla tider varit i
behov av att ha vatten nära. Samtidigt trivs vi som bäst när vi ser, men inte
syns, till exempel när vi sitter under ett träd med utsikt.

 Biologisk mångfald främjas av bland annat död ved, pollination och heterogena
landskapsbilder.

Det är viktigt att magasinen är lättillgängliga för fordon vid drift och underhåll (t.ex.
slamtömning, gräsklippning, kontroll av in- och utlopp). Fordon bedöms kunna nå stråket
via gång- och cykelbanan. En drift- och underhållsplan som säkerställer vad, när och av
vem drift ska genomföras, bör tas fram i detaljplaneskedet.

Det är även viktigt att magasinen utformas så att multifunktion uppnås, dvs. magasinen
kan användas till annat än bara vattenmagasinering eftersom en stor del av året kommer
de vara tomma på vatten.

NORRA DELEN AV UTREDNINGSOMRÅDET – ALLMÄN PLATSMARK

För norra området föreslås dagvatten avledas till ett infiltrationsstråk som ansluter till
närmaste dagvattenledning. Infiltrationsstråket beräknas behöva inrymma 38 m3

dagvatten för ytan. Syftet med anläggningen är att avleda skyfall samt rena och
magasinera dagvatten från de hårdgjorda ytorna för norra avrinningsområdet. Se Figur
31 för illustration och Figur 32 för skiss på utformning.

Figur 31. Illustration över möjlig utformning av infiltrationsstråk.
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Figur 32. Norra området (ljusblått) kan avleda ytvatten från uppströmsliggande områden vid skyfall (röd pil) och infiltrera
och avleda dagvatten från parkeringsytorna (blå pilar) vid normal drift. Infiltrationsstråket bidrar till rening och fördröjning
av dagvatten.

Figur 33. Foto infiltrationsstråk med hårdgjord övergång. Infiltrationsdiket kan även utformas med olika djup och
släntlutningar. Utloppet kan även strypas. Träd kan planteras med jämna mellanrum i skelettjordar för att öka reningseffekt
och infiltrationsförmåga.
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SÖDRA DELEN AV UTREDNINGSOMRÅDET

Parkmark och skolområdet – Allmän platsmark

Dagvatten från skolområdet och parkmarken föreslås ledas till skolgården där dagvattnet
kan tillgodogöras på till exempel översvämningsytor, multifunktionella ytor (Figur 34) eller
till vattenlekar (Figur 35). Därefter föreslås det ledas mot växtbäddar längs industrigatan.
Placeringen av växtbäddarna måste samordnas utifrån dragning och djup av befintliga
ledningar (framförallt elledningar).

Figur 34. Inspirationsbild, foto av multifunktionell yta.

Figur 35. Inspirationsbild, foto av dagvattenhantering som vattenlek.  Med olika pumpsystem är det möjligt att leda vatten åt
olika håll eller skjuta vattenstrålar. På det här sättet skulle ett utegym kunna anläggas där barn och vuxna kan ha roligt men
samtidigt bidra till syresättning och rening av dagvatten.
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Vatten från skyfall bör avledas ytligt och marken vid skolan bör luta från skolan för att det
inte ska bildas instängda ytor där vatten ansamlas.

Längs industrigatan går en dagvattenledning på vilken skelettjordar och växtbäddar
(Figur 36 och Figur 37) föreslås kopplas för att bidra med reningseffekt.

Figur 36. Illustration över möjlig utformning av nedsänkta växtbäddar (raingardens).

Figur 37. Inspirationsbilder, foton av växtbäddar (raingarden). Överskottet av dagvatten leds vidare till dagvattennätet via
rännan på bilden t.v.
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Bostadsområdet – Kvartersmark

Växtbäddar föreslås längs nya Industrigatan för att rena dagvatten från parkeringsytorna
under bostäderna samt från övriga föroreningar från bostadsområdena men även själva
Industrigatan. För att magasinera erforderliga dagvattenvolymer beräknas totalt ca 200
m3 behövas. Denna volym kan delas upp så att viss andel vatten används till bevattning
och resterande 100 m3 leds till förslagsvis nedsänkta (Figur 38) eller upphöjda (Figur 39)
växtbäddar, underjordiska kassettmagasin med filter eller skelettjordar. Vattnet leds efter
växtbäddarna vidare mot Borgmästaregatan och det befintliga dagvattennätet.
Reningsanläggningarna seriekopplas med fördel för ökad reningseffekt. Att skapa
förutsättningar för infiltration på innegårdarna är ett bra sätt att fördröja och rena vattnet.
Vid platsbrist kan underjordiska anläggningar tillämpas men som regel bör dagvattnet
synliggöras eftersom det medför stora mervärden såsom rekreation, skötsel, odling,
biologisk mångfald och som effektiv kolsänka.

Figur 38. Inspirationsbild, foto på växtbädd som innegård.

Figur 39. Illustrationer och foto av upphöjda växtbäddar. Vatten från stuprör kan fångas upp i upphöjda växtbäddar och
ledas vidare ytligt eller till dagvattennät. Källa: Kristian Klasson & Kent Fridell, Tengbomgruppen AB, 2014



40 Dagvattenutredning kvarteret Gjutaren och Liljan
Datum: 2021-11-11
Uppdragsledare: Elisabeth Nejdmo
Handläggare: Fredrik Franzén

KOSTNADSKALKYL
StormTac (v.21.3.3) schablonkostnader för dagvattenanläggningar tillämpar en modell
för översiktlig kostnadsberäkning av dagvattenanläggningar. Kostnaderna beror starkt på
platsspecifika förhållanden. Data som använts för att ta fram schablonvärdena kommer
bara från Sverige och kan skilja sig mycket på andra håll och ska endast användas för
grova kostnadsberäkningar i en tidig projektfas. Informationen uppdateras kontinuerligt
och kommer kompletteras med fler referenser. Nya data kan skickas till
info@stormtac.com och all data granskas innan de eventuellt tillförs databasen.

Shablonkostnader per kubikmeter, kvadratmeter eller meter anläggning visas i Tabell 8. Uppskattning av totala kostnader
för anläggning av föreslaget dagvattensystem listas i

Angivna ytbehov ska ses som en indikation på den storleksordning som krävs för att
erhålla erforderlig reningseffekt. Slutligt ytbehov och anläggningskostnad beror till stor
del på platsspecifika förutsättningar.

Tabell 9.

Tabell 8. Schablonkostnader per meter, kvadratmeter och kubikmeter. Källa: Stormtac. Kostnaden för att anlägga vattenlek
har inte hittats men har uppskattats i förhållande till övriga schablonkostnader.

Anläggningstyp Beräknad enhet Schablonkostnad (kr)
Växtbädd m2 10 000

Infiltrationsstråk m 800

Torrdamm m3 900

Kassettmagasin m2 8000

Grönt tak m2 500

Vattenlek m2 5000

Angivna ytbehov ska ses som en indikation på den storleksordning som krävs för att
erhålla erforderlig reningseffekt. Slutligt ytbehov och anläggningskostnad beror till stor
del på platsspecifika förutsättningar.

Tabell 9. Kostnad per område att anlägga respektive anläggning med föreslaget ytbehov. Meter, kvadratmeter och
kubikmeter har likställts för enkelhetens skull.

Yta
Area
(m2) Marktyp

Genererad
volym (m3)

Förslag
dagvattenhantering

Minimum ytbehov
dagv.anläggning (m2)

Uppskattad
kostnad (kr)

1 297 Väg 2,4 Nedsänkta växtbäddar 5 45 000 kr
1 432 Parkering 3,5 Nedsänkta växtbäddar 7 66 000 kr

1 2056 Tak 18,5
Utnyttjande till

bevattning/underjordiskt
magasin

37
30 000 kr

1 2153 Gräsyta 17,2 Nedsänkta växtbäddar 33 300 000 kr
2 721 Väg 6 Nedsänkta växtbäddar 11 110 000 kr
3 286 Väg 2,3 Nedsänkta växtbäddar 4 43 000 kr
3 127 Parkering 1,0 Nedsänkta växtbäddar 2 19 000 kr
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3 2291 Tak 18,3
Utnyttjande till

bevattning/underjordiskt
magasin

37
300 000 kr

3 2344 Gräsyta 18,8 Nedsänkta växtbäddar 36 360 000 kr
4 455 Väg 3,64 Nedsänkta växtbäddar 7 70 000 kr
5 243 Väg 1,9 Nedsänkta växtbäddar 4 37 000 kr

5 1762 Tak 14,1
Utnyttjande till

bevattning/underjordiskt
magasin

28
225 000 kr

5 1937 Gräsyta 15,5 Nedsänkta växtbäddar 29 300 000 kr
6 1260 Väg 10,1 Svackdike 101 80 000 kr
6 1024 Parkering 8,2 Svackdike 82 65 000 kr

6 1052 Tak 8,4
Utnyttjande till

bevattning/underjordiskt
magasin

17
135 000 kr

6 2189 Gräsyta 17,5 Svackdike 175 140 000 kr
7 2136 Väg 17,1 Nedsänkta växtbäddar 32 325 000 kr
7 242 Parkering 1,9 Nedsänkta växtbäddar 4 35 000 kr
8 3533 Väg 28 Nedsänkta växtbäddar 54 540 000 kr

8 13897 Gräsyta 14 Skyfallsmagasin/-
avledning 700 630 000 kr

8 47 Tak 0 Nedsänkta växtbäddar 1 8000 kr

9 2790 Tak 25 Vattenlek: 20%, grönt
tak: 2% 200 200 000 kr

9 91 Väg 1 Nedsänkta växtbäddar 1 14 000 kr
9 1127 Parkering 9 Nedsänkta växtbäddar 17 170 000 kr
9 8808 Gräsyta 9 Vattenlek 17 85 000 kr

Sum 5,3 ha 272 1639 4,3 mkr

Totalkostnaden för dagvattensystemet i området uppskattas till omkring 4,3 mkr.

FORTSATT ARBETE
Utredningen har identifierat följande behov av fortsatt arbete som berör framtida
dagvattensystem:

• Utredning av geotekniska och hydrogeologiska förhållanden i
projekteringsskedet bl.a. med avseende på stabilitet och grundvatten.

• Ta höjd för befintliga markförhållanden (lera) vid ledningsförläggning.
Det är utmanande markförhållanden och föreligger stor risk att den
extra belastning det blir på marken under byggskedet kan ge upphov
till sättningar. Då ledningarna förläggs i vägarna så måste man
kompensera vägkroppens vikt med lättfyllnad. Slutligen kan det också
komma att bli aktuellt med fler och mer omfattande mark- eller
grundvattenundersökningar för att med större säkerhet fungerande
dagvattenhantering.
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• Reservera erforderliga ytor för dagvattenhantering i plankarta med
lämpliga planbestämmelser.

• I detaljplaneskedet ta fram en drift- och underhållsplan som tydliggör
vad och när samt av vem drift och underhåll ska genomföras av
dagvattensystemet.

• Ledningskoll av befintliga ledningar behöver genomföras.
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FÖRESLAGEN
SKYFALLSHANTERING
Skyfall från uppströms område föreslås ledas längs markytan vid norra området via
korrekt lutande asfaltsytor förbi utredningsområdet. Marken ska luta från byggnader så
att dessa inte riskerar att skadas vid större regn. Skyfallsvatten som faller på södra
området leds ned mot Borgmästaregatan som naturligt fungerar som ett skyfallsstråk. Se
Figur 40 för föreslagna och naturliga stråk för skyfallsavledning.

Figur 40. Illustration över föreslagna skyfallsleder. Källa: SCALGO Live (2021-09-28). Blå pilar: skyfallsstråk inom
utredningsområdet. Röda pilar: nedströms skyfallssstråk.

Möjligheterna att leda förbi skyfall från uppströmsliggande områden bedöms som mycket
goda. Anpassningar inkluderar lutande markytor som kan leda avrinnande vatten mot
nedströms skyfallsstråk.

Framtida höjdsättning av området behöver utformas med hänsyn till skyfallshantering för
att säkerställa att ingen risk för översvämning av byggnader eller människors hälsa
skapas. Förutsatt en god höjdsättning av området bedöms framtida bebyggelse inte
medföra ökad risk för att området eller nedströmsliggande områden ska påverkas
negativt av skyfall.



44 Dagvattenutredning kvarteret Gjutaren och Liljan
Datum: 2021-11-11
Uppdragsledare: Elisabeth Nejdmo
Handläggare: Fredrik Franzén

HÖJDSÄTTNING
Följande ska noggrant beaktas vid höjdsättning av utredningsområdet:

• Säkerställ att instängda områden undviks när områdets höjdsättning
förändras.

• Säkerställ att översvämning av byggnader minimeras vid regn genom
omsorgsfull höjdsättning och utformning av hus, entréer och gata m.m.
Byggnadens lägsta golvnivå ska vara belägen ovan nivå på
angränsade gata eller grönstråk (rekommenderat ca 50 cm). Detta för
att säkert kunna avleda dagvattnet ytledes på gatan vid extrem
nederbörd och i händelse av att dagvattensystemets maxkapacitet
överskrids. Närmast huskroppen rekommenderas en marklutning på
5 %. Längre ifrån huset (ca 3 m) anses en marklutning på 1-2 % vara
tillräcklig. (I linje med rekommendationer i P105, 2011).

• Säkerställ att avrinning vid skyfall kan ske ytligt längs säkra stråk för
norra och södra utredningsområdet, utan att risk för skada på
bebyggelse eller människors hälsa uppstår.

• Säkerställ framkomligheten till och från utredningsområdet i händelse
av ett skyfall.
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PLANENS PÅVERKAN PÅ
MILJÖKVALITETSNORMER
FÖR YTVATTEN
Planen för kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka bedöms inte leda till en försämring
till att miljökvalitetsnormerna (MKN) för ytvatten ska kunna uppnås. Planen bidrar till en
lägre andel hårdgjorda ytor och markanvändning som ger upphov till lägre
föroreningsmängder per år. Detta skapar även förutsättningar för ökade gröna och blå
ytor för rening och retention av dagvattnet.

Tillsammans med föreslagna dagvattenåtgärder bedöms planen medföra förbättrade
möjligheter att uppnå MKN för ytvatten jämfört med nuvarande markanvändning.

PLANEN GER UPPHOV TILL MINDRE MÄNGDER FÖRORENINGAR
Samtliga studerade ämnen beräknas till lägre halter och mängder efter jämfört med före
exploatering.

Av Tabell 10 nedan ses att både halter och mängder av ämnena före förändrad
markanvändning är högre än efter föreslagen ny markanvändning och
dagvattenanläggningar.

Tabell 10. Utgående halter och mängder från norra respektive södra avrinningsområdet efter rening, summerat
kvartersmark och allmän platsmark.

Norra avrinningsområdet

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP

µg/l 85 870 3,0 8,1 16 0,2 2,5 2,8 0,033 21000 0,007

Kg/år 0,39 4,0 0,014 0,037 0,074 0,001 0,011 0,013 0,0001 95 0,00003

Reningseffekt % 33 46 63 53 64 46 59 53 20 64 63

Södra avrinningsområdet

µg/l 78 940 1,5 6,4 8,7 0,075 2,0 1,2 0,0087 14000 0,0035

Kg/år 2,1 26 0,041 0,18 0,24 0,0021 0,054 0,032 0,0002 380 0,0002

Reningseffekt % 33 24 62 30 66 78 37 66 43 52 61

Totala mängder (kg/år), före och efter exploatering

Total mängd före
exploatering 7,7 66 0,63 1,1 5,8 0,03 0,33 0,41 0,002 2600 0,003

Total mängd efter
exploatering, efter

rening
2,5 30 0,06 0,2 0,3 0,01 0,07 0,05 0,0003 475 0,0002
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ÖVRIGT KRING MKN

 För att ytterligare minimera föroreningar från planen bör inerta material
användas vid anläggandet av byggnaderna och de hårdgjorda ytorna.

 En plan för underhåll av dagvattenanläggningarna bör tas fram.
 Hantering av förorenat dagvatten vid olyckor och spill samt förorenat

släckvatten bör utredas vidare. Vattnet bör även kunna förhindras att nå
dagvattenanläggningarna.

 Gödsling bör inte förekomma, näringsämnen finns naturligt i dagvatten och
genom att ta omhand om detta vatten bedöms ytterligare näring inte behöva
tillföras området.
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SLUTSATSER OCH
REKOMMENDATIONER
På kvartersmark bör erforderlig dagvattenhantering säkras genom fördröjning av 10 mm
per reducerad kvadratmeter.

Förrådsbyggnader förses med fördel med grönt tak.

För anläggningar på allmän platsmark kan höga mervärden skapas genom att anlägga
ett meandrande dikesstråk med seriekopplade magasin. Ett blå-grönt område kan
anläggas parallellt med planerad gång- och cykelväg. Dagvatten bör ses som en resurs
som är värt sina ansträngningar vid anläggandet eftersom det gynnar nedströms
vattenmiljöer.

För att öka mervärdet av dagvattenanläggningar bör större träd planteras/bevaras i
anslutning till vattenytorna för att detta ökar biologisk mångfald, infiltration och
rekreationsvärden.

Genom att tillämpa en hög ambition vid anläggandet av reningsanläggningar för
dagvatten främjas även värden nedströms, till exempel Kungsbackaån och
Kungsbackafjorden med sina unika värden.

Hantering av dräneringsvatten från byggnaden har inte hanterats i denna rapport utan
bör utredas vidare.
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