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Sammanfattning 

Föreliggande dagvattenutredning har arbetats fram av Sweco på uppdrag av Kungsbacka 

kommun. Dagvattenutredningen omfattar planområdet Nötegång 2:207 där planförslaget 

prövar förutsättningar för bostäder. Planområdet omfattar ca 5,7 ha. I befintlig situation 

utgörs planområdet av jordbruksmark. 

Syftet med utredningen är att beskriva dagvattensituationen i befintlig situation och 

framtida situation efter föreslagen nybyggnation. En översiktlig skyfalls- och 

lågpunktskartering har utarbetats. 

Utredningen ger förslag på dagvattenhantering och visar hur detaljplaneområdet 

påverkas vid ett skyfall samt bedömer planområdets påverkan på recipientens status med 

avseende på miljökvalitetsnormer. 

Planområdet har bedömts motta avrinning från uppströms områden. Därför har det enligt 

Kungsbacka kommun bedömts finnas behov av fördröjning av hela avrinningsområdet 

inom planområdet. Fördröjningsvolymen har beräknats uppgå till 3200 m3. 

Dagvattenhantering föreslås ske i en torr damm i norra delen av planområdet. Det är 

viktigt att en noggrann höjdsättning tas fram för att säkerställa en god dagvatten- och 

skyfallshantering och så att ytorna avvattnas till anläggningen genom självfall. 

Exploateringen bedöms inte försämra den ekologiska eller kemiska ytvattenstatusen i 

vattenförekomsten nedströms. 

Det är viktigt att höjdsättningen säkerställer att skyfallsytor skapas för att ersätta de 

lågpunkter som tas bort till följd av exploateringen för att säkerställa att exploateringen 

inte försämrar för nedströms liggande områden.
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1 Bakgrund och syfte 

Med anledning av en ny detaljplan för fastigheten Nötegång 2:207 ska en 

dagvattenutredning tas fram. Detaljplanen prövar förutsättningarna för att bygga 

bostäder. Utredningen skall redogöra för förutsättningar för efterföljande projektering av 

allmänna dagvattenanläggningar.  

1.1 Orientering 

Nötegång 2:207 ligger sydväst om Särö centrum och utgör en yta om ca 6 ha, Figur 1. 

 

Figur 1. Planområdets lokalisering markerat med röd cirkel. Kartkälla: Kungsbacka kommun, 2021. 

1.2 Underlag 

Följande underlag och källor ligger till grund för utredningen: 

• Dagvattenutredning för Algusered 1:290 och 1:228, Tyréns, 2015-10-29. 

• Dagvattenutredning för Olov Persvägen, Tyréns, 2019-08-12. 

• Geoteknisk undersökning Särö, Nötegång 2:207, Golder 2017-03-17. 
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1.3 Planförslag 

Inom planområdet planeras radhus och villor. Förslag till situationsplan för detaljplanen 

visas i Figur 2. 

Planområdet kallas vidare för utredningsområdet.  

 

Figur 2. Planförslag för Nötegång 2:207 (2021-04-14). 
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2 Riktlinjer dagvattenhantering 

Dagvattensystemet skall dimensioneras enligt Svenskt Vattens standard enligt P110. 

Kungsbackas dagvattenpolicy och anvisningar för dagvatten skall tillämpas. 

Dagvatten med 20-års återkomsttid skall fördröjas till kapaciteten på anslutande 800 mm 

betongledning vid Olovs Persvägen, norr om utredningsområdet. En klimatfaktor på 1,25 

skall användas för framtida scenario. 

Områden uppströms Nötegång 2:207 som i befintlig situation avleder dagvatten till 

utredningsområdet skall kunna fördröjas inom utredningsområdet enligt Kungsbacka 

kommun.  
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3 Förutsättningar 

3.1 Geotekniska och marktekniska förhållanden 

Den geotekniska undersökningen utförd av Golder Associates (2017) visar att jorden i 

huvudsak består av lös lera till ett djup som varierar mellan ca 9 m i öster och sydöst, och 

ca 25 m i norr. Leran består överst av ca 1,5–2 m fastare torrskorpelera. 

Grundvattenytan inom området observerades på 1 meters djup under markytan i 

samband med undersökningstillfället. 

3.2 Topografi  

Terrängen inom utredningsområdet sluttar från söder mot norr. Marknivån varierar mellan 

ca +6 till +7 meter i söder med ett lite högre parti (ca +9 meter) på mitten av den södra 

plangränsen. I de norra delarna av utredningsområdet är marknivån mellan +3 och +5 

meter. 

I befintlig situation finns ett dike som avleds genom området, se fet pil i Figur 3. 

 

Figur 3. Topografi i området från Scalgo Live. Svarta pilar visar lutningsriktning. 
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3.3 Befintliga dagvatten- spill- och dricksvattenledningar  

Befintligt dagvattenledningsnät, BTG 800 mm, avleder dagvatten från utredningsområdet 

och uppströms områden till Veån. Vattengångsnivån på dagvattenledningen längst i 

söder i Figur 4 ligger på +1,43 meter. Ledningslutningen är mycket flack och är ca 0,7 ‰. 

Kapaciteten i ledning bedöms vara ca 360 l/s. 

Ett befintligt dike genomkorsar utredningsområdet, se Figur 4. 

Längs med utredningsområdets norra gräns finns befintliga dricks- och 
spillvattenledningar.  

 

 

Figur 4. Dagvattenledning norr om utredningsområdet. Den vita pilen visar lutningen på 

dagvattenledningen. Blå pil visar befintligt dike som rinner genom området. 

3.4 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster fastställs med stöd av 5 kap. MB, enligt 

vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 

2019:25. Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster ska fastställas för ekologisk status 

samt för kemisk status. Miljökvalitetsnormerna 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 miljökvalitetsnormer 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. 
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Tillståndet i vattenförekomsterna ska inte försämras, det så kallade icke-

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

gäller för vattenförekomsten som helhet.  

3.5 Recipient 

Utredningsområdet avvattnas till Veån (Skörvallabäcken) som är 8 km lång och mynnar i 

havet, se Figur 5. 

 

Figur 5. Vattenförekomsten Veån (Skörvallabäcken) och dess sträckning (VISS, 2021) 
utredningsområdet är markerat med röd cirkel. 

Vid senaste bedömningen (förvaltningscykel 2, 2010-2016) uppgick ekologisk status till 

otillfredsställande. Bedömningen baseras på övergödning, morfologiska förändringar och 

kontinuitet samt flödesförändringar. Det är främst övergödning som påverkas av 

dagvatten. Förändringar av konnektivitet och morfologiskt tillstånd anges ha betydande 

påverkan på vattenförekomsten. 

Kemisk status klassades som uppnår ej god med avseende på kvicksilver och PBDE 

vilket gäller alla Sveriges ytvatten på grund av atmosfärisk deposition. 
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Påverkanskällor på recipienten utgörs av urban markanvändning, jordbruk och enskilda 

avlopp vilka bidrar med betydande belastning av fosfor.  

3.6 Risker kopplat till havsnivåhöjning och närliggande vattendrag 

På uppdrag av MSB har SMHI (2018) tagit fram en rapport för extremvattenstånd i 

Kungsbacka. Högsta beräknade havsvattenstånd har beräknats till 2,69 meter relativt 

medelvattenståndet.  

Med hjälp av Scalgo Live har det högsta beräknade havsvattenståndet illustrerats, se 

Figur 6. Utredningsområdet ligger inte inom områden som berörs av havsnivåhöjning eller 

höjda nivåer i Veån. 

 

Figur 6. Illustration av högsta beräknade vattenstånd 2,69 meter. 

3.7 Skyfall 

Skyfall är ett ovanligt regn vars höga intensitet överstiger belastningen som 

dagvattensystemet är dimensionerat för. Regnens storlek beskrivs bäst med begreppet 

”Återkomsttid” som avspeglar hur ofta en händelse inträffat historiskt.  

Vid ett skyfall faller regn med en intensitet som överskrider ledningsnätets avledande 

kapacitet och markens förmåga att infiltrera. Vatten avrinner då på markytan, följer 

lågstråk i terrängen och ansamlas i terrängens lågpunkter. Skyfall orsakar generellt sett 
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störst problem i instängda områden. Ett instängt område är ett område där terrängen är 

sådan att vatten inte kan rinna vidare ytligt förrän vattennivån överskridit en viss 

tröskelnivå. Instängda områden är därför beroende av ledningsnätet för att kunna 

avvattnas. Skyfall kan även orsaka problem i de lågstråk vattnet följer, så kallade 

skyfallsstråk. Vatten blir inte stillastående i skyfallsstråk, men beroende på hur terrängen 

ser ut kan det uppstå stora flöden och stora vattendjup. 

3.8 Ytavrinnings- och lågpunktsanalys 

En analys av områdets lågpunkter har gjorts med hjälp av Scalgo Live som är ett GIS-

verktyg och bygger på terrängdata. När modellen belastas med en viss vattenvolym 

beräknas hur vatten ställer sig i lågpunkterna. Om en lågpunkt fylls upp till bredden med 

vatten kommer vatten att rinna över till nästa lågpunkt. Verktyget är statiskt 

(tidsoberoende) och tar inte hänsyn till det hydrodynamiska förloppet, från när vattnet 

faller på marken tills det når en lågpunkt. Det innebär att ingen hänsyn tas till tröghet i 

systemet. Verktyget tar inte hänsyn till avledning i ledningsnät, viadukter, trummor eller 

dylikt som kan påverka rinnvägarna. De karterade avrinningsvägarna motsvarar inte 

bredden på de verkliga avrinningsvägarna. 

I befintlig situation finns ett par lågpunkter inom utredningsområdet. De totala 

vattenvolymerna som kan magasineras i lågpunkterna uppskattas till ca 600 m3, 

inkluderat den totala lågpunkten i norra delen av utredningsområdet, se lila markering i 

Figur 7. Vid skyfall avleds i befintlig situation hela utredningsområdet och uppströms 

områden till den nämnda lågpunkten. 

Även uppströmsliggande områden avrinner och fördröjs naturligt inom utredningsområdet 

i befintlig situation. Den totala avrinnande ytan till lågpunkten utgörs av ca 51 ha, Figur 8. 

Ett befintligt dike inom utredningsområdet avleder den största delen av uppströms 

dagvatten till lågpunkten, se grön markering i Figur 7. Avrinning till utredningsområdet 

sker även från öster, se Figur 9 och Figur 10.  
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Figur 7. Lågpunkter som fylls upp inom utredningsområdet då terrängmodellen belastas. 
Utredningsområdet markerat med orange linje. Lila cirkel markerar lågpunkten dit hela 
avrinningsområdet avleds i befintlig situation. Grön markering visar befintligt dike som avleder 
dagvatten från uppströms områden till lågpunkten. 
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Figur 8. Avrinningsområden till utredningsområdet. Nötegång 2:207 markerat med E i figuren. 

 

Figur 9. Avrinning från öster, ca 10 ha (Scalgo Live, 2021). 
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Figur 10. Avrinning från öster, ca 6 ha (Scalgo Live, 2021). 
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4 Metod och indata 

4.1 Markanvändning 

En sammanställning av de olika typerna av markanvändning som finns inom 

utredningsområdet, före och efter exploatering, presenteras i Tabell 1. Markanvändning 

före exploatering har uppskattats utifrån primärkarta (2020-12-11) samt ortofoto och 

består av ca 5,7 ha jordbruksmark. Markanvändningen efter exploatering har uppskattats 

utifrån situationsplan (2021-04-14). Reducerad area inom utredningsområdet, ökar från 

0,57 före exploatering till 2,28 efter exploatering.  

Tabell 1. Markanvändning före och efter planerad exploatering.  

  Före exploatering Efter exploatering 

  
Avrinnings- 
koefficient 

Area 
(m2) 

red. 
area 

Avrinnings- 
koefficient 

Area 
(m2) 

red. 
area 

 
Jordbruksmark 0,1 5,7 0,57 0,1 0 0  

Radhusområde 0,4 0 0 0,4 5,7 2,28  

Totalt 0,1 5,7 0,57 0,4 5,7 2,28  

4.2 Rinntider 

Rinnsträcka och rinnhastighet har beräknats för utredningsområdets avrinningsområden 

före och efter exploatering. Rinntiden inom utredningsområdet i befintlig situation 

uppskattas till ca 45 minuter och med uppskattad framtida markanvändning till ca 10 

minuter. 

4.3 Flödesberäkningar 

Beräkning av dagvattenflöden inom utredningsområdet har utförts med rationella 

metoden enligt riktlinjer och beräkningsmetod från Svenskt Vattens publikation P110 

”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” samt med hjälp av StormTac (v.20.2.2).  

Flöden beräknas för regn med 20 års återkomsttid (baserat på tät bostadsbebyggelse). 

Framtida flöden efter exploatering inkluderar klimatfaktor 1,25. 

4.4 Modellering av erforderlig fördröjningsvolym 

Eftersom en stor tillrinning sker till lågpunkten inom utredningsområdet från uppströms 

områden (se kapitel 3.7) behöver det säkerställas att fördröjningsvolym finns tillgänglig 

inom utredningsområdet Nötegång 2:207. Det är viktigt för att tillkommande exploatering 

inom utredningsområdet inte skall ta skada från det tillrinnande dagvattnet. En 

modellering av uppströmsliggande områden (Figur 8) har gjorts i Mike Urban för att 

bedöma vilken total fördröjningsvolym som krävs inom utredningsområdet för ett 20-

årsregn.  
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Avrinningskoefficienter för delavrinningsområdena (A-M) i Figur 8 har tagits fram i samråd 

med Kungsbacka Kommun. 

Avrinningstiden har beräknats beroende av rinnsträckan och rinnhastigheten inom 

avrinningsområdet, se Tabell 2. Avrinningshastigheten har uppskattats till 0,1 m/s för 

områden med avrinning på mark, 0,13 m/s för ca 75% mark och 25% ledning och 0,25 

m/s för 25% avrinning på mark och 75% i diken.  

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats för ett utloppsflöde på 360 l/s, baserat på 

mottagande lednings kapacitet. Den maximala skillnaden mellan tillrinning och 

avtappning motsvarar erforderlig fördröjningsvolym och har beräknats uppgå till ca 3200 

m3. 

Tabell 2. Deltagande ytors areor, avrinningskoefficienter och rinntider i Mike Urban. 
Avrinningsområdena ses i Figur 8. 

Avrinnings- 
område Area (ha) 

Avrinnings- 
koefficient (-) 

Avrinnings- 
hastighet (m/s) Rinntid (min) 

A 3,3 0,2 0,1 36 

B 1,4 0,1 0,1 29 

C 7,3 0,15 0,13 32 

D 5,7 0,1 0,1 40 

E 6,2 0,3 0,25 17 

F 0,7 0,3 0,1 18 

G 7,3 0,2 0,1 51 

H 4,8 0,3 0,13 39 

I 3,7 0,2 0,25 18 

J 6,8 0,3 0,13 45 

K 1,4 0,3 0,1 20 

L 1,9 0,1 0,1 25 

M 0,4 0,15 0,1 13 

 

4.5 Föroreningsmodellering 

En genomsnittlig, korrigerad, årsmedelnederbörd på 955 mm har använts för 

utredningsområdet, baserad på SMHI:s meteorologiska station Rossared (klimatnummer 

7230). Nederbörden på stationen är mätt till 875 mm som normalvärde under perioden 

1961–1990 och har sedan korrigerats med faktor 1,09 för att kompensera för 

mätförluster. 

Modellering av föroreningsbelastning och reningseffekt har utförts med hjälp av den 

webbaserade recipient- och dagvattenmodellen StormTac Web (v.20.2.2). Modellen är ett 

planeringsverktyg där översiktliga beräkningar av flöden och koncentrationer av olika 

föroreningar i dagvatten kan utföras. Nödvändiga indata till modellen består av 
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nederbördsmängd samt det aktuella områdets area och markanvändning. Till 

beräkningarna använder modellen kvalitetsgranskade schablonhalter av föroreningar, 

baserade på flödesproportionell provtagning (StormTac, 2020). 

Observera att en modellering är en förenklad beskrivning av verkligheten som inte fullt ut 

kan återspegla de komplexa skeenden som tillsammans påverkar föroreningsinnehållet i 

dagvattnet. Omfattningen av modellens dataunderlag varierar mellan olika typer av 

föroreningar, likaså för markanvändningar, vilket ger föroreningsmodelleringen en viss 

osäkerhet. Mot bakgrund av avsaknaden av andra modeller som beskriver dagvattnets 

föroreningsinnehåll, samt reningseffekt i dagvattenanläggningar, bedöms StormTac-

modellen, trots dess osäkerheter, som den mest lämpliga metoden att använda för att 

beräkna föroreningsbelastning i föreliggande fall. Modellens osäkerhet behöver dock 

beaktas när slutsatser dras. 
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5 Resultat 

5.1 Flöden inom utredningsområdet 

Vid ett 20-års regn uppgår det befintliga dimensionerande flödet inom utredningsområdet 

till 63 l/s. Koncentrationstiden har beräknats för den tidsmässigt längsta rinnvägen inom 

området vilken har uppskattats till 45 minuter. 

Rinntiden inom utredningsområdet med uppskattad framtida markanvändning har 

uppskattats till ca 10 minuter. Detta ger en regnintensitet på 287 l/s, ha samt ett 

dimensionerande flöde på 820 l/s, se Tabell 3. Framtida flöde innefattar klimatfaktor om 

1,25. 

Tabell 3. Beräkningar för avrinning från ytor inom utredningsområdet. Markanvändning under 

framtida förhållanden och motsvarande avrinning vid ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Återkomsttid (år) Före exploatering (l/s) Efter exploatering (l/s) 

20 63 820 

100 110 1400 

 

5.2 Fördröjningsvolym från modellering 

Dagvattenledningens innerdimension 800 mm medger ett utflöde på ca 360 l/s vid tom 

ledning. I Mike Urban har erforderlig fördröjningsvolym för ett 20-årsregn beräknats 

uppgå till 3200 m3 för hela uppströmsliggande området inkusive utredningsområdet.  
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6 Systemlösning  

Vid ett 20-årsregn har erforderlig fördröjningsvolym beräknats uppgå till 3200m3 för 

utredningsområdet Nötegång 2:207 samt för uppströms områden som avleds mot 

utredningsområdet. 

En torr damm med flack släntlutning (1:4) föreslås anläggas för att omhänderta 

dagvattnet. Enligt kommunikation med Kungsbacka kommun anses slänter på 1:4 ok att 

beträda utifrån skötselperspektiv.  

Två alternativa utformningar har utretts där båda förslagen har släntlutning 1:4. De två 

alternativa dammutformningarna har placerats så att schaktning eller fyllning ovan 

befintliga dricks- och spillvattenledningar inte skall behövas. 

Från dagvattendammen avleds dagvattnet vidare mot allmän dagvattenledning i Olov 

Persvägen, se Figur 11.  

I Hydrogeologiskt PM (Sweco, 2021) har risk för bottenupptryckning och dammens 

eventuella påverkan på grundvattnet studerats utifrån tillgängligt underlag. Med 

föreslaget djup och placering i följande kapitel 6.1 och 6.2 bedöms det inte föreligga risk 

för hydraulisk bottenupptryckning. Resonemang kring huruvida dammen behöver 

konstrueras tät framgår i samma PM.  

6.1 Alternativ 1 

I alternativ 1 har dammen utformats med ett ytbehov om ca 3500 m2 exklusive yta för 

åtkomst för skötsel, tex väg för arbetsfordon och presenteras i Figur 11. 

Fördröjningsvolymen i dammen har beräknats uppgå till 3200 m3. Inloppets nivå ligger på 

+3,17 m från det avskärande diket öster ifrån och ca +3,40 m från diket söderifrån. 

Utloppet har en nivå på +1,5 m. Största djup i dammen bedöms uppgå till ca 1,7 m.  

Tvärsektioner av dammutformningen enligt alternativ 1 ses i bilaga 1.  
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Figur 11. Illustration av alternativ 1 i plan av torr dagvattendamm  

6.2 Alternativ 2 

Den andra utformningen har ett ytbehov om ca 3000 m2 exklusive yta för åtkomst för 

skötsel, tex väg för arbetsfordon. Utformningen ses i Figur 12. Fördröjningsvolymen i 

dammen har beräknats uppgå till ca 2900 m3 observera att denna alternativa utformning 

alltså inte uppfyller det beräknade fördröjningsbehovet för ett 20-årsregn. Förslaget har 

tagits fram för att visa en utformning där dammen begränsas av en specificerad yta som 

funnits tillgänglig i början av denna utredning. 

Inloppets nivå ligger på +3,17 m från det avskärande diket öster ifrån och ca + 3,40 m 

från diket söderifrån. Utloppet har en nivå på +1,5 m. Största djup i dammen bedöms 

uppgå till ca 1,7 m. 
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Figur 12. Illustration av alternativ 2 i plan av torr dagvattendamm. Dammen uppfyller inte beräknad 

erforderlig fördröjningsvolym. 

6.3 Drift och underhåll 

För att dammen ska upprätthålla sin hydrauliska effekt behövs regelbunden skötsel. En 

skötselplan rekommenderas tas fram i detaljprojekteringsskedet, och bör innebära 

regelbunden rensning, klippning och eventuellt mätning/tömning av sediment som 

ackumuleras på dammbotten samt kontroll av utloppsfunktion. Skötsel och underhåll av 

en damm är essentiellt för att renings- och fördröjningsfunktionen över tid ska 

säkerställas. 

En torr damm behöver slås ca en gång om året. Sly och buskar behöver avlägsnas 

regelbundet från dammytan. Vid hög föroreningsbelastning kan sediment behöva 

avlägsnas. 

6.4 Anläggningskostnad 

Anläggningskostnad för en torr damm är förhållandevis låga jämfört med tex 

underjordiska magasin. Kostnader för anläggningen innefattar schakt, borttransportering 

av massor samt ledningsdragning för anslutning till befintligt dagvattenledningsnät. 

Generellt uppskattas en torr damm bedömas kosta ca 700 kr/m2 (VISS, 

Vatteninformationssystem, Sverige). Det innebär att alternativ 1 kostar ca 2,5 miljoner kr 

och alternativ 2 ca 2,1 miljoner kronor.  
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Kostnaden kan variera beroende på de specifika förutsättningarna på platsen. 

Behöver dammen konstrueras tät är kostnaden högre och beror på typ av membran. 

6.5 Geotekniskt utlåtande  

Swecos geotekniker har lämnat följande utlåtande för den specifika utformningen i denna 

rapport:  

Det finns endast ett fåtal undersökningspunkter i området vilket de geotekniska 

bedömningarna baserats på, vilket gör att det finns stora osäkerheter. 

Utformningen av dammen visar på släntlutning ca 1:4, med maximal nivåskillnad 2,5 m. 

Med dessa förutsättningar, och en överlast på ca 10 kPa (motsvarar ca 0,5 m jord eller 

lättare trafik), ovan släntkrön så bedöms säkerhetsfaktorn mot stabilitetsbrott vara 

tillfredsställande. Eftersom det inte finns mycket marginal är det känsligt med en större 

nivåskillnad, högre last, brantare släntlutning eller sämre geotekniska förhållanden. Nu, 

eller i senare skeden, kommer mer detaljerade undersökningar, utredningar och 

beräkningar behöva utföras för att detaljprojektera dammen.  

6.6 Föreslagen skyfallshantering 

Vid skyfall uppkommer stora tillfälliga flöden. Dagvattensystemen går fulla och avrinning 

sker på ytan. Avrinningen följer terrängens lågstråk och samlas i lågpunkter. Det är viktigt 

att ytvatten kan rinna ytligt från området utan att utgöra risk för att skada byggnader. 

Området behöver därför höjdsättas så att byggnader inte tar skada vid extrem nederbörd. 

Höjdsättningen ska säkerställa att nya instängda områden inte skapas. För att förhindra 

att vatten rinner mot huskropp rekommenderar Svenskt Vattens publikation P105 ett 

avstånd på 3 meter med en lutning på 1:20 (5%), se Figur 13. Avrinning inom 

utredningsområdet föreslås ske på gator vid skyfall. För att säkerställa framkomlighet 

med räddningsfordon rekommenderas ett maximalt vattendjup på 0,2 meter. Förslag på 

sekundära avrinningsvägar för skyfall ses i Figur 14.  

 

Figur 13. Principskiss för rekommendationer på marklutningar intill byggnader (Sweco, 2017), 

hämtade från Svenskt Vattens publikation P105 (Svenskt Vatten, 2011). 
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De fördröjningsvolymer som föreslagits för fördröjning av dagvatten motsvarande totalt ca 

3200 m3, utgör en större volym än vad de befintliga lågpunkterna inom 

utredningsområdet idag magasinerar (600 m3). Förutsatt att föreslagen 

dagvattenanläggning byggs kan en förbättrad skyfallssituation nedströms 

utredningsområdet förväntas efter exploatering.  

För att skydda utredningsområdet från skyfall från öster (Figur 9 och Figur 10) 

rekommenderas avskärande diken i östra delen av utredningsområdet vilket leds in i 

föreslagen torr damm, se Figur 14. Avskärande diken behöver mynna i föreslagna 

dagvattenanläggning. De avskärande dikenas utformning beror på utformningen av 

utredningsområdets kvartersmark. Med föreslagna avskärande åtgärder samt 

dagvattenanläggningar som är större än befintliga lågpunkter kommer situationen vid 

skyfall förbättras för intilliggande fastigheter norr om utredningsområdet. 

För att redovisa förslag på erforderlig kapacitet i det nord-sydliga diket genom området 

vid skyfall rekommenderar Sweco att en modellering av maxflöde görs.  

 

 
Figur 14.Principiell skiss av sekundära avrinningsvägar och marklutning. 

  



  

   

 
 

21(25) 
 

RAPPORT 

2021-10-15 

 

DAGVATTENUTREDNING NÖTEGÅNG 2:207 

 

 

6.7 Föroreningar  

I Tabell 4 redovisas modellerade föroreningshalter och mängder från utredningsområdet 

före och efter exploatering, utan rening samt med rening. Föroreningsbelastningen har 

beräknats på två sätt. Dels genom rening i torrdamm dels rening i diken och sedan i 

torrdamm.  

Till följd av exploatering ökar belastningen av samtliga ämnen. Efter rening i torr damm 

överstiger den årliga belastningen från utredningsområdet de befintliga mängderna för 

fosfor, zink, kadmium, krom, nickel, kvicksilver och olja. Vid modellering av utgående 

mängder efter rening i dike och torr damm överstiger den årliga belastningen från 

utredningsområdet de befintliga mängderna för kadmium, nickel och olja. 

I Tabell 5 redovisas de beräknade årliga medelhalterna från området.  

Tabell 4. Beräknade årliga föroreningsmängder (kg/år). Gråmarkerade rutor markerar en ökning i 

förhållande till befintliga utgående mängder från utredningsområdet. 

Ämne 
Befintlig 
situation 

Framtida 
situation 

Efter rening i 
torrdamm 

Efter rening i 
dike + torrdamm 

Fosfor 2,3 2,9 2,6 1,8 

Kväve 55 22 17 13 

Bly 0,1 0,2 0,1 0,05 

Koppar 0,2 0,3 0,2 0,2 

Zink 0,3 1,1 0,8 0,3 

Kadmium 0,001 0,007 0,004 0,003 

Krom 0,03 0,07 0,04 0,03 

Nickel 0,02 0,1 0,07 0,08 

Kvicksilver 0,00007 0,0003 0,0002 0,00005 

Susp. material 1400 570 285 180 

Olja 0,0001 0,0006 0,0004 0,0003 
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Tabell 5. Beräknade årliga föroreningshalter (µg/år). Gråmarkerade rutor markerar en ökning i 
förhållande till befintliga utgående halter från utredningsområdet. 

Ämne 
Befintlig 
situation 

Framtida 
situation 

Efter rening i 
torrdamm 

Efter rening i 
dike + torrdamm 

Fosfor 160 180 160 140 

Kväve 3900 1400 1100 2300 

Bly 7 9,1 5,5 5 

Koppar 12 20 14 12 

Zink 20 70 49 21 

Kadmium 0,1 0,5 0,3 0,1 

Krom 2,3 4,6 2,8 2,1 

Nickel 1,5 6,1 4,3 3,4 

Kvicksilver 0,005 0,02 0,02 0,004 

Susp. material 100000 36000 18000 53000 

Olja 0,007 0,04 0,03 0,01 
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7 Exploateringens påverkan på MKN 

De ämnen som modellerats minska i mängd (kg/år) efter exploatering bedöms ej påverka 

MKN i recipienten, utan leda till en förbättring. De ämnen som ökar i mängd efter 

exploatering är kadmium, nickel och olja under förutsättning att rening sker i dike och 

damm. Det saknas analysdata för ämnena i vattenförekomsten, och därför har framtida 

koncentrationstillskott till förekomsten räknats ut. Beräknande koncentrationer för olja och 

kadmium bedöms bli oförändrade. Koncentrationen nickel från utredningsområdet efter 

exploatering blir något högre än innan exploateringen, men bedöms inte försämra 

statusen i recipienten. 

Tabell 6. Beräknat tillskott av ämnen från utredningsområdet till i vattenförekomsten. Gråmarkerade 
rutor markerar en ökning i förhållande till befintligt tillskott från utredningsområdet. 

 Beräknat tillskott (µg/l) Kadmium  Nickel Olja 

Befintlig situation 0,00013 0,002 0,00001 

Framtida situation med rening i 
dike + torrdamm 

0,00013 0,004 0,00001 

 

Sammanfattningsvis bedöms planerad exploatering med tillhörande dagvattenhantering 

inte äventyra vattenförekomstens möjligheter att fortsatt uppnå beslutade MKN för vatten. 

Planförslaget innebär att ytor som idag är oexploaterade ytor tas i anspråk och hårdgörs. 

När hårdgjorda ytor ökar innebär det en ökning av dagvattenmängder och 

föroreningsmängder. Med den föreslagna dammen och i dikena sker rening av dagvattnet 

i större utsträckning än i nuläget vilket är positivt.  
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8 Slutsatser 

Utredningsområdet har undersökts ur ett dagvatten- och skyfallsperspektiv. Följande 

slutsatser har dragits: 

• Utredningsområdet bedöms med utredningens föreslagna dagvatten- och 

skyfallslösningar vara lämpligt för planerad bebyggelse. 

• Fördröjning av dagvatten från utredningsområdet samt uppströms områden som 

avrinner till diket genom området föreslås ske inom utredningsområdet i torr 

damm med fördröjningsvolym om 3200 m3. 

• Skyfallsstråk behöver säkras genom att rinnvägarna styrs om genom 

höjdsättning. 

• För att bestämma sektion av nord-sydligt dike genom området rekommenderar 

Sweco att en modellering av maxflödet i diket vid ett skyfall. 

• Mer detaljerade geotekniska undersökningar, utredningar och beräkningar 

behöver utföras för att detaljprojektera dammen. 

• Med föreslagna dagvattenanläggningar minskar den årliga 

föroreningsbelastningen från utredningsområdet till recipienten för de flesta 

ämnen. Utifrån genomförda modelleringar av utredningsområdets bidrag till 

recipienthalten är ökningen försumbar. Därmed bedöms statusen och MKN inte 

påverkas negativt av planförslaget. 
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