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SAMMANFATTNING 
Kungsbacka kommun arbetar med en justering av befintlig detaljplan för Kungsbacka 6:27 och Hammargård 

1:7. Sweco har på uppdrag av Kungsbacka kommun tagit fram föreliggande utredning med syfte att beskriva 

förutsättningar för avledning av dagvatten och skyfall inom detaljplanen. 

I denna rapport beskrivs befintliga förutsättningar med avseende på dagvatten och skyfall. Rapporten 

avslutas med råd och tips som bedöms vara viktiga att ta hänsyn till både för den befintliga verksamheten 

och för eventuell justering av markanvändning eller uppförande av nya byggnader. Kapitlet grundas i 

Kungsbackas riktlinjer för dagvattenhantering.   

Detaljplaneområdet ligger lågt jämfört med kringliggande omgivning och gränsar till järnvägen i väster. 

Dagvattenavledningen inom området varierar mellan ytlig avledning och avledning i ledning under mark i 

spill- och dagvattenledningar. Ytorna ifrån vilka dagvatten avleds är främst hårdgjorda och delvis 

kontaminerade av slam, flis och annat avfall från de båda verksamheterna. Dagvatten från fastigheterna 

avleds via dagvattenledningar till spillvattenledning med utlopp i Kungsbackaån, dvs. avloppsreningsverkets 

utloppsledning. Med undantag för vissa ytor vars dagvatten avleds till ett dike som mynnar i recipienten 

Kungsbackaån. Rening av dagvatten sker idag, utöver den rening som erhålls för det dagvatten som rinner i 

det öppna diket, genom att dagvattenflöden från avloppsreningsverkets slamupplag avleds tillbaka till verket 

för rening innan avledning via spillvattenledning. Visst dagvatten från värmeverkets bränsleupplag avleds via 

en sedimentationsbrunn innan det leds vidare till recipienten.  

Det är i fortsättningen viktigt att de båda verksamheterna driftar och underhåller sina befintliga 

reningsanläggningar för dagvatten.  

Vid ytterligare exploatering inom detaljplaneområdet rekommenderas det att begränsa framtida avrinning 

och bevara de få grönytor som finns i dag. Eventuellt kan ett mindre biofilter anläggas, med syfte att främja 

ekosystemtjänster. Möjligheterna är dock begränsade som följd av områdets redan höga exploateringsgrad.  

Befintlig höjdsättning inom detaljplaneområdet bedöms ge goda förutsättningar för att hantera ytlig avledning 

av vatten vid skyfallshändelser. Den tillkommande exploateringen bedöms inte medföra ökad avrinning från 

detaljplaneområdet, eftersom områdena i dag redan utgörs av exploatering eller branta berg. Planen 

bedöms därmed inte medföra en förändrad situation för nedströmsliggande områden. Framkomligheten till 

och från detaljplaneområdet i händelse av kraftig nederbörd bedöms vara god. 
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1.1 Bakgrund och syfte 
Kungsbacka kommun arbetar med en detaljplan söder om centrala 

Kungsbacka. Planområdet är beläget enligt Figur 1. Planförslaget innebär en 

uppdatering av en befintlig detaljplan, med syfte att utveckla befintliga 

verksamheter på fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7.  

På fastigheten Kungsbacka 6:27 bedrivs verksamhet för rening av 

avloppsvatten, Hammargårds avloppsreningsverk. Verket är i behov av att 

utöka kapaciteten och utveckla reningsgraden med fler processer. Fastigheten 

ägs av Kungsbacka kommun.  

På fastigheten Hammargård 1:7 producerar företaget Statkraft Värme AB 

fjärrvärme. Statkraft har behov av större lagringsmöjligheter av skogsbränsle 

samt se över byggnadsytor för ev. fler byggnader på fastigheten. Fastigheten 

ägs av Statkraft.  

Total areal av de båda fastigheterna är drygt 85 000 m2 (Kungsbacka kommun, 

2021).  

För att möjliggöra en fortsatt utveckling av både avloppsreningsverket och 

fjärrvärmeverket, finns ett behov av att göra ändringar i befintlig detaljplan. I 

samband med att en ny detaljplan upprättas, behöver dagvatten- och 

skyfallshantering utredas. 

Denna utredning syftar på att beskriva befintliga områdesförutsättningar samt 

funktion hos befintlig dagvatten- och skyfallshantering. Vidare ges även tips och 

råd för framtida dagvatten- och skyfallshantering utifrån dagens förutsättningar. 

Utredningen omfattar även en bedömning av detaljplaneändringens påverkan 

på vattenförekomsten Kungsbackaåns möjlighet att uppnå 

miljökvalitetsnormerna.  

  

1. INLEDNING 
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1.2 Orientering 
Detaljplaneområdet är beläget söder om centrala Kungsbacka, se Figur 1.  

  

Figur 1 Detaljplaneområdets läge (t.v.) (Kungsbacka kommun, 2021) samt ortofoto med 

fastighetsgränser (t.h.). Den norra fastigheten utgör Hammargård 

avloppsreningsverk, medan den södra fastigheten utgör Statkraft Värme AB. 

 

1.3 Detaljplanen 
Syftet med ändringen av aktuell detaljplan är att justera vad som i framtiden går 

att göra inom detaljplaneområdet. Ändringen avser att möjliggöra nya byggrätter 

samt planera om markanvändningen. Ändringarna kommer bland annat 

möjliggöra en avveckling av befintligt slamupplag som ersätts med antingen 

öppna bassänger eller tak inom avloppsreningsverkets fastighet, samt flytt av 

befintliga träupplag inom Statkrafts fastighet. Markanvändning och dess ytor 

samt förslag på placering av eventuella nya byggnader är ännu inte utrett. Figur 

2 visar de förslag på ändringar som detaljplaneändringen kan innebära.  
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Figur 2 De ändringar som Kungsbacka kommun bedömer kunna göras vid  

detaljplaneändring. Röda markeringar avser avloppsreningsverkets verksamhet 

och blå markeringar avser värmeverkets verksamhet. (Kungsbacka kommun, 

2021) 

 

1.4 Underlag 
Följande underlag har legat till grund för dagvattenutredningen: 

Samtligt underlagsmaterial har erhållits av kommunen under januari 2022.  

• Dagvatten, Policy och riktlinjer, Kungsbacka kommun, Juni 2012 

• Anvisningar för dagvatten, Förtydligande av Kungsbacka kommuns 

dagvattenpolicy, 2020-12-18 

• Gällande plankarta 

• Skiss på förslag till justering av plankarta 

• Grundkarta 

• VA-ledningskarta, 2022-01-17 och 2022-03-11 

• Miljökonsekvensbeskrivning, Statkraft, 2011-10-26 

• Geotekniska undersökningar gjorda inom detaljplaneområdet, se kap 

4.3.  

 

Diverse underlag har även delgetts över mejl och muntligen i dialog med 

Kungsbacka kommun och Statkraft Värme AB. 

Platsbesök genomfördes av Sweco 22 januari 2022.  
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1.5 Avgränsningar 
Planillustration eller information om hur ytorna inom detaljplanen kommer att 

justeras har inte funnits tillgängligt under perioden vid genomförandet av 

utredningen. Framtida markanvändning som har legat till grund för analysen 

baseras på den skiss som erhölls i förfrågningsunderlaget (Figur 2) samt genom 

diskussioner med kommunen.  

 

1.6 Organisation 
 

Beställare, plan Emma Johansson Kungsbacka kommun, Plan 

Beställare, VA Elin Dolk Kungsbacka kommun, VA 

Uppdragsledare Fredrik Franzén Sweco Sverige AB 

Handläggare Anna Dahlström Sweco Sverige AB 

Specialist Hilde Björgaas Sweco Sverige AB 

Granskare Sofia Refsnes Sweco Sverige AB 
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2.1 Rening och fördröjning av dagvatten 
I arbetet med dagvatten- och skyfallsutredningen har nedan dokument varit 

styrande vid analys av situationen innanför plangränsen avseende 

dagvattenhantering:  

- Dagvatten, Policy och riktlinjer, Kungsbacka kommun (2012) 

- Anvisningar för dagvatten, Förtydligande av Kungsbacka kommuns 

dagvattenpolicy (2020) 

 

2.1.1 Rening av dagvatten 

Enligt Kungsbacka kommuns policy för dagvatten samt förtydligande dokument 

Anvisningar för dagvatten, ska allt dagvatten renas när behov finns. Bedömning 

av behov ska göras utifrån recipientens känslighet mot föroreningar, 

miljökvalitetsnormer (MKN) och vattenförekomstens klassning i 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) (Länsstyrelsen, 2021). Krav på rening 

av dagvatten på fastighet ställs när det handlar om industrifastigheter med 

förorenande eller trafikintensiv verksamhet, större parkeringar (>1 250 m2) eller 

annan förorenande verksamhet (Kungsbacka kommun, 2020).  

De båda verksamheterna bedöms klassas som förorenade verksamheter och 

därmed ställs krav på att rening av allt dagvatten från aktuellt planområde ska 

ske. Då detaljplaneområdet till stora delar utgörs av befintlig byggnation är 

förutsättningarna att rena allt dagvatten begränsade. Reningsåtgärder som 

förekommer idag ska därmed bevaras och reningsåtgärder bör anläggas för 

nyexploaterade ytor.  

För att visualisera reningsbehov och ytor med potential för rening har Figur 3 

och Figur 4 tagits fram för de befintliga förutsättningarna och där 

föroreningsgraden redovisas utifrån relationen från markanvändningen inom 

detaljplanen. Principen för framtida markanvändning är densamma: hög 

föroreningsgrad förväntas där masshantering sker då dessa ytor vid regn ger 

upphov till organiskt material och partiklar i dagvattnet, se Figur 3. Till dessa 

partiklar kan föroreningar binda och transporteras vidare till recipient. För att 

minska mängden av dessa partiklar till recipienten kan sedimentation, filtrering 

och infiltration tillämpas, företrädelsevis på platser inom detaljplaneområdet 

som ligger lågt och som samlar vatten från de ytor som är mest förorenade, se 

Figur 4.  

 

2. KOMMUNALA RIKTLINJER 



 

 

 

Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning 

Uppdragsnummer: 30037422 

Datum: 2022-04-27 Ver: 1 - SLUTHANDLING  

Dokumentreferens: \\sweco.se\se\got01\projekt\21331\30037422_dagvattenutredning_hammargård\000\10 

arbetsmtrl_dok\220427_hammargård dagvatten- och skyfallsutredning_rev efter externgranskning omg3.docx  11/45 

 

Figur 3 Markerade ytor med bedömd föroreningsgrad (gradering 1-3). Föroreningsgraden 

baseras på förhållandet mellan markanvändning inom detaljplanen. 

 

 

 

Figur 4 Markerade ytor med bedömda förutsättningar för reningsanläggningar.  

   



 

 

 

Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning 

Uppdragsnummer: 30037422 

Datum: 2022-04-27 Ver: 1 - SLUTHANDLING  

Dokumentreferens: \\sweco.se\se\got01\projekt\21331\30037422_dagvattenutredning_hammargård\000\10 

arbetsmtrl_dok\220427_hammargård dagvatten- och skyfallsutredning_rev efter externgranskning omg3.docx  12/45 

 

2.1.2 Fördröjning av dagvatten 

Med anledning av detaljplanens närhet till recipienten bedöms fördröjning av 

dagvatten inte vara nödvändigt, utan rening av dagvatten är prioriterat. Att 

fastigheterna utgör befintlig bebyggelse med stor andel hårdgjorda ytor 

begränsar även möjligheterna att anlägga fördröjningsåtgärder. Den planerade 

byggrätten i norr består i dag av brant berg som har relativt hög avrinning, vilket 

innebär att flödena inte bedöms öka betydligt trots uppförande av byggnad.  

2.2 Miljökvalitetsnormer 
MKN för vattenförekomster fastställs med stöd av 5 kap. miljöbalken, enligt 

vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 

HVMFS 2019:25. MKN för ytvattenförekomster ska fastställas för Ekologisk 

status samt för Kemisk status. MKN beskriver den önskade vattenkvaliteten för 

en vattenförekomst och tidpunkten för när den senast ska uppnås. Målet är att 

minst god status ska uppnås i samtliga vattenförekomster. För att fastställa 

MKN ska det först ske en statusklassning av berörd vattenförekomst. 

Statusklassningen är uppbyggd av olika kvalitetsfaktorer och de kan i sin tur 

bestå av olika parametrar.  

Statusen i vattenförekomsterna ska inte försämras, det så kallade icke-

försämringskravet (förordning 2015:516). MKN för vattenkvalitet gäller för 

vattenförekomsten som helhet.   

Bedömning av eventuell påverkan av dagvatten från detaljplaneområdet 

avseende ekologisk status baseras på de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna 

(näringsämnen och särskilda förorenande ämnen (SFÄ)). Bedömning av kemisk 

status baseras på prioriterade ämnen. Det är dessa kvalitetsfaktorer som 

bedöms kopplas till påverkan från dagvatten från detaljplaneområdet.    
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Analysen av dagvatten och skyfall grundas på tillgängligt underlag för befintliga 

system och lösningar som finns inom detaljplaneområdet. Systemen beskrivs 

under kapitel 5. Beräkningar av dagvattenflöden eller -föroreningshalter och 

mängder har inte genomförts varken för befintlig eller eventuell kommande 

bebyggelse/markanvändning. Detta med anledning av avsaknad av tillräckligt 

detaljerad information om hur ändringen kommer att ske.  

Skyfallsanalysen bygger på: 

- Kartering av ytliga rinnvägar och lågpunkter (topografisk och statisk 

analys) med SCALGO Live (se kapitel 5.3) 

- Översvämningshantering i Kungsbacka kommun, Kartering och 

riskanalys av skyfall, höga flöden och högvattenstånd, Sweco, 2021 (se 

kapitel 5.3.2) 

- MSB:s rapport Översvämningskartering utmed Kungsbackaån, Med 

detaljerad översvämningskartering för det identifierade området med 

betydande översvämningsrisk, Kungsbackaområdet Sträckan från 

Östra Ingsjön till mynningen i havet (MSB, 2013-06-14, reviderad 2019-

10-24) 

- Platsbesök utfört januari 2022  

 

Rekommendationer under kapitel 6 grundas på Länsstyrelserna i Västra 

Götalands län och Stockholms läns faktablad för hantering av översvämning till 

följd av skyfall (Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Stockholms län, 

2018).  

3. METOD OCH INDATA 
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4.1 Topografiska förutsättningar 
Detaljplaneområdet lutar mot väster (Figur 5). Området uppströms området 

lutar kraftigt mot fastigheterna som i västra delen flackar av. Väster om 

detaljplaneområdet går järnvägen i nord-sydlig riktning.  

 

Figur 5 Höjder inom och omkring detaljplaneområdet, RH2000 (Lantmäteriet, GSD- 

Höjddata, grid 1+). 

  

4. OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR 
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4.2 Grundvatten och markmiljö 
Enligt Länsstyrelsen i Hallands informationskarta (Länsstyrelsen Halland, u.d.) 

finns det två punkter inom detaljplanen som är potentiellt förorenade. Punkterna 

ligger inom Statkrafts fastighet.  

Enligt Statkrafts miljörapport för år 2020 (Statkraft, 2020) bedöms det dock ej 

finnas större markföroreningar inom fastigheten som Statkraft disponerar. En 

undersökning gjordes då av mark, vatten och sediment. Det finns enligt 

rapporten inget i analysresultat eller fältintryck som visar på att den nu bedrivna 

verksamheten medför någon betydande påverkan på fastigheten. Bedömningen 

är att uppmätta halter av de föroreningar som påträffats inte innebär någon 

betydande risk för hälsa och miljö i området. Vid exploatering inom 

detaljplaneområdet som innebär schaktning bör platsspecifika geotekniska och 

marktekniska undersökningar göras för att säkerställa att ingen 

föroreningstransport sker under eller i samband med anläggningsarbetet. 

4.3 Geoteknik  
De undersökningar som finns att tillgå visar i stort sett på samma geotekniska 

förutsättningar, se nedan underkapitel.  

4.3.1 Geoteknisk undersökning i samband med av upprättandet 
befintlig plan (1984) inkl. kompletteringar  

Geotekniska undersökningar finns för delar av området. År 1984, i samband 

med upprättelse av befintlig detaljplan och uppförandet av 

fjärrvärmeanläggning, gjordes undersökningar av en större del av 

detaljplaneområdet. Från dessa undersökningar konstaterades följande: 

- Jordlagren består i de lägre delarna främst av lera med varierande 

mäktighet. I väster är mäktigheten mer än 40 meter. Leran är 

normalkonsoliderad, vilket betyder att alla tilläggsbelastningar kommer 

att medföra långvariga sättningar. Utredningen rekommenderar 

byggnader på pålar. Det konstateras även att det på grund av 

stabiliteten ej rekommenderas avschaktning i området kring 

bassängblocken.   

- Ovan leran finns det enligt provtagningar ett lager mylla efterföljt av 

torrskorpelera. Under torrskorpeleran finns siltig lera. 

- Delar av området är uppfylld, gäller i synnerlighet i närheten av och 

mellan bassängblocken. 

(Göteborgs förorter, 1984) 

4.3.2 Geoteknisk undersökning flisvärmeverk (2002) 

Geotekniska undersökningar genomfördes tidigt 2000-tal i samband med 

ändringar på fastigheten där fjärrvärmecentralen i dag ligger. Utredningen 

konstaterade att fastighetens östra delar består av berg i dagen eller tunna 

jordtäcken på berg. Västerut ökar jordlagrets mäktighet, som underlagras av 

lera. Lerlagrets mäktighet varierar. Under leran släntar berget ställvis kraftigt, 

vilket gör att lerlagret varierar. Leran bedöms som mellan- till högsensitiv, vilket 

även konstateras av tidigare utredningar. Det läggs vikt på att belastning på 

leran resulterar i sättningar. (Tellstedts geoteknik, 2002)  
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4.3.3 SGU:s karttjänst 

Enligt SGU:s karttjänst ”Jordarter 1:25 000 – 1: 100 000” är det finglaciär lera 

som dominerar inom detaljplaneområdet (Figur 6). Kartvisaren innehåller 

information om jordart (grundlager, underliggande lager, tunt eller 

osammanhängande ytlager), landform och blockighet i ytan. I de norra och 

östra delarna finns berg i dagen med tunna jordlager ovanpå.  

 

Figur 6 Jordarter inom detaljplaneområdet. Rött = berg i dagen, gult = finglaciär lera,  

orange = svallsediment/grus.  (Svensk geologisk undersökning, SGU, 2022) 

 

4.4 Markavvattning 
Detaljplaneområdet berörs inte av markavvattningsföretag. 
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4.5 Recipient 

4.5.1 Kungsbackaån 

Den primära recipienten för detaljplaneområdets avrinnande vatten är 

Kungsbackaån. Denna klassas som känslig i Kungsbacka kommuns 

dagvattenpolicy.  

I VISS kallas den del av Kungsbackaån som berörs av dagvatten från 

detaljplaneområdet för “Kungsbackaån (Mynningen-Lillån)” (WA82828105). 

Nedanstående bedömning av vattenförekomsten utgår från information i VISS 

databas. Klassificeringar är gjorda i den nya förvaltningscykel 3 (2017-2021).  

Vattendraget Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) är 8,8 km långt. Recipientens 

status och MKN presenteras i Figur 7, hämtat från Vatteninformationssystem 

Sverige (VISS) 2021-04-24. Recipienten ska uppnå god ekologisk status år 

2027. Tidsangivelse saknas för när god kemisk status ska uppnås.  

Den ekologiska statusen för Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) har bedömts 

som måttlig, se Figur 7. Den övergripande ekologiska statusen har baserats på 

kiselalgsanalyser som tyder på att vattendraget är påverkat av övergödning, 

som följd av en förhöjd fosforhalt. Fisk, bottenfauna och hydrologisk regim har 

inte klassificerats pga avsaknad av data för bedömningen.  

 

 

Figur 7 Ekologisk statusklassificering av Kungsbackaån. Storleken på cirklarna indikerar  

inverkan på den övergripande ekologiska statusklassificeringen. Källa: Sweco. 
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Påverkanskällor som bedöms vara betydande är reningsverk, industrier, 

förorenade områden, urban markanvändning, jordbruk, transport och 

infrastruktur, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition. Det finns ingen 

redovisad problematik kopplad till särskilt förorenade ämnen (SFÄ), men det 

saknas också mätningar för att verifiera att problematik inte finns.  

Bland de prioriterade ämnena har kvicksilver, bromerad difenyleter och PFOS 

bedömts inte uppnå god status, vilket är anledningen till att Kungsbackaån 

(Mynningen-Lillån) inte bedöms uppnå god kemisk status. Halten kvicksilver 

och bromerade difenyleter bedöms vara för hög i alla ytvattenförekomster i hela 

Sverige och den främsta anledningen till detta är atmosfäriskt luftnedfall. Dessa 

benämns som ”överallt överskridande ämnen” och utgör undantag för MKN med 

mindre stränga krav då tekniska förutsättningar för att minska halterna saknas.  

Uppströms Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) finns det utsläpp av PFOS som 

medför att denna vattenförekomst även har klassats som "uppnår ej god" med 

avseende på PFOS. Klassificeringen är en extrapolering som baseras på 

analysresultat i Västra Ingsjön som överskridit årsmedelvärdet. Nedströms 

Lindome är halterna av PFOS och PFOA i paritet med bakgrundshalter (IVL, 

2010). Trolig påverkanskälla till de förhöjda halterna av PFOS i Västra Ingsjön 

är Landvetter flygplats.  

4.5.2 Inre Kungsbackafjorden 

Den sekundära recipienten, i vilken den primära mynnar, är Inre 

Kungsbackafjorden (WA21723833). Denna utgör del av Kungsbackafjorden 

som är ett skyddat område med hänvisning till fågeldirektivet och art- och 

habitatdirektivet (Natura 2000). Kungsbackafjorden är också ett naturreservat. I 

skötselplanen för detta beskrivs Kungsbackafjordens vattenkvalitet som en 

viktig faktor för naturreservatets prioriterade bevarandevärden (Länsstyrelsen 

Halland, 2003). Ett delmoment för att uppnå detta är att minska övergödningen 

av vattnet. Det ämne som särskilt behöver minskas för att förbättra de 

biologiska kvalitetsfaktorerna i Inre Kungsbackafjorden är kväve som bedöms 

vara det begränsande näringsämnet för tillväxt av alger i Inre 

Kungsbackafjorden (Sweco, 2021). 

Den övergripande ekologiska statusen för Inre Kungsbackafjorden är klassad till 

måttlig status, se Figur 8. Klassificeringen baseras i första hand på 

kvalitetsfaktorn makroalger och gömfröiga växter samt den stödjande 

kvalitetsfaktorn näringsämnen. Tillförlitligheten är låg då de olika 

kvalitetsfaktorerna ger olika svar (VISS, 2022-02-15). Klassificering av 

bottenfauna har inte gjorts trots att miljöövervakning visar att 

artsammansättningen är negativt påverkad. I väntan på att BQI klassificerats 

lämnas därför denna kvalitetsfaktor oklassad. Preliminär bedömning som 

genomförts för bottenfauna indikerar dock dålig status (PAG miljökonsult, 

2021). 
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Figur 8 Ekologisk statusklassificering av Inre Kungsbackafjorden. Storleken på de  

yttersta cirklarna indikerar inverkan på den övergripande ekologiska  

statusklassificeringen. Källa: Sweco. 

4.6 Naturvärden och ekosystemtjänster 
Fastigheten är som tidigare beskrivet till största delen hårdgjord, se Figur 9. Få 

icke-exploaterade naturmarksytor finns tillgängliga. I de brantare, oexploaterade 

delarna som präglas av berg i dagen finns ett visst lågt buskage. Ytligt 

avrinnande dagvatten som kommer uppströms ifrån kulverteras innan det når 

detaljplaneområdet och det öppna vatten som finns inom området härstammar 

från lokal avrinning.  

Detaljplaneområdet tillskrivs inga skyddsvärda naturvärden enligt karttjänsten 

Informationskarta Halland (Länsstyrelsen Halland, 2021). Recipienterna 

Kungsbackaån och Kungsbackafjorden är emellertid viktiga ur 

naturvårdssynpunkt då de bl.a. passerar skyddsvärda fiskarter, är 

växtgeografiskt intressant samt har ett rikt fågelliv, se kapitel 4.5.  

 

Sammanfattningsvis finns det få naturvärden som idag kan bedömas tillföra 

ekosystemtjänster till detaljplaneområdet.  
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Figur 9 En del av planområdet som illustrerar den typiska markanvändningen inom  

detaljplaneområdet. Källa: Sweco.  
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5.1 Dagvattenavledning 
Detaljplaneområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten.  

Det finns ingen känd problematik relaterat till dagvatten i området idag enligt 

dialog med verksamheterna. 

Ingen fördröjning av dagvatten från fastigheterna sker idag. 

Systemet för dagvattenhantering inom fastigheterna illustreras övergripande i 

Figur 10, medan mer ingående beskrivning för respektive fastighet ges i 

efterföljande kapitel. Avledning av dagvatten från fastigheterna till recipienten 

sker delvis via öppna diken och delvis via ledningar. Recipienten Kungsbackaån 

är belägen drygt 300 m från planområdet. 

Funktionsbeskrivningen för befintlig dagvattenhantering är översiktlig och 

grundar sig i erhållet underlag, dialog med verksamheter samt insamlad 

information under platsbesök. 

5. FUNKTIONSBESKRIVNING 
BEFINTLIG DAGVATTEN- 
OCH SKYFALLS-
HANTERING 
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Figur 10 Befintlig dagvattenavledning från detaljplaneområdet. 
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5.1.1 Hammargård avloppsreningsverk 

Fastigheten är till stor del asfalterad och lutar i västerut. Dagvatten från 

fastighetens nordvästra delar avleds via rännstensbrunnar och stuprör till 

dagvattenledningar som ansluter till spillvattenledningar. Vattnet släpps sedan i 

en utloppsledning som avleder renat avloppsvatten med självfall till 

Kungsbackaån. Dagvattenflödena är mycket små i relation till volymen renat 

vatten som går ut från avloppsreningsverket. 

Dagvatten från de två slamupplagen och transportvägen mellan dessa, avleds 

till asfalterat dike (Figur 12 och Figur 13) eller kupolbrunn (Figur 14) för att 

pumpas in till avloppsreningsverket för rening.  

Befintlig utloppsledning från avloppsreningsverket är av dimension 800 mm 

(betong) och har historiskt klarat av att avleda momentana flöden på 3 650 

m3/timme (drygt 1 m3/s). Beräkningar visar kapacitet på 2 840 m3/timme (0,79 

m3/s) vid vattennivå +2,1 m i Kungsbackaån (uppskattad högsta högvattennivå, 

exklusive klimatfaktor), samt över 3 600 m3/timme (1 m3/s) vid vattennivå +0,8 

m i Kungsbackaån (även detta en extrem händelse då Kungsbacka 

översvämmas). Kungsbackas bedömning är att det utökade tillståndet för 

avloppsreningsverket inte medför behov av en ny utloppsledning till och med år 

2050. Information om utloppsledningens kapacitet har erhållits från Kungsbacka 

kommun (mejl, 2022-03-29). 

Dagvatten från fastighetens södra och nordöstra delar avleds i 

dagvattenledningsnät som mynnar till ett öppet dike (Figur 11). Längs diket 

finns en kulvert (dimension 300 mm) och en kulvert under järnvägen (av okänd 

placering och dimension då den inte hittades i fält). Avledning tros därefter ske i 

ett öppet dike till Kungsbackaån, men det har inte kunnat verifieras i fält.  

 

 

Figur 11 Ett öppet, grönt dike avleder dagvatten från delar av fastigheten för 

Hammargårds avloppsreningsverk. 
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Figur 12 Asfalterat dike för uppsamling av slamspill och avledning av dagvatten från  

transportväg för slam. Asfalterat dike för att underlätta rensning av slam. 

Dagvattnet pumpas till Hammargård avloppsreningsverk. 

 

Figur 13 Dike för avledning av dagvatten från det södra slamupplaget. Dagvattnet pumpas 

in till Hammargård avloppsreningsverk. 
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Figur 14 Kupolbrunn för avvattning av det norra slamupplaget. Dagvattnet pumpas in till  

Hammargård avloppsreningsverk. 

5.1.2 Statkraft Värme AB 

Fastigheten är till stor del asfalterad och lutar i västerut med bra fall. 

Verksamheten har krav på rening av suspenderat material i dagvatten enligt 

miljötillståndet. Vid en utökning av upplag/kapacitet m.m. krävs nytt tillstånd och 

nya krav kommer att ställas genom det. 

Dagvatten avleds enligt miljökonsekvensbeskrivning (Finn Miljöteknik AB, 2011) 

via dagvattenbrunnar till ett dike väster om järnvägen som efter ca 450 m 

mynnar ut i Kungsbackaån. Dagvatten från området för lagring av biobränslen 

leds till en sedimentationsbrunn för rening, varifrån vattnet bräddar ut i samma 

dike som övrigt dagvatten.  

5.2 Dagvattenföroreningar 
De båda fastigheterna bedriver verksamheter där bland annat slam och flis 

hanteras på ytliga upplagsplatser. Den höga hårdgörningsgraden och lutningen 

inom området gör att partiklar och lösta föroreningar kan spolas med dagvattnet 

vid ytavrinning från området till både underjordiska och ytliga dagvattensystem.  

Dagvatten från de ytor som avleds till recipienten via ett öppet dike, se Figur 10, 

erhåller viss rening i diket genom sedimentation och fastläggning av 

partikelburna föroreningar och växters upptag av lösta föroreningar, innan det 

når Kungsbackaån. Dagvatten från resterande ytor avleds orenat via 

avloppsreningsverkets utloppsledning till Kungsbackaån. Undantaget för 



 

 

 

Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning 

Uppdragsnummer: 30037422 

Datum: 2022-04-27 Ver: 1 - SLUTHANDLING  

Dokumentreferens: \\sweco.se\se\got01\projekt\21331\30037422_dagvattenutredning_hammargård\000\10 

arbetsmtrl_dok\220427_hammargård dagvatten- och skyfallsutredning_rev efter externgranskning omg3.docx  26/45 

dagvatten från de båda slamupplagen och transportvägen däremellan, som 

pumpas in till avloppsreningsverket för rening.  

Typ av föroreningar och i vilken omfattning de förekommer styrs av 

användningen av marken (vilka typer och hur mycket föroreningar ytorna 

exponeras för). Föroreningshalter kan även variera mellan säsonger och 

regntillfällen. Då det är särskilda verksamheter som bedrivs inom 

detaljplaneområdet, finns inte tillräckligt med underlagsdata för att med 

trovärdighet kunna beräkna förväntat föroreningsinnehåll och -halter i 

dagvattnet. Med anledning av detta har inga beräkningar av föroreningshalter 

och -mängder från detaljplaneområdet genomförts inom utredningen. 

5.2.1 Hammargård avloppsreningsverk 

Slamupplagen bedöms som de ytor som ger störst upphov till 

föroreningstransport med dagvattnet. Recipienten och vattenförekomsten är 

dessutom känslig mot ett ökat tillskott av kväve, vilket bedöms urlakas från 

slammet. Dagvatten från slamupplagen avleds in till avloppsreningsverket och 

renas därmed innan avledning sker till Kungsbackaån. Reningseffekten av 

kväve är ca 80% och av fosfor över 90% i reningsverket (miljörapport 2019).  

Städning av partiklar från öppna ytor inom verksamheten, bidrar till en minskad 

avledning av partikelburna föroreningar med dagvatten. Frekvens på städning 

av ytorna inom fastigheten styrs utav behovet. Vägen mellan slamupplagen 

bedöms städas någon gång i kvartalet, medan gården utanför slambyggnaden 

städas ett par gånger i månaden (dialog med verksamheten, mejl 2022-02-08). 

Inom fastigheten finns en oljeavskiljare för att hantera eventuella spill från en 

dieseltank eller vid tankning av driftfordon, samt från en spilloljetank. 

Verksamheten har krav på oljeavskiljare, varav den fortsatt kommer vara kvar. 

5.2.2 Statkraft Värme AB 

Dagvatten från området för lagring av biobränslen leds till en 

sedimentationsbrunn för rening. Städning av partiklar från öppna ytor inom 

verksamheten bidrar till en minskad avledning av partikelburna föroreningar 

med dagvattnet. Området sopas kontinuerligt och sedimentationsbrunnens 

sandfång töms med jämna intervall för att minska risken för urspolning av 

trärester. 

Verksamheten har i nuvarande tillstånd ett villkor innebär att halten 

suspenderade ämnen i det utgående dagvattnet ej får överstiga 10 mg/L. 

Statkrafts egna mätningar på avrinnande vatten från bränsleplanen under åren 

mars 2017 till december 2021 (två mätningar per år i provtagningsbrunn) visar 

på att halterna suspenderat material ligger under villkorad halt (Tabell 1).  

Enligt uppgift från kontaktperson på Statkraft Värme AB sker ingen avledning av 

dagvatten in till avloppsreningsverket (mejl 2022-02-11). 

Inom fastigheten förekommer en oljeavskiljare för processvatten (inget 

dagvatten leds till oljeavskiljaren). Vatten som passerar oljeavskiljaren avleds 

vidare till avloppsreningsverket via pump.  
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Tabell 1 Sammanställning analysresultat från provtagning av utgående dagvatten från  

bränsleplanen inom Statkrafts verksamhet. 

Parameter Enhet Villkor 
2017. 

03.15 

2017. 

09.15 

2018. 

05.04 

2018. 

10.11 

2019. 

03.18 

2019. 

11.18 

2020. 

05.04 

2020. 

11.09 

2021. 

04.26 

2021. 

12.06 

TOC mg/l NA 9,5 13 12 7,8 8,4 13 10 12 13 12 

Suspenderat 

material 
mg/l 10 3,2 6,2 9 3,5 4,5 5,5 2 4,1 5,5 2,8 

 

5.3 Översvämningsrisk vid skyfall 

5.3.1 Ytliga rinnvägar och lågpunkter (topografisk analys) 

Detta kapitel beskriver en topografisk och statisk analys av ytliga rinnvägar och 

lågpunkter. Lågpunktskarteringen har genomförts med Lantmäteriets nationella 

höjdmodell1 i verktyget Scalgo Live, som är ett verktyg som tar fram lågpunkter 

och rinnvägar. Principen för analysen av ytliga rinnvägar och lågpunkter 

illustreras i Figur 15. 

Medan en hydraulisk modell kan användas för att simulera en särskild 

nederbördshändelse med viss intensitet och varaktighet, så är analysen i en 

lågpunktskartering statisk. I analysen används befintliga höjddata och 

lågpunkter för att identifiera ytliga flödesstråk och områden som riskerar att 

översvämmas då en given volym vatten rinner av på markytan.  

Lågpunktskarteringen tar därför inte hänsyn till dynamik som avledning i 

ledningsnät eller trummor, fördröjning i systemet eller verkligt flöde och 

utbredning i flödesvägarna på det sätt som en modell kan. 

Lågpunktskarteringen ger dock en bra överblick av vilka områden som idag 

utgör en viktig roll för skyfallshantering (avledning och magasinering), vilka 

områden som utgör en risk för bebyggelse. 

 

Figur 15 Principillustration över instängda områden (lågpunkter) och avrinningsvägar  

(lågstråk). Marknivån representeras av den gröna linjen. 

  

I ett försök att översätta analysen till en skyfallshändelse har en belastning på 

81 mm nederbörd studerats. 81 mm regndjup beräknas motsvarar ett 100-

årsregn med varaktighet på 2 timmar inkluderat klimatfaktorn på 1,25 (25%). 

 
1 GSD-höjddata, grid 1+, data nyttjat via Scalgo Live februari 2022. 

Topografisk analys 

En statisk kartläggning av 

topografiska flödesvägar och 

lågpunkter, som är baserad 

enbart på analys av topografin. 

Illustrerade rinnvägar redovisar 

vattnets väg, men inte verkligt 

vattenflöde, -djup eller  

-utbredning för en specifik 

nederbördshändelse. 
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Analysen ska användas för att identifiera vilka områden som med befintlig 

höjdsättning riskerar att översvämmas i händelse av kraftig nederbörd.  

I händelse av kraftig nederbörd av längre återkomsttid än vad 

ledningssystemen är dimensionerade för, sker avrinning ytligt över mark. Det är 

därmed höjdsättningen i området som är styrande för vart vattnet rinner och blir 

stående (lågpunkter i terrängen).  

Hela detaljplaneområdet lutar västerut idag och avrinner mot det öppna diket 

utmed järnvägen, se Figur 16. Den djupare lågpunkt som ses i ytavrinnings- och 

lågpunktskarteringen inom detaljplaneområdet utgör öppna bassänger för 

rening av avloppsvatten.  

Det öppna diket som tar emot det ytligt avrinnande skyfallsvatten ansluter till en 

trumma under järnvägen (placering, dimension eller skick av denna har inte 

kunnat verifieras i underlag över ledningsnätet eller vid platsbesök). Trumman 

är inte representerad i den topografiska analysen. När nederbörden är 

kraftigare än trummans avledningskapacitet, kommer vatten att dämma 

uppströms trumman. Diket och lågpunkten på den östra sidan av järnvägen fylls 

då med vatten. När lågpunkten (volym ca 1 000 m3) fyllts till sin bräddningsnivå, 

sker avrinning norrut utmed östra sidan av järnvägen.  

Ytterligare två järnvägstrummor finns norr om detaljplaneområdet, en vid 

Inlagsleden och en vid den norra fotbollsplanen. Dessa är inte representerade i 

den topografiska analysen. Även dessa kommer avleda vatten motsvarande sin 

kapacitet och sannolikt vara vattenfyllda vid en kraftig nederbördshändelse.  

Den topografiska analysen visar att när järnvägstrummorna och hela 

lågpunkten utmed järnvägens östra sidan (volym ca 5 000 m3) är vattenfyllda till 

sin bräddnivå, sker ytlig avrinning över järnvägen norr om detaljplaneområdet (i 

höjd med Coops parkering). Därefter passerar vatten ytterligare en stor 

lågpunkt (idrottsområde), för att slutligen mynna till Kungsbackaån.  
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Figur 16 Topografiska flödesvägar och lågpunkter. Observera att analysen är statisk och 

inte tar hänsyn till dynamik som fördröjning i ledningssystemet eller verkligt flöde 

och utbredning i flödesvägarna.  
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5.3.2 Kartering av översvämningsrisker (hydraulisk modell) 

Detta kapitel beskriver resultatet från en trekopplad hydraulisk modell för 

avrinning över mark, i ledning och vattendrag, som har tagits fram för 

Kungsbacka tätort av Sweco (2021).  

I skyfallskarteringen beskrivs lågpunkternas utbredning och varaktighet samt 

flödesvägarnas hastighet och utbredning. Denna modell beskriver vad händer 

dynamiskt när nederbörd av en specifik återkomsttid inträffar i kombination med 

olika flöden i vattendrag och havsnivåer. Utredningen har totalt studerat åtta 

olika kombinationsscenarier.  

För detaljplaneområdet studeras modellresultatet för scenario 5, dvs. ett 

kombinationsscenario bestående av:  

- Regn: 100-årsregn, med klimatfaktor 1,35 

- Vattendragsflöde (Kungsbackaån och Lindomeån): framtida medelflöde 

(MQ) 

- Havet: framtida medelvattenstånd (MW, +0,6 m) 

 

Modellresultatet för scenario 5 visar en något större utbredning av stående 

vatten på marken inom fastigheterna än vad Scalgo-analysen gör, se Figur 17 

och Figur 18 . Utöver att resultatet baseras på modellering av en 

nederbördhändelse med given intensitet och varaktighet, så har även en högre 

klimatfaktor (1,35) studerats än den som nyttjats i Scalgo-analysen (1,25).  

Utredningen för den hydrauliska modellen har även identifierat byggnader som 

är utsatta för översvämningsrisk, utifrån kriteriet att fasad är i direktkontakt med 

vatten till djup över 0,2 m och utbredning om minst 10 m2. Befintliga byggnader 

inom detaljplanen berörs enligt Figur 19. 

Till skillnad från Scalgo-analysen visar den hydrauliska modellen på ett 

potentiellt flöde över järnvägen vid detaljplaneområdet för befintliga 

förhållanden vid scenario 5, se Figur 18. Järnvägstrumman vid 

detaljplaneområdet är inte inkluderad i modellen, eftersom trummors kapacitet 

bedöms nyttjas till max vid extrema skyfall, och därmed i praktiken fungera 

dämmande. Resultatet av den hydrauliska modelleringen bör inte användas för 

detaljstudier, då den är genomförd övergripande för Kungsbacka tätort och inte 

beskriver utformning av trumma och järnvägsbank i detalj.  

Förslag på skyfallsåtgärder har även tagits fram inom utredningen av 

översvämningsrisker för Kungsbacka tätort, se Figur 20. En skyfallsled föreslås 

utmed Inlagsleden, vilket skulle minska flödesbelastningen och risken för 

bräddning av skyfallsvatten över järnvägen längre norrut.    

 

Hydraulisk modell 

Med en hydraulisk modell kan 

vattnets dynamik studeras 

under en särskild nederbörds-

händelse med en viss intensitet 

och varaktighet. 

Modellresultatet beskriver 

lågpunkternas utbredning och 

varaktighet samt flödes-

vägarnas hastighet och 

utbredning.   
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Figur 17 Utdrag från Bilaga 4 Kartbilaga, Skyfallskartering maxdjup, Resultat för scenario 

5, dvs. 100-årsregn med klimatfaktor 1,35, framtida medelflöde i Kungsbackaån 

och Lindomeån samt framtida medelvattenstånd (+0,6 m) i havet (Sweco, 2021-

12-22). 
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Figur 18 Utdrag från Bilaga 4 Kartbilaga, Skyfallskartering maxdjup, Resultat för scenario 5, dvs. 

100-årsregn med klimatfaktor 1,35, framtida medelflöde i Kungsbackaån och Lindomeån 

samt framtida medelvattenstånd (+0,6 m) i havet (Sweco, 2021-12-22). Ett grunt vattendjup 

(10-30 cm) och flöde över järnvägen beräknas för befintliga förhållanden (markerat med 

svart ring). Resultatet bör emellertid inte användas för detaljstudier då den hydrauliska 

modelleringen är övergripande för Kungsbacka tätort och inte beskriver detaljer likt 

kulvertars och järnvägsbankens utformning.   
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Figur 19 Befintliga byggnader identifierade som utsatta för översvämningsrisk.  

(Sweco, 2021-12-22) 

 

 

 

Figur 20 Utdrag från Bilaga 6 Kartbilaga Skyfallsåtgärder. (Sweco, 2021-12-22) 
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5.4 Översvämningsrisk vid höga flöden i 
Kungsbackaån 

Under 2012 beställde Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en 

översvämningskartering för Kungsbackaån. Resultatet är ett underlag som visar 

översvämningsutbredning vid 50-, 100- och 200-årsflöde, samt vid beräknat 

högsta flöde (BHF). Kartläggningen bedöms vara detaljerad och kan användas 

vid planering av räddningstjänstens insatsarbete, kommunal riskhantering och 

samhällsplanering. MSB:s kartering visar att detaljplaneområdet inte ligger inom 

riskområde för översvämning av detaljplaneområdet vid något av de 

dimensionerande flödestillfällena, inte heller vid BHF. I Figur 21 presenteras 

översvämningsutbredning vid 100- och 200-årsflöde samt vid BHF.  

För mer information hänvisas till MSB:s rapport Översvämningskartering utmed 

Kungsbackaån, Med detaljerad översvämningskartering för det identifierade 

området med betydande översvämningsrisk, Kungsbackaområdet Sträckan från 

Östra Ingsjön till mynningen i havet (MSB, 2013-06-14, reviderad 2019-10-24). 

 

Figur 21 Beräknad utbredning av Kungsbackaån vid 100- och 200-årsflöde  

(klimatanpassat) samt beräknat högsta flöde enligt MSB:s kartering. Planområdet 

beräknas inte påverkas av höga flöden i Kungsbackaån. 
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5.5 Översvämningsrisk vid högt 
vattenstånd i havet 

Extrema högvattenstånd i havet har skattats av SMHI på uppdrag av MSB för 

klimatscenariot RCP8,5 för olika återkomsttider. De skattade vattenstånden för 

100 år, 200 år och högsta beräknad havsvattenstånd framgår av Tabell 2.  

De befintliga höjderna inom detaljplaneområdet bedöms som lägst vara ca +2,6 

m utmed västra sidan av järnvägen, vilket är över högsta beräknade 

havsvattenstånd.  

För mer information hänvisas till rapport Extremvattenstånd i Kungsbacka 

(SMHI, 2018).   

 

Tabell 2 Skattade havsnivåer (i centimeter, RH2000) för olika återkomsttider för centrala 

Kungsbacka (SMHI, 2018).    

 100 år 200 år Högsta beräknade 

havsvattenstånd 

Skattat värde år 2100 214 223 315 
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I föreliggande kapitel presenteras de råd och tips som arbetet, förutom 

ovanstående befintlighetsanalys, mynnar i.  

 

6.1 Befintliga funktioner av vikt att bevara 
vid ombyggnation 

Marken inom detaljplaneområdet är till största delen ianspråktagen och 

hårdgjord, och ändringar i markanvändning eller eventuellt uppförandet av 

byggnad bedöms ej tillföra vare sig flöden eller föroreningar i betydande grad.  

- De gröna strukturer som finns i dag inom detaljplaneområdet bör 

bevaras. Detta gäller i princip alla mindre och större gröna ytor, diken 

längs med plangräns samt grönytor längs med vägarna inom området. 

Alla gröna ytor bidrar till trögare avledning samt fördröjning och rening 

av dagvatten. Där platsens förutsättningar medger, bör befintliga 

grönytor utökas och/eller utvecklas för att erhålla en ökad reningsgrad 

av dagvattnet. Exempel på utformning av befintligt gräsbeklätt dike (se 

Figur 11) för ökad reningsgrad anges i kapitel 6.2. I den mån man väljer 

att hårdgöra befintliga grönytor bör dessa ersättas inom området.  

- Det är av stor vikt att de befintliga reningsåtgärder för dagvatten som 

finns inom de två verksamheterna kvarstår. Detta då de anses vara 

nödvändiga för att inte försämra recipientens möjlighet att uppnå MKN. 

Befintliga reningsåtgärder som har identifierats under utredningen 

består av öppet dike, pumpning av dagvatten från slamupplag till 

avloppsreningsverk samt sedimentationsbrunn som tar emot dagvatten 

från Statkrafts bränsleupplag. Samtliga åtgärder är beskrivna i kapitel 

5.1.  

 

6. FÖRSLAG DAGVATTEN- 
OCH 
SKYFALLSHANTERING 
FÖR BEFINTLIGA OCH 
FRAMTIDA 
VERKSAMHETER 
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6.2 Förslag på nya dagvattenåtgärder vid 
ny- och ombyggnation 

Berg i norra delen av detaljplanområdet kommer att tas i anspråk för 

byggnader/verksamhet och ombyggnation kommer att ske inom befintlig 

bebyggelse. Vid uppförandet av nya byggnader eller annan ombyggnation inom 

detaljplaneområdet ska möjligheten att integrera reningsåtgärder för dagvatten 

beaktas. Detta för att uppfylla kommunens krav på rening av dagvatten från 

industrifastigheter. Då ny markanvändning, dess area och placering av 

byggnader inte varit känt vid utredningen har inget förslag på systemlösning 

kunnat tas fram. En studie av föroreningsgrad utifrån markanvändning/ 

verksamhet och förutsättningarna till reningsanläggningar inom olika delar av 

området framgår emellertid av Figur 3 och Figur 4 . Båda verksamheterna 

kommer få krav på dagvattenhantering i samband med planerat miljötillstånd.  

Det nya upplaget för timmer bedöms vara av särskilt behov av reningsåtgärd för 

att hindra transport av partikelburna föroreningar med dagvattnet. Vid utökat 

upplag/kapacitet kommer reningskravet för verksamheten att regleras med ett 

nytt tillstånd. Reningsåtgärder som reducerar partikelburna föroreningar bör 

eftersträvas, dvs. anläggningar med funktionerna infiltration, filtrering och/eller 

sedimentation.  

En viss (om än liten) spridning av föroreningar från slamupplagen och vägen 

mellan slamupplagen, bedöms kunna ske till diket som leds till Kungsbackaån. 

Denna spridning skulle kunna minskas om slamhanteringen försågs med tak. 

Detta skulle även till viss del minska hydrologisk-, näringsämnes- och 

föroreningsbelastning till avloppsreningsverket. Detaljplaneändringen kan dock 

komma att medföra att slamupplagen upphör, vilket skulle eliminera denna risk 

för spridning av föroreningar.  

Nedanstående förslag på åtgärder kan anses som inspiration, men bedöms inte 

i betydande grad bidra till skillnad i reningseffekt av dagvattnet sett till 

vattenförekomstens uppfyllnad av MKN. 

Utformning av befintligt gräsbeklätt dike 

Befintligt gräsbeklätt dike (se Figur 11) kan utformas med växtlighet specifikt 

utvalt för att gynna upptaget av föroreningar. Ökad växtlighet kan även bidra till 

andra ekosystemtjänster som ökad biologisk mångfald. Tvärgående dämmen i 

diket kan även gynna reningen genom att skapa en trögare avledning av 

dagvatten med ökad sedimentation och fastläggning av partikelburna 

föroreningar. Det är emellertid viktigt att dikets volym inte minskas med tanke 

på dess förmåga att magasinera vatten i händelse av kraftig nederbörd. En 

minskad magasinsvolym innebär att en större volym avrinner till 

nedströmsliggande område. 

Anpassning av diket för ökad reningsgrad innebär ett ökat skötselbehov. 

Möjligheterna till god drift och underhåll ska beaktas vid utformning av diket. 
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6.3 Planens påverkan på 
vattenförekomstens möjlighet att uppnå 
MKN 

Som nämnts tidigare har det med anledning av avsaknad av underlagsdata för 

den aktuella specifika markanvändningen, inte genomförts beräkningar av 

föroreningshalter och mängder från detaljplaneområdet efter exploatering. 

Det är viktigt att de befintliga reningsanläggningar som förekommer inom 

detaljplaneområdet bevaras samt, där så är möjligt, utvecklas för ökad 

reningsgrad av dagvattnet, se beskrivning i kapitel 6.1. 

Den första vattenförekomsten som berörs är Kungsbackaån (Lillån-Mynningen) 

som är klassad till måttlig ekologisk status och vars miljökvalitetsnorm är satt till 

god status 2033 (VISS, förvaltningscykel 3, beslutad 2021). Utslagsgivande för 

klassificeringen är kiselalger och näringsämnen som indikerar 

övergödningsbelastning där fosfor bedöms som begränsande. För att inte 

riskera försämrade möjligheter för vattenförekomsten att uppnå MKN bör alltså 

mängden fosfor minska.  

Berörd biologi i vattenförekomststräckan är bland andra öring, havsnejonöga 

och ål. Lekmöjligheter, uppväxtområden eller ståndplatser av arterna bedöms 

saknas. Arterna bedöms även vandra förbi sträckan snabbt, mellan en 

halvtimme och upp till en timme (Egriell, 2021). Någon negativ påverkan på fisk 

bedöms därmed inte uppstå utifrån planerade förändringar.  

 

Figur 22 Fiskarter som vandrar förbi utloppspunkten för dagvattnet i Kungsbackaån är 

bland andra öring, havsnejonöga och ål. Här vandrar även lax (Salmo salar) och 

det finns ett storvuxet bestånd av abborrar. Illustrationer och foto av Sweco. 
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Påverkan på fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska parametrar bedöms inte 

ske utifrån omfattningen av detaljplaneområdets förändringar. Bedömningen 

utgår ifrån att dagvattnet från slamupplagen återcirkuleras tillbaka till 

avloppsreningsverket och avskiljning av fosfor i avloppsreningsverk bedöms 

som god (>90%).  

Kvalitetsfaktorn Särskilda förorenande ämnen (SFÄ) är klassificerad till god 

status. Denna klassificering görs då det saknas provtagningar av SFÄ i 

vattenförekomsten. Halterna av SFÄ i dagvatten varierar mycket beroende på 

vilka verksamheter som förekommer på platsen och det är svårt att utan 

provtagningar resonera kring vilka ämnen som kan förekomma i höga halter. 

Vissa möjligheter till rening finns genom anläggning av biofilter där föroreningar 

i dagvattnet renas genom sedimentation och infiltration i filtermaterialet samt 

upptag av växter. Viss ytterligare rening skulle kunna erhållas om befintligt dike 

utformas för gynnsammare förhållanden för rening, som dämmen eller 

grundzoner med avskärmande växtlighet. Även återcirkulation av dagvattnet 

från slamupplagen skapar förutsättningar för att föroreningarna binder till 

slammet och bortskaffas via slamavskiljningen. För att inte urlakas igen krävs 

en genomtänkt hantering av slammet till exempel genom att upplagringsytorna 

förses med tak eller sker på annan plats.  

Nästa vattenförekomst som berörs är Inre Kungsbackafjorden (WA21723833), 

se Figur 23, som är klassificerad till måttlig status, och MKN är satt till god 

status 2027.  

 

Figur 23  T.v. Drönarfoto över Kungsbackaåns mynning till Inre Kungsbackafjorden (foto 

taget 2021-12-11). T.h. Illustration över Inre Kungsbackafjorden. Källa: Sweco. 

 

Enligt ”Tillståndsansökan för Hammargård avloppsreningsverk” (Sweco, 2021), 

bedöms Inre Kungsbackafjorden vara påverkad av övergödning och att kväve 

är det ämne som begränsar biomassan i området att växa. En ökad biomassa 

är i vissa fall bra då det kan innebära en hög primärproduktion och mer föda för 

växtätare, men även för de arter som lever på växtätare. Vid en viss belastning 

övergår de positiva egenskaperna i en negativ påverkan om växtmaterialet inte 

kan tas omhand och faller ner till botten. På botten förbrukas syre vid 

nedbrytningen och vid syrefria förhållanden gynnas svavelbakterier som 

producerar giftigt svavelväte. Svavelvätet ger upphov till negativ påverkan på 
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bland annat makroalger, som till exempel ålgräs (Zostera marina) (Frederick D. 

Dooley et. al., 2013), som är ett viktigt habitat för småfiskar som söker föda och 

skydd men som även bidrar till en ökad biologisk mångfald. Grunda havsvikar 

är viktiga system för ekosystemtjänster som livsmedel i form av fisk, näringar 

som till exempel fiske och turism, rekreation genom bad m.fl. Många av arterna 

som lever i området skyddas även genom att området är utpekat som ett Natura 

2000-område (Fågeldirektivet (SPA) och Habitatdirektivet (SCI)). Se Figur 24 

för arter som ska bevaras inom området.  

För att minska mängden kväve i vatten är ett effektivt sätt att skapa miljöer med 

varierande syrehalter, som till exempel vid ett reningsverk där vattnet luftas i 

bassänger. Vid syrerika miljöer skapas nitrat från ammonium, och vid 

syrefattiga miljöer skapas kvävgas från nitrat som avgår till atmosfären. 

(Ellwerth-Stein, 2012). Andra sätt att minska kväve i vattnet är att skapa 

varierande miljöer som till exempel meandrande vattendrag eller dike, dammar 

med varierande vattendjup eller skapande av en miljö rik på växter och 

bakterier som är speciellt bra på att ta upp och/eller omvandla kväve. (Liuqin 

Huang et. al., 2022).  

Inom detaljplaneområdet sker återcirkulation av dagvattnet från slamupplagen 

till avloppsreningsverket. Att pumpa dagvatten bedöms inte som 

kostnadseffektivt men effektivt utifrån reningsperspektiv. Rening av dagvattnet i 

verket bedöms bidra till effektiv kväve- och fosforreduktion. 

I övrigt klassificeras kemisk status till ”Uppnår ej god” utifrån kvicksilver och 

kvicksilverföreningar och polybromerade ämnen (PBDE) i biologiskt material. 

Klassificeringen baseras på extrapolering från undersökningar på halter i fisk i 

Sverige som visar på halter så högt över gränsvärdet för biota att en nationell 

extrapolering bedöms tillförlitlig. Även för tributyltenn (TBT) har det gjorts en 

expertbedömning gjorts baserat på extrapolering utifrån påverkanstryck och 

spridda analyser av TBT i sediment längs med hallandskusten. Dessa ämnen 

bedöms inte öka med avseende på planerade förändringar inom 

detaljplaneområdet.   

Liksom för Kungsbackaån har Särskilda förorenande ämnen (SFÄ) 

klassificerats till god då inga provtagningar funnits tillgängliga vid 

klassificeringsarbetet. Risken för negativ påverkan av SFÄ på Inre 

Kungsbackafjorden utifrån planområdets planerade förändringar bedöms som 

liten.  

Några hydromorfologiska kvalitetsfaktorer bedöms inte påverkas.  

Relaterat till befintlig situation, bedöms planen medföra förbättrade möjligheter 

för Kungsbackaån och Kungsbackafjorden att uppnå miljökvalitetsnormerna för 

ytvatten.  
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Figur 24 För Natura 2000-området Kungsbackafjorden utpekade värdearter. En bild av 

Kungsbackafjordens diversitet och höga värden. Illustration av Sweco.  
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6.4 Förslag på skyfallshantering 
Avledning från detaljplaneområdet vid skyfall bedöms inte öka nämnvärt till följd 

av den planerade exploateringen. Anledningen till detta är att de ytor som avses 

för nyexploatering idag utgörs av branta berg med lutning mot 

detaljplaneområdet, vilka därmed bedöms bidra till likvärdig avrinning vid ett 

skyfall efter exploatering. Planen bedöms därmed inte medföra en negativ 

påverkan vid skyfall för omkringliggande områden och fastigheter. 

Den befintliga höjdsättningen inom detaljplaneområdet bedöms ge goda 

förutsättningar för ytlig avledning av vatten vid skyfall inom planen. Avrinning 

sker västerut över asfalterade kör- och gångvägar. Om detaljplaneändringen 

skapar möjlighet bör höjdsättning av befintliga lågpunkter inom området ses 

över (se Figur 18). Lågpunkterna bör emellertid inte byggas bort utan att nya 

volymer skapas, för att inte öka transporten av vatten vid skyfall till 

nedströmsliggande lågpunkter. De båda verksamheterna har emellertid delgivit 

att de inte upplevt någon befintlig problematik inom området. 

Lågpunkter med vattendjup över 20 cm som kan riskera framkomligheten med 

fordon till och från detaljplaneområdet vid skyfall har inte identifierats. 

Framkomligheten bedöms vara god. 

Vid nyexploatering är det viktigt att beakta att de befintliga lågstråken för ytlig 

avrinning vid stora nederbördstillfällen inte hindras utan att en ny, säker 

avrinningsväg skapas. Lågstråk utgörs lämpligen av vägar, stigar eller grönytor. 

Ingångar till byggnader bör höjdsättas så att vatten inte rinner in i dessa innan 

det rinner över de tröskelnivåer som finns på vattnets väg ut ur 

detaljplaneområdet. Hänsyn till dessa aspekter måste tas i den kommande 

projekteringen. Höjdsättningen ska heller inte skapa några nya instängda 

områden. 

För att förhindra att vatten rinner mot huskropp rekommenderar Svenskt 

Vattens publikation P105 en sträcka på 3 meter med en lutning på 1:20 (5 %), 

se Figur 25. Förslaget innebär en utkastare på cirka 20 cm i kombination med 

att marken närmast fasaden hårdgörs för att undvika belastning på byggnadens 

dräneringssystem. Marklutningen rekommenderas därefter till cirka 1–2 % för 

att inte riskera att dagvatten rinner in mot byggnaden.  

 

Figur 25 Rekommenderad höjdsättning av mark närmast fasad (Sweco, 2017). 

 

Det är viktigt att det öppna diket, som utgör en magasineringsvolym vid skyfall, 

inte tas bort eller att dess kapacitet minskas. Detta för att inte skapa en ökad 

avledning och förändrad situation för nedströmsliggande områden. 



 

 

 

Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning 

Uppdragsnummer: 30037422 

Datum: 2022-04-27 Ver: 1 - SLUTHANDLING  

Dokumentreferens: \\sweco.se\se\got01\projekt\21331\30037422_dagvattenutredning_hammargård\000\10 

arbetsmtrl_dok\220427_hammargård dagvatten- och skyfallsutredning_rev efter externgranskning omg3.docx  43/45 

Kungsbacka kommun eftersträvar att merparten av flödet vid ett skyfall ska 

kunna avledas via järnvägstrumman, för att minska belastningen på områden 

belägna norrut. För att studera detta krävs dels information om 

järnvägstrummans kapacitet och beräkningar av skyfallsflöden. Information om 

skyfallsflöden går att hämta från Kungsbacka kommuns genomförda 

skyfallsmodellering för Kungsbacka tätort (Sweco, 2021-12-22). 

Planen ska regleras i den mån som krävs för att möjliggöra god dagvatten- och 

skyfallshantering för att planen ska vara lämplig för bebyggelse.  

Kommande planbestämmelser bör säkerställa en markanvändning som bevarar 

den rening av dagvatten som sker redan idag. Befintliga öppna diken bör ha en 

tydlig planbestämmelse avseende markanvändning som ej tillåter hårdgöring av 

mark. Exempel på detta är bestämmelse gällande dike (djup och bredd) samt 

plantering som komplement till prickmark som innebär att marken inte får 

hårdgöras.  

Eventuell kommande bebyggelse kan regleras med planbestämmelse om t.ex. 

vegetationsklädda tak (även kallat för gröna tak) för att minska 

dagvattenavrinningen sett på årsbasis. Notera dock att gröna tak kan innebära 

en ökad föroreningsbelastning vid gödsling, vilket inte är önskvärt sett till 

recipientens status.  

Säkerställ att den framtida höjdsättningen medför en säker avledning av skyfall 

på markytan inom planområdet. Detta kan göras till exempel genom att i 

plankartan ange plushöjder och/eller lutningspilar. Lägsta golvnivå (plushöjd) 

alternativt höjdskillnad mot gata (skyfallstråk) kan även anges då behov av 

reglering bedöms. 

6.5 Förslag på planbestämmelser kopplade 
till dagvatten och skyfall 



 

 

 

Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning 

Uppdragsnummer: 30037422 

Datum: 2022-04-27 Ver: 1 - SLUTHANDLING  

Dokumentreferens: \\sweco.se\se\got01\projekt\21331\30037422_dagvattenutredning_hammargård\000\10 

arbetsmtrl_dok\220427_hammargård dagvatten- och skyfallsutredning_rev efter externgranskning omg3.docx  44/45 

Egriell, N. (2021). Bedömning av påverkan på fisk från Hammargårds planerade 

utökade avloppsreningsverk. 
Ellwerth-Stein, E. (2012). Resurseffektiv kvävereduktion genom nitrifikation. 

Uppsala. 

Finn Miljöteknik AB. (2011). Miljökonsekvensbeskrivning. Statkraft värme AB. 

Frederick D. Dooley et. al. (2013). Tolerance and response of Zostera marina 

seedlings to hydrogen sulfide. 105. Seattle, USA. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2012.10.007 

Göteborgs förorter. (1984). PM geotekniska förutsättningar. Hämtat från 

https://karta.kungsbacka.se/linked_docs/geoteknik/pdf/10009.pdf 

IVL. (den 01 11 2010). Mätningar av PFAS i närområdet till Stockholm-Arlanda 

Airport och Göteborg Landvetter Airport. Stockholm. Hämtat från 

https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473e81/1628418435

746/FULLTEXT01.pdf 

Kungsbacka kommun. (2020). Anvisning för dagvatten, förtydligande av 

Kungsbacka kommuns dagvattenstrategi.  

Kungsbacka kommun. (12 2021). Förfrågningsunderlag dagvattenutredning. 

Kungsbacka kommun. 

Liuqin Huang et. al. (2022). Unconventional microbial mechanisms for the key 

factors influencing inorganic nitrogen removal in stormwater 

bioretention columns. Wuhan. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117895 

Länsstyrelsen. (2021). VISS. Hämtat från https://viss.lansstyrelsen.se/ 

Länsstyrelsen Halland. (2021). Informationskarta Halland. Hämtat från 

https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd04

3d84040116: https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd04

3d84040116 

Länsstyrelsen Halland. (u.d.). https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd04

3d84040116. Hämtat från Informationskarta Halland: https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd04

3d84040116 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. (2018). Rekommendationer för hantering 

av översvämning till följd av skyfall. Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Stockholms län. (2018). 

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfal. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Stockholms län. 

7. Referenser 



 

 

 

Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning 

Uppdragsnummer: 30037422 

Datum: 2022-04-27 Ver: 1 - SLUTHANDLING  

Dokumentreferens: \\sweco.se\se\got01\projekt\21331\30037422_dagvattenutredning_hammargård\000\10 

arbetsmtrl_dok\220427_hammargård dagvatten- och skyfallsutredning_rev efter externgranskning omg3.docx  45/45 

MSB. (2013-06-14, reviderad 2019-10-24). Översvämningskartering utmed 

Kungsbackaån, Med detaljerad översvämningskartering för det 

identifierade området med betydande översvämningsrisk, 

Kungsbackaområdet Sträckan från Östra Ingsjön till mynningen i havet.  

SMHI. (2018). Extremvattenstånd i Kungsbacka.  

Statkraft. (2020). Miljörapport (textdel) för 2020. Statkraft. 

StormTac. (2021). StormTac Web. Hämtat från http://app.stormtac.com/ 

Sweco. (12 2021). Tillståndsansökan för Hammargård avloppsreningsverk. 

Göteborg. 

Svenskt vatten. (2016). P110 Avledning av spill-, drän-, och dagvatten. Svenskt 

vatten. 

Tellstedts geoteknik. (2002). Hämtat från 

https://karta.kungsbacka.se/linked_docs/geoteknik/pdf/1231.pdf 

VISS, 2022-02-15. (u.d.). 

VISS, förvaltningscykel 3, beslutad 2021. (u.d.). 

 

 


