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SAMMANFATTNING 

Tyréns har av Kungsbacka kommun fått uppdraget att ta fram en översiktlig dagvatten- 

och VA utredning för det nya Anneberg centrum. Tyréns har under våren 2019 

genomfört en utredning i samma område men ett omtag görs i och med förändrad 

utveckling inom planförslaget för området. Kungsbacka kommun har som avsikt att 

utveckla Anneberg med bla bostäder, torgområde och en förskola.  Utredningsområdet 

omfattar ca 8 hektar och ligger 6 km norr om Kungsbacka. Området består 

huvudsakligen av brukad jordbruksmark. Marken sluttar österut mot Kungsbackaån 

och ligger nivåmässigt mellan +3 m och +12 m (RH2000). Recipient för området är 

Kungsbackaån, som är klassad som känslig recipient. Recipienten ska enligt 

miljökvalitetsnormen uppnå god ekologisk status till 2027. 

I tidigare utredning gjord av Tyréns föreslogs endast öppen dagvattenhantering. 

Kungsbacka kommun har inför den här utredningen bett om underjordisk hantering 

för att se till det huvudsakliga fördröjningsbehovet och ytlig dagvattenhantering för 

reningsbehovet. 

Resultatet i utredningen blev följande: 

• Underjordiska fördröjningsmagasin föreslås för hanterandet av magasinering 

och huvudsaklig fördröjning av dagvattnet i Anneberg C 

• De underjordiska fördröjningsmagasinen är lämpliga att placeras under 

parkeringsytor eller gatumark i de olika avrinningsområdena 

• Beräkningarna visar att den totala erforderliga magasinsvolymen är 720 

kubikmeter. 

• Ytliga dagvattenlösningar föreslås för att minska belastningen på magasinen 

samt för att rena dagvattnet 

• I området råder befintliga ledningar som behöver läggas då konflikt uppstår 

med föreslagen bebyggelse. 

• Dimensionerande flöde för spillvattensystemet norr om Älvsåkersvägen har 

beräknats till 15-18 l/s. En spillvattenpumpstation föreslås i områdets norra 

del. 

• Dimensionerande flöde för spillvattensystemet söder om Älvsåkersvägen har 

beräknats till 8-9 l/s. 

• Dimensionerande flöde för dricksvatten norr om Älvsåkersvägen beräknas till 

15 l/s. 

• Dimensionerande flöde för dricksvatten söder om Älvsåkersvägen beräknas till 

8 l/s. 

• Med hänsyn till relativt litet dimensionerande flöde samt ingen tidigare känd 

överbelastning i området bedöms att befintliga ledningar har tillräcklig 

kapacitet för att kunna ta hand om inkommande flödet efter exploatering.  

 

En översiktlig kostnadsuppskattning har genomförts och den resulterade i en 

uppskattad anläggningskostnad på ca 21 000 000 kr. Detta är en mycket grov 

kostnadsuppskattning och kan komma att skilja sig från verkligt utfall. 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Kungsbacka kommun utreder förutsättningarna för en ytterligare utveckling av 

kommunens nordöstra del, Anneberg och Älvsåker. I samband med detta tar 

kommunen fram en detaljplan för att pröva lämpligheten i att komplettera Anneberg 

med cirka 270 nya bostäder, förskola och bland annat ett torgområde. Tyréns AB har 

fått i uppdrag av kommunen att utreda VA- och dagvattensituationen för området. 

Tyréns har tidigare genomfört en VA- och dagvattensutredning för området och har nu 

blivit ombedda att göra ett omtag av denna baserat på ett nytt detaljplaneförslag.  

 

Området är totalt ca 8 ha stort och det är fyra fastigheter som ingår: Alafors 2:16, 

Alafors 3:3, Alafors 2:49 och Skårby 22:5. 

 

Denna rapport ska beskriva dagvattenhanteringen och VA-situationen för området i 

nuläget och belysa förutsättningarna för föreslagen exploatering. I rapporten ges 

förslag på hur dagvattnet inom området ska hanteras efter exploatering samt förslag 

på nödvändig omläggning av områdets befintliga ledningar. I tidigare utredning som 

genomfördes av Tyréns presenterades endast ytliga dagvattenlösningar. Kungsbacka 

kommun har för den här utredningen bett om huvudsakligen underjordiska 

magasineringslösningar för fördröjning/magasinering av dagvattnet och ytliga 

kompletterande lösningar för rening av dagvattnet. 
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2 UNDERLAG OCH RIKTLINJER 

Underlag tillhandahållet av Kungsbacka kommun samt insamlat av Tyréns: 

 

• Illustrationsskiss 

• VA-karta i dwg 

• VA-och dagvattenutredning Anneberg C, Tyréns 2019 

• Höjddata 

• Ortofoto 

• Primärkarta i dwg 

• Skiss bebyggelsegräns Juli 2019 i dwg 

• 190828 Utkast gestaltningsprogram 

• 190828- Möte kommunen-LOW 

• 191204- Annebergs C situationsplan 

• Översvämningskartering av Kungsbackaån, MSB 

• Stockholm avfall och vatten 

(http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/gb.pdf) 

• Stockholm Stad: Dagvattenhantering, Riktlinjer för parkeringsytor, 2016 

(http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/riktlinjer

_parkeringsytor.pdf) 

 

 

Området avrinner idag till Kungsbackaån och avsikten är att inte öka belastningen på 

ån varken avseende flöde eller föroreningar. Kommunens dagvattenpolicy ska följas så 

långt det är möjligt. Vid ny exploatering vill kommunen värna om den naturliga 

vattenbalansen, skapa långsiktigt hållbara system och utnyttja dagvattnet till en positiv 

resurs i stadsbyggandet. Vidare vill kommunen minimera andelen hårdgjorda ytor för 

att minska dagvattenavrinningen. 

 

Dagvattenfördröjningen bör enligt Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy utformas så 

att en viss rening även sker av dagvattnet. Beräkningar och förslag till 

dagvattenlösning görs enligt Svenskt Vattens standarder i P110. 

  

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/gb.pdf
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/riktlinjer_parkeringsytor.pdf
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/riktlinjer_parkeringsytor.pdf
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3 BESKRIVNING AV UTREDNINGSOMRÅDET 

3.1 ORIENTERING 

Anneberg är en ort i Kungsbacka kommun, belägen 6 km norr om Kungsbacka, mellan 

Kungsbacka och Lindome. Utredningsområdet ligger i nära anslutning till Annebergs 

pendelstation, mellan Göteborgsvägen, Älvsåkervägen och Kungsbackaån (Figur 1). 

 

  

Figur 1 Översiktskarta och situationskarta med planområde (Källa: eniro.se) 

3.2 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA EXPLOATERING 

Exploateringsområdet innefattar ett större område norr om Älvsåkersgatan samt ett 

mindre område söder om Älvsåkersgatan (se figur 2). 

 

I det nya Anneberg centrum norr om Älvsåkersvägen planeras för ett torgområde, ca 

180 nya bostäder, gruppboende (12 lägenheter), förskola (för ca 120 stycken barn) och 

ett vård- och omsorgsboende (80 lägenheter). Målsättningen är att skapa ett 

fungerande centrumområde innehållande olika funktioner med såväl verksamheter och 

mötesplatser som bostäder. I området lokaliserat söder om Älvsåkervägen planeras det 

för ca 90 stycken nya bostäder.  

 

Kring Kungsbackaån vill kommunen att det ska vara park och därmed tillgängliggöra 

och förstärka upplevelsen av ån. Området närmast ån ska bevaras som ett grönstråk. 

Även utifrån de geotekniska förutsättningarna bör området mellan den byggbara 

marken och ån bli parkmark.  

 

Området avses anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Den nya bebyggelsen kräver 

utbyggt vatten/avlopp.  
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Dagvatten bör tas om hand lokalt inom området innan det släpps ut i Kungsbackaån. 

En utbyggnad inom området med traditionell dagvattenhantering anses i 

planprogrammet ge en negativ påverkan på Kungsbackaån, medan ett lokalt 

omhändertagande av dagvattnet kan begränsa belastningen på ån väsentligt. 

 

 

 

Figur 2. Bilden visar det framtida exploateringsförslaget. Bild från Kungsbacka kommun.  

 



 

  

 

Uppdrag: 288623, VA-utredning Anneberg Centrum, ramavtal 14/125 2020-02-28 

Beställare: Kungsbacka kommun Rapport 

 

O:\GBG\288623\01_Tyréns uppdrag\016_Kvalitet och miljö\Intern granskning\Omtag Intern granskning rapport 200226\Reviderad efter 

granskning\Reviderad helhet MALIN\Granskad 200227 VA- och dagvattenutredning Anneberg C.docx 

10(38) 

3.3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

3.3.1 TOPOGRAFI OCH MARKSLAG 

Området ligger i en dalgång utmed Kungsbackaån (figur 4) och består till största delen 

av brukad jordbruksmark (Figur 33 och 5).  

 

 

 

Figur 3 Ortofoto över utredningsområdet. 
Området består i huvudsak av åkermark. 

 

Figur 4 Anneberg ligger i en dalgång. Färgskalan 
indikerar marknivåer i omgivande område. 
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Befintlig mark lutar i huvudsak österut, dvs mot Kungsbackaån. Område som planeras 

bebyggas har marknivåer på mellan ca +6 m och +11 m (figur 4). Området är till stora 

delar flackt och har en total lutning på ca 3 % i söder till runt 5 % där bebyggelse 

planeras i norra delen.  

 

 

Figur 5 Planområdet sett söder ifrån. 

 

3.3.2 GEOLOGISKA, GEOTEKNISKA OCH HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGUs jordartskarta består större delen av området av lera (gult i Error! 

Reference source not found.). Närmast ån, där den meandrar, finns områden med 

sand (rosa i Error! Reference source not found.), där marknivåerna ligger under +6 m. 

Längst upp i norr där området har större lutning finns morän (ljust blå-grått i Error! 

Reference source not found.) 

 

 

Figur 6. Källa: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html För att läsa teckenförklaring 
se bilaga A. 

 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html
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En geoteknisk utredning genomfördes för det aktuella området av GF konsult 

(nuvarande Norconsult) 2003-10-06. Jordlagren består i huvudsak av lera till ett djup 

av 20-30 m djup. Området är enligt geotekniken sättningskänsligt.  

 

I samband med den geotekniska utredningen 2014 har även Kungsbackaåns 

vattenföring vid högsta högvatten och lägsta lågvatten utretts. Studier har gjorts för att 

få fram nivåerna på högsta högvatten med en återkomssttid på 100 år samt lägsta 

lågvatten med en återkomssttid på 50 år. Den visar att Kungsbackaån vid högsta 

högvatten svämmar över och kan stiga upp till nivån +5,1 m. Medan vattennivå vid 

lägsta lågvatten ligger på höjdnivån +1,5 m. 

 

MSB har gjort en översvämningskartering av området och resultatet från denna går att 

se i figur 7. Karteringen visar att utredningsområdet är mycket översvämmat vid det 

beräknade högsta flödet i Kungsbackaån. 

 

 

 

Figur 7. Kartbilden visar Kungsbackaåns högvatten vid 100 års- och 200 års händelser samt beräknat högsta flöde. De 

färgade polygonerna är exploateringsområdet. Översvämningsdata från MSB. 
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3.3.3 IN- OCH UTSTRÖMNINGSOMRÅDEN (GRUNDVATTENSTRÖMMAR) 

Där området består av lera har marken låg genomsläpplighet och här kan man inte 

förvänta sig någon grundvattenbildning och inströmningsområden. Närheten till ån 

och den omgivande topografin med höga marknivåer väster om området, gör att hela 

utredningsområdet bör betraktas som utströmningsområde (figur 8).  

 

 

 

  

Figur 8. Genomsläpplighet, källa SGU 
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3.3.4 BEFINTLIG AVVATTNING OCH INSTÄNGDA OMRÅDEN 

I figur 9 nedan visas resultatet av en GIS-analys gjord på höjddata. Mörkblå områden 

markerar instängda områden och blå linjer visar beräknade rinnvägar. Man kan 

konstatera att det inom utredningsområdet inte finns några befintligt instängda 

områden. Rinnvägarna visar också att inga stora avrinningsområden ligger på mot 

utredningsområdet, utan endast ett fåtal hus på Norra Annebergsvägens västra sida. 

 

 

Figur 9. Ytliga rinnvägar och instängda områden. 

 

3.3.5 BEFINTLIGT VA-SYSTEM 

Befintligt VA-system visas i figur 10 och i bilaga B.  

 

Utmed hela västra sidan av utredningsområdet ligger en överföringsledning för vatten 

av dimension 355 mm, den är förlagd 2016. Där ligger även ett ledningspaket med 

vatten och spillvatten som försörjer fastigheterna utmed Norra Annebergsvägen och 

Lerberget. 

 

Området Lerberg ligger öster om Kungsbackaån. Detta område ansluts till VA-nätet via 

tryckledningar som går rakt genom utredningsområdet. Spillvattentryckledningen 

släpps till självfallsledning i en brunn vid Norra Annebergsvägen.  
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I områdets sydvästra del ligger en självfalls ledning av dimension 225 mm. Denna 

ledning avleder spillvatten från Alafors och Lerberget söder ut. 

 

Utmed områdets södra kant ligger en vattenledning och en dagvattenledning. 

Dagvattenledningen avleder dagvatten från området runt viadukten och pendel 

parkeringen. Viadukten avvattnas med hjälp av dagvattenpumpstation. 

 

 

Figur 10. Befintliga VA-ledningar . 



 

  

 

Uppdrag: 288623, VA-utredning Anneberg Centrum, ramavtal 14/125 2020-02-28 

Beställare: Kungsbacka kommun Rapport 

 

O:\GBG\288623\01_Tyréns uppdrag\016_Kvalitet och miljö\Intern granskning\Omtag Intern granskning rapport 200226\Reviderad efter 

granskning\Reviderad helhet MALIN\Granskad 200227 VA- och dagvattenutredning Anneberg C.docx 

16(38) 

 
 

4 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 

4.1 FÖRSLAG TILL UTFÖRANDE: DAGVATTENLÖSNINGAR 

I Tyréns tidigare utredning föreslogs öppen dagvattenhantering. Efter önskan från 

Kungsbacka kommun inför omtagsutredningen ska dagvattnet omhändertas mha 

underjordiska magasin med ytliga lösningar som komplement för reningsbehovet. 

Utredningsområdet består av Lera så ingen naturlig infiltration kan förväntas.  

De underjordiska magasinen bör placeras under hårdgjord yta så som parkeringar och 

gatustråk, se figur 11 och bilaga D samt E. Ett föreslaget djup på magasinen är 1 m. 

Dock är det viktigt att ha mer information kring grundvattennivåerna med tanke på de 

underjordiska magasinslösningarna. De två magasinslösningar som har föreslagits är 

rörmagasin och/eller kassettmagasin. Täta makadammagasin har inte valts då dessa 

tar mycket plats och den huvudsakliga reningen görs genom ytliga dagvattenlösningar. 

Alla bostäder ska ligga högre än gator, som ligger högre än parkeringsplatser och 

grönytor. 

Magasinen kan kompletteras med ytliga dagvattenlösningar för att minska 

belastningen nedströms vid skyfall, rena dagvattnet och för att leda vatten mot 

magasinen. Det går att ha genomsläpplig beläggning på parkeringar/kvartersmark som 

inte är avsedda för underjordisk magasinering. På så sätt kommer det nedan 

beräknade dagvattenflödet till de underjordiska magasinen att minska. Området kring 

magasinsplacering nummer 4 bör exempelvis kompletteras med ytliga lösningar då 

ledningsnätet i detta område ej möjliggör en större underjordisk magasinering, annat 

än ett rörmagasin. 

 

 

Figur 11. Figuren visar ytor lämpliga för dagvattenmagasinering. 
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4.2 FÖRSLAG TILL UTFÖRANDE: DAGVATTENLEDNINGAR 

 

För samtliga dagvattenledningar är det tänkt att dessa ska leda dagvattnet med hjälp 

av självfall. Ledningsstråket presenteras i bilaga D. 

 

För området norr om Älvsåkersvägen har en utloppsledning placerats för 

dagvattenmagasinet i områdets norra del. Vidare har en stamledning placerats i den 

sydöstra delen av området som då kopplar sig på befintligt dagvattensystem. 

 

Gällande området söder om Älvsåkersvägen har en utloppsledning placerats för 

dagvattenmagasinet som är lokaliserad i områdets östra del. 

 

Det kommer alltså att finnas två utloppspunkter för dagvatten. 

 

 

4.3 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna 

dimensionerande flöden, se ekvation 1: 

 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖(𝑡𝑟)  (1) 

 

där 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = Dimensionerande flöde, [l/s] 

A = Avrinningsområdets area, [ha] 

𝜑         = Avrinningskoefficient [-] 

𝑖(𝑡𝑟)    = Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟       = Regnets varaktighet 

 

Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Intensiteten är en funktion av både 

återkomssttid och varaktighet. Återkomsttiden har för alla områden utan område F 

valts till 20 år med hänsyn till risken för uppdämning till marknivå – se tabell 2.1 i 

P110. Områdestypen är tät bostadsbebyggelse. Område F har en återkomssttid på 30 

år efter begäran av Kungsbacka kommun. Regnets varaktighet i beräkningarna för 

exploaterat område har valts till 10 minuter. Intensiteten beräknas enligt Dahlströms 

formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2: 

 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2                      (2) 

 

där 

𝑖Å = Regnintensitet, [l/s*ha] 

𝑇𝑅 = Regnvaraktighet, [minuter] 

Å = Återkomssttid 

 

För framtida scenarier multipliceras intensiteten med en klimatfaktor. Denna har valts 

till 1,25 i samråd med VA-avdelningen på Kungsbacka kommun.  
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4.4 FLÖDE OCH MAGASINBERÄKNINGAR 

Flödes och magasinsberäkningarna är baserade på framtagna avrinningsområden inom 

utredningsområdet. Dessa är framtagna baserat på en kombination av planerad 

bebyggelse, rinnvägar och områdets lutning. Avrinningsområdena går att se i figur 12. 

 

 

Figur 12. Ungefärliga avrinningsområden till de olika magasinen. 

 

Beräkningar är utförda för ett 20-årsregn med 10 min varaktighet för samtliga 

områden förutom område F där torgområdet finns. I område F har beräkningarna 

utförts för ett 30 års regn med varaktighet 10 min enligt önskemål från Kungsbacka 

kommun. Beräkningarna för dimensionerande dagvattenflöden och magasinsvolymer 

finns samlade i bilaga C. Avtappningsmängden för vardera avrinningsområde är 

baserad på att det inte ska släppas ut större mängd vatten efter exploatering än vad 

det gjordes innan exploatering. Den erforderliga volymen motsvarar i detta fall den 

effektiva volymen för magasinen.  

 

Avrinningsområde A består av: 

• 0,659 ha grönyta med avrinningskoefficient satt till 0,1 

• 0,169 ha hårdgjort med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,089 ha p-yta med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,092 ha tak med avrinningskoefficient satt till 0,9 

 

Med en avtappning motsvarande 34 l/s behövs en magasinerande volym av 60 m
3

 för 

att kunna ta hand om ett 20-årsregn med 10 min varaktighet. Området har ett 

dimensionerat flöde på 127 l/s efter exploatering.  

 

Avrinningsområde B består av: 

• 0,384 ha grönyta med avrinningskoefficient satt till 0,1 

• 0,250 ha hårdgjort med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,095 ha p-yta med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,064 ha tak med avrinningskoefficient satt till 0,9 
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Med en avtappning motsvarande 55 l/s behövs en magasinerande volym av 47 m
3

 för 

att kunna ta hand om ett 20-årsregn med 10 min varaktighet. Området har ett 

dimensionerat flöde på 133 l/s efter exploatering. 

 

 

Avrinningsområde C består av: 

• 0,453 ha grönyta med avrinningskoefficient satt till 0,1 

• 0,197 ha hårdgjort med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,124 ha p-yta med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,067 ha tak med avrinningskoefficient satt till 0,9 

 

Med en avtappning motsvarande 33 l/s behövs en magasinerande volym av 63 m
3

 för 

att kunna ta hand om ett 20-årsregn med 10 min varaktighet. Området har ett 

dimensionerat flöde på 130 l/s efter exploatering. 

 

 

Avrinningsområde D består av: 

• 0,446 ha grönyta med avrinningskoefficient satt till 0,1 

• 0,226 ha hårdgjort med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,068 ha p-yta med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,208 ha tak med avrinningskoefficient satt till 0,9 

 

Med en avtappning motsvarande 32 l/s behövs en magasinerande volym av 95 m
3

 för 

att kunna ta han om ett 20-årsregn med 10 min varaktighet. Området har ett 

dimensionerat flöde på 167 l/s efter exploatering. 

 

 

Avrinningsområde E består av: 

• 0,461 ha grönyta med avrinningskoefficient satt till 0,1 

• 0,212 ha hårdgjort med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,146 ha p-yta med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,056 ha tak med avrinningskoefficient satt till 0,9 

 

Med en avtappning motsvarande 30 l/s behövs en magasinerande volym av 72 m
3

 för 

att kunna ta han om ett 20-årsregn med 10 min varaktighet. Området har ett 

dimensionerat flöde på 137 l/s efter exploatering. 

 

 

Avrinningsområde F består av: 

• 0,310 ha grönyta med avrinningskoefficient satt till 0,1 

• 0,476 ha hårdgjort med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,157 ha p-yta med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,124 ha tak med avrinningskoefficient satt till 0,9 

 

Med en avtappning motsvarande 74 l/s behövs en magasinerande volym av 122 m
3

 för 

att kunna ta hand om ett 30-årsregn med 10 min varaktighet. Området har ett 

dimensionerat flöde på 266 l/s efter exploatering. 
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Avrinningsområde G består av: 

• 0,434 ha grönyta med avrinningskoefficient satt till 0,1 

• 0,167 ha hårdgjort med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,051 ha p-yta med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,405 ha tak med avrinningskoefficient satt till 0,9 

 

Med en avtappning motsvarande 30 l/s behövs en magasinerande volym av 135 m
3

 för 

att kunna ta hand om ett 20-årsregn med 10 min varaktighet. Området har ett 

dimensionerat flöde på 209 l/s efter exploatering. 

 

 

Avrinningsområde H består av: 

• 0,585 ha grönyta med avrinningskoefficient satt till 0,1 

• 0,319 ha hårdgjort med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,250 ha p-yta med avrinningskoefficient satt till 0,8 

• 0,250 ha tak med avrinningskoefficient satt till 0,9 

 

Med en avtappning motsvarande 70 l/s behövs en magasinerande volym av 126 m
3

 för 

att kunna ta hand om ett 20-årsregn med 10 min varaktighet. Området har ett 

dimensionerat flöde på 265 l/s efter exploatering. 
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4.5 INFORMATION OM UNDERJORDISKA DAGVATTENLÖSNINGAR 

4.5.1 UNDERJORDISKA FÖRDRÖJNINGSMAGASIN 

Enligt begäran av Kungsbacka kommun föreslås underjordiska fördröjningsmagasin för 

fördröjnings- och magasineringsbehovet. De underjordiska magasinen bör anläggas 

under parkeringsytor. Det finns två typer av magasin som lämpar sig för 

utredningsområdet med tanke på markens förutsättningar: Kassettmagasin eller 

rörmagasin, se figur 13. Porositeten är ca 90 procent i kassettmagasin och ca 100 

procent i magasin av plaströr. Magasinen placeras under parkeringsplatser eller 

hårdgjord yta och behöver därför dimensioneras för att tåla trafik (Stockholm Stad, 

2016).  

 

För mindre tidskrävande underhåll kan magasinen förses med rensbart sandfång i 

inloppet. För att skilja av partikelbundna föreningar går det att komplettera magasinen 

med filter på utloppssidan. Utloppet från magasinen sker i ån antingen via självfall 

eller pumpning. Ett föreslaget djup på magasinen är 1 m. 

 

 

Figur 13. Bild a visar ett rörmagasin (https://www.samverkanhanobukten.org/magasin-forhindrar-
braddning/ och bild b visar ett kasettmagasin (https://www.uponor.se/infra/inf_produkter/inf_dagvatten) 
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4.5.2 FÖRDELAR OCH NACKDELAR UNDERJORDISKA MAGASINSLÖSNINGAR 

 

Fördelar och nackdelar med underjordiska magasinslösningar presenteras i tabell 1 

nedan.  

 

 

Tabell 1. Tabellen visar fördelar och nackdelar med de underjordiska dagvattenlösningarna som 

föreslagits i utredningen. 

Dagvattenlösning Fördel Nackdel 

Rörmagasin -Inte beroende av 

grundvattennivån 

 

-Har en lång livslängd 

 

-Den yta som ligger 

ovanpå kan användas utan 

begränsningar 

 

-Hög fördröjningskapacitet 

 

-Kontrollerad 

fördröjningskapacitet 

 

-För att rörmagasinet ska 

kunna ha sin fulla 

kapacitet krävs underhåll i 

form av slamsugning 

 

-Dyrare att anlägga om 

man jämför med ytliga 

fördröjningslösningar 

Kassettmagasin -Den yta som ligger 

ovanpå kan användas utan 

begränsningar 

 

-Fördröjningskapaciteten 

är både kontrollerbar samt 

hög 

 

-Enklare att anlägga än 

andra underjordiska 

magasin som exempelvis 

rörmagasin 

 

-Beroende på vad det är 

för markslag och 

grundvattennivå under 

magasinet så kan 

infiltration av vatten ske 

 

-För att kunna utnyttja 

hela magasinet behöver 

det placeras över 

grundvattennivå 

 

-Det är dyrare att anlägga 

ett underjordiskt 

fördröjningsmagasin än 

ytliga åtgärder.  

 

-Omslutande geotextil kan 

tätna, sämre 

infiltrationsförmåga 
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4.5.3 KOSTNAD OCH ANSVAR UNDERJORDISKA DAGVATTENLÖSNINGAR 

Jämfört med ytliga åtgärder är det dyrare att anlägga ett underjordiskt 

fördröjningsmagasin. Kostnader för rörmagasin kretsar kring anläggning och 

uppgrävning av mark. Underhållet som krävs är slamsugning. Anläggningskostnader så 

som att gräva och förbereda för dagvattenkasetter tillkommer givetvis. Kassetterna 

varierar i pris beroende på volymkapacitet och kan kosta allt från en tusenlapp till 

några tusen. Priset beror på kapacitetsbehovet. Då magasinet ligger under mark utan 

det är förarbetet och planering av sandfångsbrunnar etc. som är det viktigaste. 

 

4.6 INFORMATION OM YTLIGA DAGVATTENLÖSNINGAR 

För att hantera rening av dagvatten samt minska belastningen på de underjordiska 

magasinen föreslås öppna dagvattenreningar så som regnbäddar och genomsläpplig 

beläggning.  

 

4.5.1 ÖPPNA AVVATTNINGSSTRÅK 

Öppna avvattningsstråk så som öppna rännor (se figur 14) går att anlägga. Stråken går 

att anlägga för ytlig vattenavledning så som i gatumiljö. Stråken fördröjer dagvattnet 

och avleder det till magasinering eller rening. Detta går att anlägga för att leda vattnet 

dit vattnet önskas. 

 

 

Figur 14. Bilden visar ytlig dagvattenavledning. Bild tagen av Johanna Winberg i Köpenhamn. 
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4.5.2 GENOMSLÄPPLIG BELÄGGNING 

Genomsläpplig beläggningen är en metod som ofta används för parkeringsplatser eller 

kvartersmark (se figur 15). Det är ett alternativ till traditionell asfalt och bidrar med 

flödesutjämning och rening av dagvatten. Exempel på genomsläpplig beläggning är 

grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig 

asfalt. 

 

För parkeringsytor krävs en konstruktion med bärlager i botten. Vid behov kan detta 

även kompletteras med ett förstärkningslager. Då marken inte ger möjlighet för 

vattnet att perkolera ner till grundvattnet behövs dräneringsrör i konstruktionens 

botten. Dräneringen kan anslutas till dagvattennätet via en brunn med flödesstrypning 

för att säkerställa att dräneringen inte sker för snabbt (Stockholm avfall och vatten). 

 

 

Figur 15. A visar genomsläpplig beläggning i form av rasteryta och b visar genomsläpplig asfalt. Bildkälla 

a,b: https://platsforvattnet.vasyd.se/genomslapplig-belaggning/ och b:  

http://godaexempel.dagvattenguiden.se/project/permeabel-asfalt-arlandastad/) 

 

https://platsforvattnet.vasyd.se/genomslapplig-belaggning/
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4.5.3 REGNBÄDDAR 

För att ta hand om exempelvis tak- och vägdagvatten går det att anlägga regnbäddar. 

Regnbäddar eller rain gardens ingår i samlingsnamnet biofilter (se figur 16). Biofilter 

används för att rena och fördröja dagvattnet och detta görs genom att biofiltret 

efterliknar det naturliga kretsloppet för vatten. Inloppet av dagvatten sker på bred 

front och biofiltren är ofta nedsänkta med planteringar på (Stockholm Stad, 2016).  

 

Vid anläggning av biofilter är det mycket viktigt att fokusera på växtjordens 

sammansättning då sammansättningen styr kapaciteten som jorden har att infiltrera 

samt för att hålla vatten. Biofiltret bör motsvara cirka 2-6 % av den tillrinnande ytan. 

Vid val av växtlighet är det viktigt att selektera växter som även är tilltalande i torra 

perioder. Regnträdgården bedöms reducera den årliga avrinningsvolymen med hela 25 

%.  

 

Det finns många fördelar med biofilter såsom att reningsgraden är hög och att 

fördröjningen av dagvattnet sker. Estetiskt fungerar biofilter utmärkt, då dessa kan 

höja trivseln i ett bostadsområde och skapa en positiv atmosfär. Dock är det viktigt att 

ha med i åtanke att extrema flöden bör ledas vidare i exempelvis en kupolbrun och i 

och med den planterade växtligheten behövs rengöring samt rensning kontinuerligt. 

Underhåll av utlopp, inlopp och planteringar är mycket viktigt för att biofiltret ska 

fungera som det är tänkt. Blir det för övervuxet så renas/ infiltreras vattnet inte. 

 

 

Figur 16. Flera exempel på rain gardens. Källa: 

(https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/07/harvard-students-plant-rain-gardens-to-

improve-water-quality-prevent-flooding/) 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/07/harvard-students-plant-rain-gardens-to-improve-water-quality-prevent-flooding/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/07/harvard-students-plant-rain-gardens-to-improve-water-quality-prevent-flooding/
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4.5.4 SVACKDIKEN  

Ytlig avledning kan utformas för att leda bort nederbördsvatten.  Exempel på detta kan 

vara diken. Det är dock viktigt att ha en minimumlutning på kanterna av 1:5, vilket 

kräver ganska stor yta. Ett alternativ för diken är svackdiken (se figur 17). Svackdiken 

är växtbeklädda och har en optimal bottenbredd på >0,5 m, fördröjningen av vattnet 

sker via de flacka slänterna och växtlighet. I svackdiken fördröjs och renas vattnet. 

Svackdiken kan placeras längst med vägar, parkeringar, villa- eller industriområden och 

helst i lågstråk. Många gånger utformas svackdiken mellan exempelvis gata och gc-

väg. För att minimera yterosion i slänterna på diket bör tillrinningen ske från bred 

front.  Reningspotentialen för svackdiken är medelgod. 

 

Utformning av svackdiken kan ske med underliggande makadammagasin som fungerar 

som infiltrationsstråk. Hålrumsmagasin under svackdike anläggs oftast när jordmånen 

under svackdiket har låg infiltrationskapacitet. 

 

 

Figur 17. Bilden visar exempel på svackdiken  
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4.5.5 MAKADAMDIKE 

Avtappningen av makadamdiken utförs med en dräneringsledning som läggs nära 

botten i fyllningen, 18. 

 

 

Figur 18. Makadamdike med dräneringsledning i botten. Källa: Svenskt Vatten P105. 

Fyllningen utgörs av krossmaterial, t ex makadam som har ca 30 % hålrumsvolym. En 

geotextil läggs mellan fyllningen och den angränsande jorden. Ett makadamdike har 

främst fördröjande effekt, men även i viss mån renande effekt. Den hydrauliska 

kapaciteten avtar med tiden och ett makadamdike behöver grävas om efter ca 15 år. 
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5 MILJÖBEDÖMNING MED HÄNSYN TILL RECIPIENT OCH 

DESS MILJÖKVALITETSNORMER 

Dagvattnets innehåll av föroreningar beror av markanvändningen, och dagvatten från 

trafikytor är särskilt förorenat. De vanligaste föroreningarna är tungmetaller, oljor, 

näringsämnen och toxiska kolväten (Kungsbacka kommun, 2012).  

 

Recipient är Kungsbackaån som leder ut i Kungsbackafjorden, se Figur 199. 

Kungsbackaån är klassad som känslig recipient (Kungsbacka kommun, 2012).  

 

Dagvattnet från parkeringsplatser ska passera oljeavskiljning då den sammanlagda 

ytan är större än 1250 kvm (Kungsbacka kommun, 2012). Den sammanlagda ytan av 

parkeringsplatserna i området är större än 1250 kvm men det finns inga enskilda 

sammanhängande parkeringsytor som är större än 1250 kvm. 

 

Snö innehåller i allmänhet mer föroreningar än regnvatten därför ska bortforsling av 

snö ske till upplag där smältvattnet inte kan ge någon direkt påverkan på recipienten. 

Detta är lämpligt att ha i åtanke vid planering av området (Kungsbacka kommun, 

2012). 

5.1 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 

Miljökvalitetsnormen beskriver den kvalitet en vattenförekomst bedöms ha vid en viss 

tidpunkt. Målet är att alla vattenförekomster skall nå god status till 2027. Kvaliteten för 

vattenförekomsten skall inte heller försämras. 

 

Vattenkvaliteten bedöms utifrån kemisk och ekologisk status. Kemisk status är 

grundad på EU:s gemensamma miljökvalitetsnormer, och består utav en lista med 

prioriterade ämnen. Den ekologiska statusen bestäms utifrån de hydrologiska, 

fysikalisk-kemiska och biologiska faktorerna.  

 

Kungsbackaån bedöms ha måttlig ekologiskt status, vilket till stor del beror på 

övergödning. Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) mynnar ut i inre Kungsbackafjorden 

(otillfredsställande ekologisk status) som är ett naturreservat och Natura 2000.  
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Figur 19 Kungsbackaån som mynnar ut i Inre Kungsbackafjorden (källa: VISS). 

5.1.1 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR KUNGSBACKAÅN 

Kungsbackaån bedöms ha vattenkvalitet måttlig ekologisk status. Kungsbackaån måste 

nå kvalitetskravet god ekologisk status till 2027. På grund av att övergödning är ett 

stort problem bedömdes ån inte klara god status innan 2015. Kungsbackaån 

(Mynningen-Lillån) påverkas i hög grad av urban markanvändning, jordbruk och 

enskilda avlopp. Vårplöjning och odling utan bekämpningsmedel är några av de 

åtgärder som vidtagits i områden i anslutning till Kungsbackaån (Mynningen-Lillån).  

 

Den kemiska statusen, frånräknat Kvicksilver och Bromerad difenyleter bedöms vara 

God. Området påverkas av miljögifter i olika former. Värdena som överskrids vid en 

undersökning 2015 är polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver. PBDE 

kommer främst från flamskyddsmedel från textil, möbler, plastprodukter, elektroniska 

produkter och byggmaterial.  

5.1.2 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR INRE KUNGSBACKAFJORDEN 

Inre Kungsbackafjorden är idag klassat som ett skyddsområde och hör till Natura 2000 

SCI Habitatdirektivet och Natura 2000 SPA Fågeldirektivet. Fågellivet och andra arter är 

viktiga att bevara i detta område. 

 

Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande ekologisk status, men bör nå god 

ekologisk status till 2027, motivet till att Inre Kungsbackafjorden inte når upp till 

Måttlig Ekologisk status beror på bottenfaunan. Inre Kungsbackafjorden har även stora 

problem med övergödning. Näringsämnen som tillförs till fjorden måste minska för att 

kunna nå målet.  

 

Den kemiska statusen i Inre Kungsbackafjorden är klassad som God kemisk 

ytvattenstatus. 
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6 OMLÄGGNINGAR AV BEFINTLIG VA

Norr om Älvsåkersvägen i områdets sydöstra del (figur 20) behöver självfallsledningen 

för spillvatten läggas om för att anpassas till den nya bebyggelsen, det rör sig om en 

sträcka på ca 130 m.

 

Vidare finns det en befintlig dagvattenledning i områdets södra kant som kommer i 

konflikt med ny bebyggelse, p-däck och planerat dagvattenmagasin öster om p-däcket. 

Den behöver läggas om på en sträcka av ca 180 m. I samma område finns det en 

befintlig vattenledning som kommer i konflikt med ny bebyggelse i form av p-däck och 

behöver läggas om på en sträcka av ca 40 m. 

 

 

Figur 20 VA konflikt 1. 
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Söder om Älvsåkersvägen (figur 21) hamnar befintlig spillvattenledning i konflikt med 

ny bebyggelse där den behöver en omläggning på en sträcka av ca 190 m. 

Även befintlig vattenledning hamnar i konflikt med ny bebyggelse och behöver läggas 

om på en sträcka av ca 170 m. 

 

 

Figur 21 VA-konflikt 2 
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7 FRAMTIDA SPILLVATTEN 

7.1 ANSLUTNINGSPUNKTER OCH FÖRESLAGET SYSTEM 

Föreslaget system finns presenterat i planritning i bilaga D. För området norr om 

Älvsåkersvägen sker anslutning mot befintligt spillvattennät förslagsvis vid 

Älvsåkervägen. För området söder om Älvsåkersvägen sker anslutning mot befintligt 

spillvattennät förslagsvis vid områdets sydöstra kant. Dimension på dem befintliga 

ledningar anslutningarna sker är 225 betong.  

Med hjälp av VA underlag från Kungsbacka kommun har ledningars kapacitet 

uppskattats till cirka 90 l/s vid anslutningspunkterna.  

 

 

7.2 DIMENSIONERANDE FLÖDE 

Nya spillvattenledningar bör enligt P110 dimensioneras med en säkerhetsfaktor på 

minst 1,5, det vill säga dimensionerande flöde x 1,5. Det dimensionerande flöden ska 

kunna avledas utan att ledningen går full. 

 

7.2.1 DIMENSIONERANDE SPILLVATTENFLÖDE 

I området norr om Älvsåkervägen planeras för ca 180 bostäder och ett vård- och 

omsorgsboende med upp till 80 lägenheter samt boende med särskilt stöd med 12 

lägenheter. Dessutom en förskola samt lite olika verksamheter runt torget i syd. 

Förskola och butiker anses här inte öka det dimensionerande spillvattenflödet då dessa 

verksamheter är som mest aktiva tider på dygnet när spillvattenflödet från bostäder är 

lågt. Vård och omsorgsboendet jämställs här med bostäder för motsvarande antal 

personer. 

 

I området söder om Älvsåkervägen planeras ca 90 bostäder. 

 

När antalet anslutna personer är i intervallet 100–1000 och industrianslutning saknas 

bestäms det dimensionerande flödet enligt P110 lämpligast med hjälp av 

rekommenderad kurva i figur 4.1 i P110. Den rekommenderade svenska kurvan 

beräknas med ekvationen 4.2, P110: 

 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐾 ∙ √(𝐷𝑈 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑔ℎ) 
där 

K = sannolikhetsfaktor [-] 

DU = summerade normflöden per lägenhet [l/s] 

 

K är satt till 0,3 i enlighet med rekommendation i P110. DU är baserat på att en typisk 

svensk lägenhet som har två tvättställ (2•0,5 l/s), två WC (2•1,8 l/s), en dusch (0,6 

l/s), en diskbänk (0,8 l/s), en diskmaskin (0,8 l/s) och en tvättmaskin (0,8 l/s). I och 

med detta antagande blir DU = 7,6 l/s. Dimensionerande spillvattenflöden blir enligt 

tabell nedan. 

 

För området norr om Älvsåkervägen gäller följande: 

Antal lägenheter 272 

K=sannolikhetsfaktor [-] 0,3 

DU=summerade normflöden per lägenhet [l/s] 7,6 
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qdim [l/s] 13,6 

 

 

 

 

För området söder om Älvsåkervägen gäller följande: 

Antal lägenheter 90 

K=sannolikhetsfaktor [-] 0,3 

DU=summerade normflöden per lägenhet [l/s] 7,6 

qdim [l/s] 7,8 

 

7.2.2 TILLSKOTTSVATTEN 

En spillvattenledning riskerar att förutom spillvatten även belastas med dagvatten, 

dränvatten och annat tillskottsvatten. Det kan bero tex på otäta ledningar eller 

felkopplingar av dag- och dränledningar. Omständigheter som påverkar mängden 

tillskottsvatten kan tex vara huruvida det ligger en dagvattenledning i samma 

ledningsgrav, högt grundvatten eller jordarter. 

 

P110 rekommenderar att uppskattat inläckage i samband med regn sätts till 0,2–0,7 

l/(s*ha) och att inläckaget i samband med torrväder sätts till 0,05–0,15 l/(s*ha). Detta 

ger uppskattat inläckage för de båda detaljplanerna enligt tabell nedan 

 

För området norr om Älvsåkervägen gäller följande: 

Area [Ha] 6,6 

Läckage i torrväder [l/s] 0,3 – 0,99 

Läckage i samband med regn [l/s] 1,3 - 4,6 
 

För området söder om Älvsåkervägen gäller följande: 

Area [Ha] 1,4 

Läckage i torrväder [l/s] 0,07 – 0,21 

Läckage i samband med regn [l/s] 0,3 - 1 
 

7.2.3 DIMENSIONERANDE FLÖDE I SPILLVATTENFÖRANDESYSTEM 

För området norr om Älvsåkersvägen blir den sammanlagda dimensionerande flödet i 

spillvattensystemet, beräknat enligt ekvation 4.3 i P110, blir 15–19 l/s.  

 

För området söder om Älvsåkersvägen blir den sammanlagda dimensionerande flödet i 

spillvattensystemet, beräknat enligt samma ekvation, blir 8–9 l/s.  
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8 FRAMTIDA VATTEN OCH SLÄCKVATTEN 

Vattenledningar läggs parallellt med spillvatten- och dagvattenledningar. Föreslagen 

lösning finns presenterad i plan i bilaga D. Vattennätet föreslås kopplas ihop med 

befintligt nät i fyra punkter, två vid Älvsåkervägen, en vid Norra Annebergsvägen och 

en söder om Älvsåkersvägen i det nya områdets sydvästra kant. Dimension på 

ledningarna vid anslutningspunkter är 160 PVC samt 150 gjutjärn. För att kunna 

uppskatta kapacitet på ledningarna krävs trycknivåer underlag.  

 

 

Högsta trycknivå i det allmänna vattenledningsnätet bör i förbindelsepunkter ej 

överstiga 70 mvp. Lägsta trycknivå bör ej understiga 15 mvp över högsta tappställe i 

ansluten fastighet eller 15 mvp över markplanet för brandposter. 

 

Uppgifter på trycknivåer i det befintliga systemet saknas och behöver utredas 

ytterligare. 

 

Placering av brandposter utförs i samråd med räddningstjänsten vid projekteringen. 

 

8.1.1 DIMENSIONERANDE FLÖDE 

Området norr om Älvsåkersåkersvägen kommer att medföra ca 680 brukare och 

området söder om Älvsåkersvägen kommer att medföra ca 225 brukare. Antal brukare 

per boende har uppskattats till 2,5 personer med hjälp av statistikmyndigheten SCB.  

  

Dimensionerande flöde för hushållsförbrukning, inklusive allmän förbrukning bestäms 

ur grafen i figur 7.2.2:1 i P83. Allmänförbrukningen är satt till 10 l/s vilket motsvarar 

släckvattenförbrukning i ett område med flerfamiljshus lägre än 4 våningar, villor, 

radhus och kedjehus. För området norr om Älvsåkersvägen kommer detta ge ett 

dimensionerande flöde på 15 l/s. För området söder om Älvsåkersvägen erhålls ett 

dimensionerande flöde på 12 l/s.  
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9 FORTSATT ARBETE 

Vidare utredning av kapacitet i nedströms pumpstationer behövs, inklusive vilka 

pumpstationer som berörs. Ledningsnätets kapacitet har tidigare utretts i en VA-

utredning för Norra Kungsbacka (Tyrens 2017).  

 

Gällande dricksvatten bör det stå att uppgifter om trycknivåer i det befintliga systemet 

saknas och därför behöver utredas. 

 

Placering och utformning av de underjordiska fördröjningsmagasinen bör utredas 

vidare tillsammans med ordentligt undersökta grundvattennivåer.  

 

Det bör i ett närmare skede undersökas hur föroreningsbelastningen ska hanteras. 

Föroreningsberäkningar rekommenderas för att utreda föroreningsbelastning på 

Kungsbackaån.  
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10 HÅLLBARHET 

 

2015 antog FN:s medlemsländer en universell agenda. I agendan finns det 17 globala 

mål för hållbar utveckling. Målen har antagits för att till 2030 uppnå: 

 

- Att avskaffa extrem fattigdom,  

- Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen 

- Att främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.  

På Tyréns pågår ett ständigt arbete med hållbar utveckling i våra projekt och vi har 

därför valt att integrera de globala målen i projekten, mål som vi under projektets 

gång vill främja vid framtagandet av lösningar, utredningstänk och genomförande.  

 

Av de 17 globala hållbarhetsmålen kan huvudsakligen 3 kopplas till utredningen i 

Annebergs centrum (se figur 22): 

 

• Mål nr 6: Rent vatten och sanitet 

• Mål nr 11: Hållbara städer och samhällen 

• Mål nr 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

 

 

 

Figur 22. Bilden visar de globala målen som passar in på projektet. 
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11 KOSTNADSUPPSKATTNING 

 

Det har gjorts en grov kostnadsuppskattning för föreslagen lösning. Ingen hänsyn har 

tagits till de höjdjusteringar som behöver göras för att skapa önskade lågpunkter och 

rinnvägar inom området, då detta snarare hör hemma under markprojektering. 

Kostnaden för magasinen är inkluderat material och anläggningskostnader. 

Kostnaderna varierar beroende på magasinstyp dvs. kassettmagasin eller rörmagasin. 

Rörmagasin är dyrare än kassettmagasin, i kostnadsuppskattningen antas ett 

medelpris. 

  

    
á-pris 

 

Pumpstation 1 st 1 500 000 kr 1 500 000 kr 

Ledningspaket 1625 m 10 000 kr 16 250 000 kr 

Underjordiska magasin 720 m3 4500 kr 3 240 000 kr 

Summa 

   
20 990 000 kr 

 

 

 

12 SLUTSATSER 

 

• Underjordiska fördröjningsmagasin föreslås för hanterandet av magasinering 

och huvudsaklig fördröjning av dagvattnet i Anneberg C 

• De underjordiska fördröjningsmagasinen är lämpliga att placeras under 

parkeringsytor eller gatumark i de olika avrinningsområdena 

• Beräkningarna visar att den totala erforderliga magasinsvolymen är 720 

kubikmeter. 

• Ytliga dagvattenlösningar föreslås för att minska belastningen på de 

underjordiska magasinen samt för att rena dagvattnet 

• I området råder befintliga ledningar som behöver läggas då konflikt uppstår 

med föreslagen bebyggelse. 

• Dimensionerande flöde för spillvattensystemet norr om Älvsåkersvägen har 

beräknats till 15-18 l/s. En spillvattenpumpstation föreslås i områdets norra 

del. 

• Dimensionerande flöde för spillvattensystemet söder om Älvsåkersvägen har 

beräknats till 8-9 l/s. 

• Dimensionerande flöde för dricksvatten norr om Älvsåkersvägen beräknas till 

15 l/s. 

• Dimensionerande flöde för dricksvatten söder om Älvsåkersvägen beräknas till 

8 l/s. 

• Med hänsyn till relativt litet dimensionerande flöde samt ingen tidigare känd 

överbelastning i området bedöms att befintliga ledningar har tillräcklig 

kapacitet för att kunna ta hand om inkommande flödet efter exploatering.  

 

 

 

 

 

 


