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Sammanfattning 
På uppdrag av Kungsbacka kommun har Sweco tagit fram föreliggande 
dagvattenutredning för detaljplan Kolla 5:6 i sydvästra Kungsbacka. 
Utredningen innefattar beskrivning av förutsättningar för dagvattenhantering, 
beräkning av flöden, fördröjningsvolymer och föroreningsbelastning samt 
förslag på dagvattenhanteringen för utredningsområdet. I utredningen framgår 
även bedömning av klimatanpassningsbehov med hänsyn till skyfall.  

Två olika alternativ för utformning inom utredningsområdet har studerats. 

Till följd av exploatering ökar dagvattenflödet från utredningsområdet (utan 
fördröjnings- och reningsanläggningar) med ca 60 l/s, alternativ 1, och ca 55 l/s, 
alternativ 2, vid ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 i jämförelse med dagens 
flöde. Även föroreningsbelastningen (kg/år) i dagvattenflöde från 
utredningsområdet (utan fördröjnings- och reningsanläggningar) ökar i 
jämförelse. 

Dagvatten i utredningsområdet föreslås hanteras i vägdike, makadamdike och 
befintligt dike längs med utredningsområdets östra gräns. 

För att inte öka belastningen på dagvattensystem nedströms utredningsområdet 
föreslås fördröjning utformas så att flödet från utredningsområdet inte ska öka 
gentemot dagens flöden. Maximalt utflöde från utredningsområdet efter 
exploatering begränsas till befintligt dagvattenflöden från utredningsområdet (20 
l/s). Erforderligt behov av dagvattenfördröjning i utredningsområdet har 
beräknats till ca 190 m3 , alternativ 1, och ca 160 m3, alternativ 2, för ett regn 
med 20-års återkomsttid inklusive en klimatfaktor på 1,25. För att säkerställa 
transportering och fördröjning av dagvattnet behöver befintliga dikets längs med 
utredningsområdets östra gräns kapacitet undersökas. Kompletterande 
inmätningar av befintliga diket krävs. 

Efter fördröjning och rening inom utredningsområdet föreslås dagvattnet 
avledas till befintligt dike söder om området och vidare till Kungsbackaån. 
Under den planerade vägen inom utredningsområdet samt under Onsalavägen 
föreslås dike att kulverteras.  

Placering av diken, marknivåer och dikesdjup behöver samordnas med 
befintliga ledningar och kablar. 

Med föreslagna dagvattenåtgärder är samtliga modellerade ämnen (mängder 
och halter) under riktvärden i dagvattenanvisningar för Falkenbergs och 
Varbergs kommuner samt riktvärden och målvärden i Göteborg stad. 
Detaljplanen bedöms inte påverka recipienten och den ekologiska och kemiska 
ytvattenstatusen samt bedöms inte försvåra möjligheten att uppnå god status i 
vattenförekomsten i sin helhet. 

Ytavrinnings- och lågpunktsanalysen för ett skyfall visar på att allt dagvatten 
samt större vattenvolymer vid skyfall rinner ut från utredningsområdet idag. 
Några lågpunkter har identifierats inom området. Lågpunkterna kommer högst 
sannolikt att fyllas igen vid ombyggnation och bedöms inte utgöra en risk. I 
samband med exploatering av området är det viktigt att säkerställa att inte nya 
riskområden skapas. 

En schablonmässig kostnadsuppskattning för föreslagna åtgärder har 
genomförts och den resulterade i en uppskattad anläggningskostnad mellan ca 
610 000 och ca 1 000 000 kronor för alternativ 1 samt mellan ca 620 000 och ca 
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1 325 000 kronor för alternativ 2. Uppskattningen är en mycket generaliserad 
schablonkostnad och bör enbart användas som en vägledning. 
Kostnadsberäkningen omfattar inte brunnar och kostnader för eventuell flyttning 
av befintliga ledningar och kablar. 

Exakta kostnader för drift och underhåll saknas men sannolikt ligger den årliga 
drift- och underhållskostnaden runt ca 1 - 5 % av anläggningskostnaderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sweco | Dagvattenutredning 

Uppdragsnummer: 30040965  

Datum: 2022-10-03 Ver:   

  6/48 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
På uppdrag av Kungsbacka kommun har Sweco utfört en dagvattenutredning 
för detaljplan Kolla 5:6, belägen i sydvästra Kungsbacka.  

Detaljplanen syftar till att bygga en ny förskola för 160 barn i Kollaområdet. 

I dagvattenutredningen beskrivs förslag på dagvattenhantering inom 
planområdet utifrån framtida förutsättningar ut ifrån dagvattnets framtida kvalitet 
och kvantitet. Utredningen innefattar även bedömning av hur den förändrade 
exploatering inom planområdet påverkar recipientens möjlighet att uppnå sin 
miljökvalitetsnorm (MKN). En översiktlig skyfallskartering för utredningsområdet 
har utförts för att identifiera rinnvägar och eventuella lågpunkter och känsliga 
områden vid ett skyfalls.  

1.2 Orientering 
Planområdet är beläget i västra Kungsbacka i stadsdelen Gräskärr, ca 4 km 
väster om centrala Kungsbacka, se Figur 1.  

 

Figur 1 Detaljplanens lokalisering. Källa: Kungsbacka kommun. 

Fastigheten Kolla 5:6 omfattar ca 28 ha, se Figur 2. 



 
 

 

Sweco | Dagvattenutredning 

Uppdragsnummer: 30040965  

Datum: 2022-10-03 Ver:   

  7/48 

 

Figur 2 Lokalisering av aktuellt detaljplanområde (blå markering) inom aktuell 
fastighetsgräns (röd linje).  Källa: Kungsbacka kommun. 

Detaljplaneområdet, markerad med blått i ovan figur, är ca 2,6 ha och kallas 
vidare för utredningsområdet. Utredningsområdet avgränsas i öst av 
Onsalavägen, i norr av Gräskärrsvägen, i väst av ett skogsparti följt av ett 
mindre bostadsområde och i söder av öppen ängsmark. 

1.3 Underlag 
Följande underlag har legat till grund för dagvattenutredningen: 
 

 Primärkarta från stadsbyggnadskontoret (i dwg-format)   
 Höjdfiler från förvaltningen för Teknik (i dwg-format) 
 Ledningskarta från förvaltningen för Teknik (i dwg-format)   
 Inhämtande av erforderligt underlag från Ledningskollen (i dwg-format) 
 Skiss exploatering Kolla 5:6, 220912 (i dwg-format)   
 Planområdesgräns (i dwg-format)   
 Dagvatten, Policy och riktlinjer, Kungsbacka kommun, Antagen av 

kommunfullmäktige juni 2012 
 Anvisningar för dagvatten, Förtydligande av Kungsbacka kommuns 

dagvattenpolicy, 2020 
 Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner, 

Falkenbergs kommun, Varbergs kommun och VIVAB, 2017 
 Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät 

och recipient, Göteborgs Stad, 2020 
 Reningskrav för dagvatten, Göteborgs Stad, 2021 
 Översiktlig geo- och bergteknisk utredning inför upprättande av 

detaljplan, förskola inom del av Kolla 5.6, Gräskärr, Sweco, 2022 
 VA-utredning, Kolla 5:6, Kungsbacka, Norconsult, 2016 
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1.4 Avgränsningar 
 Planillustration för framtida exploatering har ej funnits tillgängligt vid 

initieringen av dagvattenutredningen. Framtida markanvändning har 
antagits utgöra ”tät bostadsbebyggelse”. 

 Framtida höjdsättning av utredningsområdet har inte funnits tillgängligt 
vid initieringen av dagvattenutredningen. Ytavrinningsanalysen baseras 
på befintliga höjder i området. Utredningen ger förslag på 
rekommenderad, principiell höjdsättning för kommande exploatering. 

1.5 Organisation 
Beställare Rikard Lundgren Kungsbacka kommun, 

projekteringsingenjör 

Uppdragsledare Henrik Bodin-Sköld Sweco Sverige AB 

Specialist Daiva Börjesson Sweco Sverige AB 

Granskare Hilde Björgaas Sweco Sverige AB 
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2 Kommunala riktlinjer 
Följande dokument har varit styrande vid bedömningen av dagvattensituationen 
samt de åtgärder som föreslagits: 

 Dagvatten, Policy och riktlinjer, Kungsbacka kommun, juni 2012  
 Anvisningar för dagvatten, Förtydligande av Kungsbacka kommuns 

dagvattenpolicy, 2020-12-18 
De kommunala riktlinjerna för dimensionering, fördröjning och rening av 
dagvatten som beskrivs i detta avsnitt baseras på dokumenten ovan.   

I Kungsbacka kommun eftersträvas en hållbar dagvattenhantering där 
dagvatten ses som en resurs i samhällsplaneringen. Dagvattenhanteringen ska 
ske enligt prioriteringsordningen:  

1. Lokalt omhändertagande inom fastigheten  

2. Hantering nära källan  

3. Trög avledning  

4. Avledning till uppsamlande anläggning 

2.1 Dimensionering av nya dagvattensystem 
Dimensionering av nya dagvattensystem ska göras enligt Svenskt Vattens 
publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Publikationen ger rekommendationer 
för hur nya dagvattenanläggningar ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd 
av anläggningar och bebyggelse.  

I Tabell 1 illustreras ansvarsfördelning och rekommenderade återkomsttider 
som bör hanteras i dagvattenledningar beroende på bebyggelsetyp enligt 
Svenskt Vatten. Utredningsområdet motsvarar bebyggelsetypen ”tät 
bostadsbebyggelse”, varefter dimensionerande flöden vid regn med 
återkomsttiderna 5 år (fylld ledning) och 20 år (trycklinje i marknivå) är 
rekommenderat för dimensionering.   

Tabell 1. Ansvarsfördelning mellan kommun och VA-huvudman vid olika 
återkomsttider och typer av bebyggelse enligt P110. Dimensioneringskrav för 
aktuell bebyggelsetyp har markerats. 

 VA-huvudmannens ansvar Kommunens 
ansvar 

Nya duplikatsystem Återkomsttid (år) 
för regn vid fylld 

ledning 

Återkomsttid (år) 
för trycklinje i 

marknivå 

Återkomsttid (år) 
för mark-

översvämning 
med skador på 

byggnader 

Gles 
bostadsbebyggelse 

2 10 >100 

Tät 
bostadsbebyggelse 

5 20 >100 

Centrum- och 
affärsområden 

10 30 >100 
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För att ta hänsyn till ett förändrat klimat med ökade nederbördsmängder, 
används en klimatfaktor på 1,25 för framtida exploatering (25% ökning av 
nederbördsintensiteten). 

Dimensionering av det allmänna dagvattensystemet skall göras utan hänsyn till 
fördröjande åtgärder inom privata tomter/fastigheter. Dvs. det allmänna 
dagvattensystemet skall dimensioneras för att ta hand även om det dagvatten 
som hårdgjorda ytor inom fastigheten kommer att generera. 

2.2 Fördröjning av dagvatten på kvartersmark 
Fördröjning av dagvatten på kvartersmark ska ske för fastigheter med en 
hårdgjord yta större än 1 000 m2. Den effektiva fördröjningsvolymen utgör 1 m3 
per 100 m2 med en strypning på utflödet motsvarande ett 10-årsflöde för 
avrinning av naturmark.  

VA-huvudmannen tillgodoräknar sig inte fördröjning på kvartersmark vid 
dimensionering av nya eller anslutning till befintliga allmänna dagvattensystem. 

Vid beräkning av erforderlig fördröjning ska normalt ingen hänsyn tas till naturlig 
infiltration. 

2.3 Rening av dagvatten 
I dagsläget finns det inga nationellt fastställda gränsvärden för föroreningshalter 
i dagvatten. Kungsbacka kommun har inga kommunala riktvärden för 
föroreningar i dagvatten och önskar att beräknade föroreningshalter jämförs mot 
Göteborg stads riktvärden (Miljöförvaltningen Göteborgs stad, 2020) samt 
riktvärden angivna i dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs 
kommuner (2017).  

Rening av dagvatten ska ske där behov finns och bedömning görs utifrån 
recipientens känslighet, miljökvalitetsnormer (MKN) och vattenförekomstens 
klassning i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Krav på rening av 
dagvatten på fastighet ställs när det handlar om industrifastigheter med 
förorenande eller trafikintensiv verksamhet, större parkeringar (>1250 m2) eller 
annan förorenande verksamhet.  

2.4 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster fastställs med stöd av 5 kap. 
miljöbalken, 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.  

Tillståndet i vattenförekomsterna ska inte försämras, det så kallade icke-
försämringskravet (förordning 2015:516). Miljökvalitetsnormerna (MKN) för 
vattenkvalitet gäller för vattenförekomsten som helhet.   
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Bedömning av eventuell påverkan av dagvatten från utredningsområdet 
avseende ekologisk status baseras på de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna 
(parametrarna 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.     

3 Metod och indata 

3.1 Nederbörd 
För StormTac-projekt anges default för samtliga värden. Det är viktigt att 
värdena anges utifrån de platsspecifika förutsättningarna. Ett av dem är 
årsnederbörd, vilket ska väljas utifrån data från  närmsta tillgängliga mätstation. 

En genomsnittlig, korrigerad, årsmedelnederbörd på 1152 mm har använts för 
utredningsområdet, baserad på SMHI:s meteorologiska station Rossared D 
(stationsnummer 72300) då den bedöms ligga närmast området. Nederbörden 
på stationen är mätt till 1 047 mm som normalvärde under perioden 1991-2020 
och har sedan korrigerats med faktor 1,1 för att kompensera för mätförluster. 

3.2 Flödesberäkningar 
Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden har utförts med rationella 
metoden enligt riktlinjer och beräkningsmetod från Svenskt Vattens publikation 
P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten”. Se avsnitt 2.1 för aktuella 
rekommendationer för dimensionering av nya dagvattensystem (återkomsttid 
och klimatfaktor). 

Dimensionerande flöde bestäms utav ytorna inom avrinningsområdet, ytornas 
hårdgörningsgrad och nederbördsintensitet, där nederbördsintensiteten är 
beroende av varaktigheten på regnet. Dimensionerande varaktighet bestäms 
utifrån den tid det tar för en vattendroppe att rinna längsta vägen genom 
avrinningsområdet. Det är efter denna tid hela avrinningsområdet beräknas 
belasta studerad punkt och maximalt avrinnande flöde fås. 

3.3 Föroreningsberäkningar 
Beräkning av föroreningshalter- och -belastning från utredningsområdet samt 
dagvattenanläggningars reningseffekt har utförts med hjälp av det webbaserade 
recipient- och dagvattenverktyget StormTac Web (v.20.2.3). Nödvändiga indata 
består av nederbördsmängd samt det aktuella områdets area och 
markanvändning. Till beräkningarna använder verktyget kvalitetsgranskade 
schablonhalter av föroreningar, baserade på flödesproportionell provtagning 
(StormTac Web, 2020). 

Observera att beräkningen är en förenklad beskrivning av verkligheten som inte 
fullt ut kan återspegla de komplexa skeenden som tillsammans påverkar 
föroreningsinnehållet i dagvattnet. Omfattningen av verktygets dataunderlag 
varierar mellan olika typer av föroreningar, likaså för markanvändningar och 
dagvattenanläggningar, vilket ger föroreningsberäkningarna en viss osäkerhet. 
Mot bakgrund av avsaknaden av andra verktyg som beskriver dagvattnets 
föroreningsinnehåll, samt reningseffekt i dagvattenanläggningar, bedöms 
StormTac Web, trots dess osäkerheter, som den mest lämpliga metoden att 
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använda för att beräkna föroreningsbelastning i föreliggande fall. Verktygets 
osäkerhet behöver dock beaktas när slutsatser dras.  

3.4 Lågpunktskartering 
En översiktlig analys av ett skyfallsscenario har gjorts med hjälp av verktyget 
SCALGO Live. SCALGO Live är en GIS-baserad onlinetjänst som används för 
att analysera höjddata ur ett ytvattenperspektiv. 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. 
Metoden saknar dynamiska (tidsberoende) aspekter och kan inte identifiera 
effekter av tröghet i ett system. Exempel på tröghet kan exempelvis vara 
flödesmotstånd över en markyta eller dynamiska effekter av ledningsnät eller 
trummor. Detta gör att det inte går att koppla resultatet från analysen till ett regn 
med en specifik återkomsttid och varaktighet.   

I ett försök att översätta analysen till en skyfallshändelse har en belastning på 
69 mm nederbörd studerats. 69 mm regndjup motsvarar ett 100-årsregn med 
varaktighet 60 min inkluderat klimatfaktorn på 1,25 (25%), se Tabell 2. Analysen 
ska användas för att identifiera vilka områden som med befintlig höjdsättning 
riskerar att översvämmas i händelse av kraftig nederbörd. Analysen baseras på 
Lantmäteriets höjddata (GSD-höjddata, grid 1+, SCALGO Live erhållet 2022-
04-11).  

Tabell 2 Koppling mellan regnets varaktighet och återkomsttid. Källa: SCALGO 
Live. 

 

SCALGO Live är ett bra verktyg i tidiga planeringsskeden där översiktlig 
systemförståelse för ytavrinning och potentiella översvämningsrisker är i fokus. 
Resultaten från SCALGO Live bör i regel inte användas för detaljprojektering 
eller dimensionering. Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att ta hänsyn 
till sådana identifierade översvämningsområden för att förhindra att vatten blir 
stående och därmed skadar byggnader eller hindrar framkomlighet för 
exempelvis utryckningsfordon. 

Höjdmodellen i SCALGO Live tar inte hänsyn till ledningsnät, trummor, 
viadukter eller liknande, vilket kan påverka de faktiska flödesvägarna. 
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4 Förutsättningar 
I följande avsnitt beskrivs platsspecifika förutsättningar inom utredningsområdet 
som påverkar framtagning av förslag till dagvatten- och skyfallshantering. 

4.1 Topografi  
Markytan inom utredningsområdet lutar i dagsläget generellt från väster mot 
öster (mot Onsalavägen). Höjderna varierar mellan ca +5 i öst till ca +23 i väst. 
Skogsklädda, kraftigt sluttande höjder finns belägna väster och söder om 
utredningsområdet, se Figur 3.  

Höjdsättningen inom området styr dagvattnets ytliga avrinningsvägar. 

 

 

Figur 3 Topografi inom utredningsområdet för befintliga förhållanden. Underlag: 
höjddata från Kungsbacka kommun. 

4.2 Jordarter 
Enligt utdrag från Sveriges geologiska undersöknings (SGU) jordartskarta 
förekommer berg inom den västra delen av utredningsområdet, svallsediment 
av grus i norr och postglacial finlera i öst, se Figur 4.  
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Figur 4 Jordartskarta för utredningsområde. Kartan är hämtad från SGU:s 
visningstjänst för jordarter 1:25 000 – 1:100 000. 

4.3 Genomsläpplighet 
Förutsättningar för infiltration och perkolation av dagvatten till grundvatten 
bedöms vara medelhöga inom västra delen av utredningsområde, höga i norr 
och låga i öst, se utdrag från SGU:s genomsläpplighetskarta i Figur 5.  

 

Figur 5 Utdrag ur SGU:s genomsläpplighetskarta. 
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4.4 Hydrogeologi 
Vid en översiktlig geoteknisk och bergteknisk utredning (Sweco 2022) har ytligt 
vatten noterats inom områden med lera vid undersökningstillfället. Djup till 
grundvattnet har mätts i installerade grundvattenrörvid två tillfällen. Lokaliserad 
grundvattenyta varierade vid mätningstillfällena mellan att vara artesiskt i 
undersökningspunkt GK2 (motsvarande nivå ca +8) till att förekomma 0,5 m 
under markytan i undersökningspunkt GK5 (motsvarande nivå +6,8), se Figur 6. 
Uppmätt nivå bedöms utgöra trycknivån i friktionsjorden under leran. 

Fri vattenyta i utförda skruvprovtagningshål har lokaliserats i två 
undersökningspunkter (GK1 och GK4) 0,3 meter under markytan, vilket 
motsvarar nivåer om +9,8 och +7,5, se Figur 6. Grundvattenmätningar har 
utförts i juni 2022. 

 

Figur 6 Undersökningspunkter samt förenklat, schematiskt tolkade 
jordlagerförhållanden inom utredningsområdet. Källa: översiktlig geoteknisk och 
bergteknisk utredning, Sweco 2022. 

På grund av förekommande höga grundvattennivåer inom området kommer det 
troligtvis att krävas en generell höjning av marknivån för att undvika problematik 
med grundvattnet. Byggnadstekniska åtgärder som medför en permanent 
grundvattensänkning bör ej utföras. Detta är viktigt inte enbart för planerade 
byggnader utan även för närliggande mark som kan utsättas för sättningar vid 
sänkning av grundvattenytan.  

För att begränsa sättningar av uppfyllnader kan kompensationsåtgärd med 
lättklinker behöva användas. Detta kan till exempel vara aktuellt ovanför VA-
ledningar eller andra anläggningar som är sättningskänsliga. Lastkompensation 

GK1 

GK5 

GK4 

GK2 
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med lättklinker kan även behövas intill eventuellt pålade byggnader för att 
minimera sättningsdifferensen för exempelvis anslutande VA-system. 
Detaljerade undersökningar måste utföras i detaljprojekteringsskedet för 
byggnader, anläggningar, hårdgjorda ytor och ledningar. Vid förläggning av 
ledningar är det viktigt att kontrollera att ledningsgravarna inte dränerar och 
sänker av grundvattenytan i området vilket i sin tur skulle kunna innebära 
sättningar. Detta kan hanteras genom att man med jämna mellanrum utför 
tätande sektioner i kringfyllning och bädd. Ledningsschakter som förläggs i den 
mycket lösa och störningskänsliga leran bedöms behöva utföras med förstärkt 
ledningsbädd. 

Grundvattnets strömningsriktning följer sannolikt topografin och bedöms vara 
ostlig mot Onsalavägen. 

4.5 Markavvattningsföretag 
Utifrån länsstyrelsens GIS-databas finns inga närbelägna 
markavvattningsföretag. 

4.6 Befintligt dagvattenledningsnät 
Utredningsområdet är idag obebyggt och det finns inga dagvattenledningar 
utbyggda inom området. 

En dagvattenkulvert finns utbyggd i nordvästra delen av utredningsområdet. 
Teoretisk kapacitet i befintlig kulvert har tagits fram av Kungsbacka kommun. 
Kulverten har en kapacitet på ca 175 l/s. 

Utanför utredningsområdet finns dagvattenledningar som ansluter till vägdiken. 
Befintliga dagvattenledningsnät redovisas i Figur 7. 

  

Figur 7 Befintligt dagvattenledningsnät inom och i närheten av 
utredningsområdet. Områdesgräns markerat med röd polygon. Källa: Kungsbacka 
kommun. 
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4.7 Övriga ledningar och kablar 
Det finns ytterligare ledningar och kablar som är av betydelse vid utformningen 
av nya dagvattenanläggningar i utredningsområdet, se Figur 8. 

 

  

Figur 8 Övriga ledningar inom och i närheten av utredningsområdet. 
Områdesgräns markerat med svart polygon. Källa: Kungsbacka kommun. 

4.8 Recipienter 
Recipienten för utredningsområdet är Kungsbackaån. Sekundär recipient är 
Kungsbackafjorden. 

Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) (WA82828105) utgör en ytvattenförekomst 
vars status därmed har bedömts i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). 
Vattendraget är 8,8 km långt. Recipientens status och MKN presenteras i Tabell 
3, hämtat från VISS 2022-03-24.  

Tabell 3 Ekologisk och kemisk status i vattenförekomsten Kungsbackaån 
(Mynningen-Lillån) enligt VISS (2022-03-24). 

 Status Miljökvalitetsnorm (MKN) 

Ekologisk status Måttlig God ekologisk status 2033 

Kemisk status Uppnår 
ej god 

God kemisk ytvattenstatus med 
undantagen senare målår 2027 
för PFOS och mindre stränga 
krav för kvicksilver och PBDE 
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Den ekologiska statusen för Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) har bedömts 
som måttlig. Bedömningen har baserats på övergödning, till följd av en förhöjd 
fosforhalt. Vattenförekomsten kan även ha problem med morfologiska 
förändringar och kontinuitet samt med försurning. 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. 
Halterna för kvicksilver och bromerade difenyleter bedöms överskrida sina 
gränsvärden i alla ytvattenförekomster i 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. Trolig påverkanskälla för PFOS är Landvetter flygplats.     

4.9 Natur- och kulturvärden 
Det har ej genomförts någon natur- eller kulturvärdesinventering för aktuellt 
område. Enligt länsstyrelsens webbdatabas (Informationskarta Halland) finns 
inga noterade natur- eller kulturmiljöskyddade objekt inom området.  

4.10 Ytavrinning och lågpunktsanalys 
Höjdmodellen i SCALGO Live tar inte hänsyn till ledningsnät, trummor, 
viadukter eller liknande, vilket kan påverka de faktiska flödesvägarna.  

Utredningsområdet är beläget i ett avrinningsområde som avleds till 
Kungsbackaån. Avrinningsområdet totalt har en areal på ca 1,4 km2 (140 ha), 
se Figur 9. 

 

Figur 9 Avrinningsområdet och skyfallsstråk. Figuren visar endast skyfallsstråk 
som har en tillrinnande yta på minst 1 ha. Ungefärlig utredningsområdesgräns 
markerat med röd polygon. Källa: SCALGO Live.  
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Ytavrinning från utredningsområdet sker via ett dikessystem längs Onsalavägen 
och vidare mot Kungsbackaån. I Figur 10 illustreras en översikt över befintlig 
ytlig avrinning inom utredningsområdet.  

Vid händelse av kraftiga regn har lågpunkter identifierats inom 
utredningsområdet, se Figur 10. Lågpunkterna har ett vattendjup på ca 0,08- 
0,16 m och naturlig magasineringsvolym på ca 10 m3 totalt. För denna 
belastning gäller antagandet att ledningsnätet inte avbördar något vatten samt 
att ingen infiltration sker, se Figur 11. 

 
Figur 10 Befintlig ytavrinning och lågpunkter inom och i närheten av 
utredningsområdet. Ungefärlig gräns för utredningsområdet är markerad med röd 
polygon. Figuren visar endast ytliga rinnvägar som har en tillrinnande yta på minst 
1 000 m2. Källa: Scalgo Live.  

 

Figur 11 Vattendjup och magasineringsvolym i lågpunkt inom utredningsområdet. 
Ungefärlig gräns för utredningsområdet är markerad med röd polygon. Källa: 
Scalgo Live. 
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4.10.1 Tillrinning från uppströms liggande område 

Ca 1,3 ha avrinner mot utredningsområdet västerifrån, se Figur 12. 
Tillrinningsområdet utförs av skogsmark. Vatten från detta tillrinningsområde 
avleds idag till dike väster om Onsalavägen.  

 

Figur 12 Tillrinningsområdet markerat gult. Utredningsområdet markerat med 
grönt. Figuren visar endast skyfallsstråk som har en tillrinnande yta på minst 500 
m2. Ungefärlig gräns för utredningsområdet är markerad med röd polygon. Källa: 
SCALGO Live.  

5 Markanvändning 

5.1 Befintliga förhållande 
Utredningsområdet utgörs idag till största del av skogsmark med större träd i 
väst och mindre träd/sly i de centrala och östra delarna av området, se Tabell 4. 

Tabell 4 Markanvändning under befintliga förhållanden. 

Markanvändning Yta (ha) 

Skogsmark 2,6 

Totalt 2,6 

 

5.2 Framtida förhållande 
Utredningsområdet planeras att bebyggas med tre byggnader (förskola och 
kök) samt parkeringsplats och lekpark.  

Två olika alternativ för utformning inom utredningsområdet har studerats. 
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5.2.1 Alternativ 1 

Alternativ 1 innefattar byggnader som placeras längs Gräskärrsvägen, se Figur 
13. 

 

Figur 13 Alternativ 1. Utredningsområdesgräns markerat med röd polygon. 
Utredningsområdet har delats in i markanvändning utifrån skiss, erhållen från 
Kungsbacka kommun 2022-09-12. 

Markanvändning som använts för att beräkna dagvattenflöde samt 
fördröjningsvolym för Alternativ 1 under framtida förhållande framgår i Tabell 5. 

Tabell 5 Alternativ 1. Markanvändning under framtida förhållande. 

Markanvändning Yta (ha) 

Skogsmark 2,04 

Asfalt 0,41 

Tak 0,12 

Totalt  2,6 

 

5.2.2 Alternativ 2 

Alternativ 2 innefattar byggnader som placeras längs Onsalavägen, se Figur 14.  
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Figur 14 Alternativ 2. Utredningsområdesgräns markerat med röd polygon. 
Utredningsområdet har delats in i markanvändning utifrån skiss, erhållen från 
Kungsbacka kommun 2022-09-12. 

Markanvändning som använts för att beräkna dagvattenflöde samt 
fördröjningsvolym för Alternativ 2 under framtida förhållande framgår i Tabell 6. 

Tabell 6 Alternativ 2. Markanvändning under framtida förhållande. 

Markanvändning Yta (ha) 

Skogsmark 2,12 

Asfalt 0,32 

Tak 0,13 

Totalt  2,6 

 

6 Dagvattenberäkningar  

6.1 Dimensionerande flöden 
Dimensionerande dagvattenflöden med befintlig och framtida markanvändning 
har beräknats med hjälp av rationella metoden enligt Svenskt Vattens 
publikation P110. För beräkning av dagvattenflöden har uppskattning av 
avrinningskoefficienter utgått från Svenskt Vattens publikation P110 (2016). 
Avrinningskoefficienter som använts för beräkningarna presenteras i Tabell 7. 
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Tabell 7 Avrinningskoefficienter som har använts i utredningen för beräkning av 
dimensionerande dagvattenflöden. φ – avrinningskoefficient. 

Markanvändning φ 

Skogsmark 0,1 

Asfalt 0,8 

Tak 0,9 

 

En bedömning av genomsnittlig vattenhastighet inom utredningsområdet har 
gjorts utifrån angivna ungefärliga rinnhastigheter.  

Områdets dimensionerande rinnhastighet för befintlig markanvändning bedöms 
vara 0,1 m/s (naturmark). Beräknad rinntid för befintliga förhållanden är ca 70 
minuter. För framtida förhållanden (utan hänsyn till fördröjnings- och 
reningsanläggningar) har rinntid beräknats till 50 minuter. Dimensionerande 
flöden för befintlig och framtida markanvändning har beräknats för ett regn med 
20-års och 100-års återkomsttid. Dimensionerande regnintensitet sammanfattas 
i Tabell 8. 

Tabell 8 Dimensionerande regnintensitet. 

Återkomsttid Varaktighet Regnintensitet 
exkl. klimatfaktor 

Regnintensitet 
inkl. klimatfaktor 1,25 

Befintliga 
förhållande 20 år 

70 min 80 l/s*ha - 

Befintliga 
förhållande 100 år 

70 min 135 l/s*ha - 

Framtida 
förhållande 20 år 

50 min 102 l/s*ha 128 l/s*ha 

Framtida 
förhållande 100 år 

50 min 173 l/s*ha 216 l/s*ha 

6.1.1 Befintliga flödet 

Det befintliga dimensionerande dagvattenflödet från utredningsområdet 
uppskattas ca 20 l/s för ett regn med 20-års återkomsttid och ca 35 l/s för ett 
regn med 100-års återkomsttid, se Tabell 9. 

Tabell 9 Befintliga dimensionerande dagvattenflöden vid 20-årsregn och 100-
årsregn för avrinning inom utredningsområdet. Beräknade flöden är exklusive 
klimatfaktor. 

Markanvändning Yta, 
ha 

φ Ytared, 
ha 

Flöde, l/s, 20-
års 
återkomsttid 

Flöde, l/s, 
100-års 
återkomsttid 

Skogsmark 2,6 0,1 0,26 21 35 

Totalt 2,6  0,26 21 35 

 

6.1.2 Framtida flödet, alternativ 1 

Det framtida dimensionerande dagvattenflödet från utredningsområdet totalt 
uppskattas till ca 80 l/s för ett regn med 20-års återkomsttid inkl. klimatfaktor 
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1,25 och till ca 140 l/s med 100-års återkomsttid inkl. klimatfaktor 1,25, se 
Tabell 10.  

Tabell 10 Alternativ 1. Framtida dimensionerande dagvattenflöden vid 20-årsregn 
och 100-årsregn för avrinning inom utredningsområdet inkl. klimatfaktor 1,25. 

Markanvändning Yta, ha φ Ytared, 
ha 

Flöde, l/s, 
20-års 
återkomsttid 

Flöde, l/s, 100-
års 
återkomsttid 

Skogsmark 2,04 0,1 0,2 26 44 

Asfalt 0,41 0,8 0,33 42 71 

Tak 0,12 0,9 0,11 13 23 

Totalt 2,6  0,64 81 138 

 

Skillnaden i dimensionerande dagvattenflöde före exploatering vid ett 20-
årsregn utan klimatfaktor och efter exploatering vid ett 20-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 är en ökning på ca 60 l/s. Det orsakas av att klimatfaktorn ger 
ett intensivare dimensionerande regn/flöde och att andelen hårdgjorda ytor 
inom utredningsområdet ökar. 

Skillnaden i dimensionerande dagvattenflöde före exploatering vid ett 100-
årsregn utan klimatfaktor och efter exploatering vid ett 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 är en ökning på ca 100 l/s. 

6.1.3 Framtida flödet, alternativ 2 

Det framtida dimensionerande dagvattenflödet från utredningsområdet totalt 
uppskattas till ca 75 l/s för ett regn med 20-års återkomsttid inkl. klimatfaktor 
1,25 och till ca 130 l/s med 100-års återkomsttid inkl. klimatfaktor 1,25, se 
Tabell 11.  

Tabell 11 Alternativ 2. Framtida dimensionerande dagvattenflöden vid 20-årsregn 
och 100-årsregn för avrinning inom utredningsområdet inkl. klimatfaktor 1,25. 

Markanvändning Yta, ha φ Ytared, 
ha 

Flöde, l/s, 
20-års 
återkomsttid 

Flöde, l/s, 100-
års 
återkomsttid 

Skogsmark 2,12 0,1 0,21 27 46 

Asfalt 0,32 0,8 0,26 33 55 

Tak 0,13 0,9 0,11 14 24 

Totalt 2,6  0,58 74 126 

 

Skillnaden i dimensionerande dagvattenflöde före exploatering vid ett 20-
årsregn utan klimatfaktor och efter exploatering vid ett 20-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 är en ökning på ca 55 l/s. Det orsakas av att klimatfaktorn ger 
ett intensivare dimensionerande regn/flöde och att andelen hårdgjorda ytor 
inom utredningsområdet ökar. 

Skillnaden i dimensionerande dagvattenflöde före exploatering vid ett 100-
årsregn utan klimatfaktor och efter exploatering vid ett 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 är en ökning på ca 90 l/s. 
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6.1.4 Tillkommande flöde från uppströms liggande område 

Genom ytavrinningskarteringen (avsnitt 4.10.1 Tillrinning från uppströms 
liggande område, Figur 12) har ett tillrinningsområde väster om 
utredningsområdet identifierats.  

Dimensionerande regnintensitet för tillrinningsområden väster om 
utredningsområdet sammanfattas i Tabell 12. 

Tabell 12 Dimensionerande varaktighet och regnintensitet för avrinning vid ett 20-
årsregn och 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 för uppströms liggande 
tillrinningsområde. 

Varaktighet Regnintensitet 
20-års 
återkomsttid 

Regnintensitet 
100-års 
återkomsttid 

 20 min 190 l/s*ha 323 l/s*ha 

 

Dimensionerande tillrinnande flöde från tillrinningsområde väster om 
utredningsområdet (Figur 12) beräknats till ca 30 l/s för ett regn med 20-års 
återkomsttid med klimatfaktor 1,25 och ca 50 l/s för ett regn med 100-års 
återkomsttid med klimatfaktor 1,25, se Tabell 13. 

Tabell 13 Dimensionerande dagvattenflöden som tillrinner utredningsområdet från 
uppströms liggande område. Markanvändning och motsvarande avrinning vid ett 
20-årsregn och 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Tillrinningsområde, 
markanvändning 

Yta, 
ha 

φ Ytared, 
ha 

Flöde, l/s, 20-
års 
återkomsttid 

Flöde, l/s, 
100-års 
återkomsttid 

Skogsmark 1,3 0,1 0,13 31 52 

Totalt 1,3  0,13 31 52 

6.2 Fördröjningsvolym 
För att inte öka belastningen på dagvattensystem nedströms utredningsområdet 
ska fördröjning utformas så att flödet från området inte ska öka gentemot 
dagens flöden. Maximalt utflöde från utredningsområdet efter exploatering 
begränsas till befintligt dagvattenflöden från utredningsområdet, dvs ca 20 l/s, 
se Tabell 9. 

Dimensionerande magasinsvolym bestäms genom den maximala skillnaden 
mellan tillrinning och avtappning vid olika varaktigheter på det dimensionerande 
regnet.  

6.2.1 Alternativ 1 

Det framtida dimensionerande dagvattenflödet från utredningsområdet 
uppskattas till ca 80 l/s för ett regn med 20-års återkomsttid inkl. klimatfaktor 
1,25, se Tabell 10.  

Med ett inflöde på ca 80 l/s och maximalt utflöde 20 l/s är erforderligt behov av 
dagvattenfördröjning ca 190 m3 för ett regn med 20-års återkomsttid inklusive 
en klimatfaktor på 1,25. 
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6.2.2 Alternativ 2 

Det framtida dimensionerande dagvattenflödet från utredningsområdet 
uppskattas till ca 75 l/s för ett regn med 20-års återkomsttid inkl. klimatfaktor 
1,25, se Tabell 11.  

Med ett inflöde på ca 80 l/s och maximalt utflöde 20 l/s är erforderligt behov av 
dagvattenfördröjning ca 160 m3 för ett regn med 20-års återkomsttid inklusive 
en klimatfaktor på 1,25. 

7 Metoder för dagvattenhantering 
I kapitlet redovisas kategorier av möjliga anläggningstyper för hantering av dag- 
och skyfallsvatten inom utredningsområdet och exempel på tekniska 
utformningar. Samtliga tekniska lösningar kan utformas på en mängd olika sätt 
och dimensioneras för olika regnsituationer. 

7.1 Avskärande diken 
Med avskärande dike avses ett dike som korsar ytliga rinnvägar och därmed 
fångar upp och bromsar ytligt rinnande dagvatten. Anläggningen är lämplig för 
att exempelvis fånga upp dagvatten från en brant slänt med berg i dagen för att 
skydda nedströms bebyggelse. Avskärande diken kan utformas som öppna 
diken eller fyllda med krossmaterial med en dräneringsledning i botten. 

Ett avskärande dike kan även anläggas som en mångfunktionell yta, se Figur 
15, och utformas för att både avleda vatten och användas pedagogiskt under 
regnfall. 

     

Figur 15 Ett avskärande dike som kan anläggas genom lekyta och användas 
pedagogiskt under regnfall. Bild: Sweco. 

7.2 Öppna vägdiken 
Öppna vägdiken används i första hand för att transportera dagvatten, men har 
även en renande och fördröjande effekt. Dikena är gräsbeklädda och rening 
uppkommer även i slänterna som fungerar som översilningsytor vid ytlig 
tillrinning. I Figur 16 redovisas ett exempel på ett öppet vägdike. 
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Figur 16 Exempel på vägdike. Foto: Trafikverket. 

Vägdikesdjupet ska vara minst 0,5 m under vägyta. Öppna diken för dränering 
av vägens överbyggnad och terrassyta ska utformas med dikesbotten minst 0,3 
m under terrassytan, se Figur 17. 

 

Figur 17 Minsta dikesdjup. Källa: Vägverkets publikation: 2008:78. 

Vägdiken som kan anläggas inom utredningsområdet kan utformas enligt 
följande, se Figur 18.  

 Dikets djup 0,5 m 
 Dikets bottenbredd 0,3 m  
 Toppbredd 4,3 m 
 Släntlutning 1:4 
 Tvärsnittsarea 1,15 m2 

 

 

Figur 18 Skiss över möjlig sektion för anläggning av vägdike. 

En svag till måttlig längsgående lutning rekommenderas. Om marken har 
kraftigare lutning kan diket sektioneras likt terrasser i längdriktningen. Detta kan 



 
 

 

Sweco | Dagvattenutredning 

Uppdragsnummer: 30040965  

Datum: 2022-10-03 Ver:   

  28/48 

t.ex. göras genom att anlägga dämmen i diket, vilka även bidrar till 
magasinering av dagvattnet, se Figur 19. 

Gräsbeklädda diken bör inte ha brantare sidolutningar än att gräset kan slås 
maskinellt. Diken bör underkastas regelbunden skötsel, som bl.a. omfattar 
gräsklippning och skräpplockning. 

  

 

Figur 19 Principiell skiss av vägdike med dämmen. Källa: Huskvarnaekologi. 

7.3 Makadamdike 
Ett makadamdike är ett öppet dike som är helt eller delvis fyllt med makadam, 
se exempel i Figur 20 och Figur 21. Vattnet avleds ytligt eller via ledning till 
diket där det infiltrerar i makadamdiket och avleds vidare genom dräneringsrör, 
därmed kan makadamdiket tillhandahålla magasinering då porvolymen används 
som temporär magasinvolym.  

Makadamdiken bidrar även med rening. Risken för igensättning och eventuella 
problem att avlägsna ackumulerat sediment bör beaktas. Sandfångsbrunnar 
uppströms inlopp till anläggningen bör finnas där dagvattnet bedöms ha höga 
halter suspenderat material. Dessa sandfång behöver tömmas regelbundet.  

Det gäller att minska sedimenttillförseln till makadamdikena för att förlänga 
deras livslängd. Om makadamdikena fylls upp med sediment minskas deras 
magasinvolym. Att tömma ett makadamdike på sediment är endast möjlig om 
hela makadamlagret grävs upp.  

 

Figur 20 Makadamdike. Källa: Svenskt Vatten, 2019. 
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Figur 21 Sektionskiss på ett makadamdike. Källa: Sweco. 

Makadamdike som kan anläggas inom utredningsområdet kan utformas enligt 
följande, se Figur 22:  

 Minsta dikets djup 0,5 m. 
 Minsta dikets bottenbredd 0,5 m.  
 Toppbredd 1,6 m.  
 Släntlutning 1:1. 
 Tvärsnittsarea 0,5 m2. 

 

 

Figur 22 Skiss över möjlig sektion för anläggning av makadamdike. 

7.4 Stuprörsutkastare 
Stuprörsutkastare och t ex skålade betongrännor utgör ett effektivt 
avledningssystem av takvatten från byggnader, se Figur 23 och Figur 24. 
Takvattnet bör ledas ut cirka 2,5 meter från byggnad för att undvika belastning 
på byggnadens dräneringssystem. Marken närmast huset måste ges en lutning 
ut från byggnaden för att hindra vattnet att rinna in mot byggnaden. Rännornas 
utlopp kan mynna i gräs för infiltration. För infiltration i en gräsyta bör 
matjordlagret ha en tjocklek av minst 15 cm och innehålla en viss andel grus 
och sand. 
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Figur 23 Stuprörutkastare med ränndalsplattor med erosionsskydd som leder ut 
vattnet på gräsmatta. Källa: Dagvattenhandbok Haninge kommun 2019. 

 

 

Figur 24 Exempel på stuprörsutkastare och på avledning från hustak till gräsytor. 
Källa: Sweco. 

Stuprörsutkastare och på avledning från hustak kan även utformas för att både 
avleda vatten och användas pedagogiskt under regnfall, se Figur 25. 
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Figur 25 Stuprörsutkastare och avledning från hustak som användas pedagogiskt 
under regnfall. Idé, konstruktion och bild: Sweco. 

8 Dagvattenhantering med avseende på 
grundvattennivå 

Anläggningar för hantering av dagvatten behöver byggas med hänsyn till 
platsspecifika förhållanden. Grundvattnets nivå har stor inverkan på hur en 
anläggning för hantering av dagvatten kan utformas. Avståndet från 
anläggningens botten till grundvattenyta är ett av de absolut viktigaste 
kriterierna för att en anläggning ska fungera tillfredsställande. Grundvattenyta 
bör ligga under anläggningens bottennivå under förutsättningar att hela 
anläggningens volym ska nyttjas till fördröjning av dagvatten.  

Det som kan utläsas från befintliga geotekniska utredningar är att 
grundvattenytan inom utredningsområde varierade vid mätningstillfällena mellan 
att vara artesiskt till att förekomma 0,5 m under markytan. Med antagna djup på 
föreslagna anläggningar (0,5 m på vägdike och makadamdike) kan bottennivå 
på föreslagna anläggningar i vissa delar av utredningsområde ligga under 
grundvattenyta.  

Grundvattenförhållanden och dess påverkan på utformning av 
dagvattenanläggningar inom utredningsområdet behöver utredas mer i detalj. 
Rekommenderar att grundvattenmätningar påbörjas i god tid för att hinna få en 
lång mätserie och utvärdera grundvattenfluktuation 

9 Förslag på systemlösning för 
dagvattenhantering 

Dagvatten från utredningsområdet föreslås hanteras i vägdike, makadamdike 
och befintligt dike längs med utredningsområdets östra gräns.  

Takvatten är, förutsatt hållbara materialval (koppar- och zinktak ska undvikas), 
relativt rent och kan avledas utan rening till recipienten. Dagvatten från takytor 
föreslås avledas via stuprörutkastare och rännplattor i anslutning till 
byggnaderna. Från ränndalen kan vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor (viss 
rening av dagvattnet genom översilning fås) och ledas vidare till föreslaget dike 
i norra delen av utredningsområdet. Där rännan slutar måste gräset skyddas 
mot erosion med t ex grovt grus. Rännan av plattor bör vara tillräckligt lång för 
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att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Marken ska luta ut från 
byggnadshuset så att huset inte riskerar att få fuktskador. 

Placering av diken, marknivåer och dikesdjup behöver samordnas med 
befintliga ledningar och kablar. Maskinschaktning får ej utföras närmare befintlig  
ledning eller kabel än 1,0 m. 

Föreslagna dagvattenledningar bör dimensioneras för att kunna avleda ett regn 
med 20 års återkomsttid med klimatfaktor 1,25 och varaktigheten 10 minuter. 
Ledningars form behöver anpassas så att tillräcklig täckning uppnås till den 
föreslagna nivån på vägbanan. 

Föreslagna dagvattenanläggningar bör dimensioneras för att kunna avleda ett 
regn med 100 års återkomsttid med klimatfaktor 1,25. För att säkerställa 
transportering av dagvattnet behöver befintliga dikets längs med 
utredningsområdets östra gräns kapacitet undersökas. Kompletterande 
inmätningar av befintliga diket krävs.   

Det är viktigt att föreslagna dagvattenanläggningar är lättillgängliga för fordon 
vid drift och underhåll (t.ex. slamtömning, gräsklippning, kontroll av in- och 
utlopp). En drift- och underhållsplan som säkerställer vad, när och av vem drift 
ska genomföras, bör tas fram. 

Förslag till möjliga placeringar av anläggningar för hantering av dagvatten i 
utredningsområdet framgår av Figur 26 och Figur 27. Placeringar är enbart en 
illustration. Samtliga åtgärder som föreslagits i denna dagvattenutredning 
behöver detaljprojekteras i kommande skeden av exploateringsprocessen. 
Eventuella förändringar i lokalisering, yta eller utformning av byggnader och 
infrastruktur eller förändrad markanvändning eller höjder kan påverka 
genomförbarheten av föreslagna åtgärder.  

9.1 Alternativ 1 
Dagvatten från takytor samt från uppströms utredningsområdet liggande 
områden föreslås hanteras i vägdike. Ca 110 m långt vägdike föreslås placeras 
längs med utredningsområdets norra gräns. Befintlig lutning längs med 
Gräskärrsvägen är ca 90 ‰ mot öster. Med ett antaget dikesdjup, bottenbredd 
och släntlutning (se Figur 18) samt befintlig längsgående lutning får vägdikena 
en flödeskapacitet på ca 2 800 l/s. 

Dagvattnet från parkeringsytor föreslås avledas till makadamdiken. Ca 70 m 
långt makadamdike föreslås placeras längs med den planerade parkeringens 
västra och södra gräns. Med ett antaget dikesdjup, bottenbredd och släntlutning 
(se Figur 22) samt porvolymen i fyllnadsmassorna 35 % får makadamdike en 
fördröjningskapacitet på ca 15 m3. 

Efter hantering i vägdiken och makadamdiken, föreslås dagvattnet från takytor, 
parkeringsytor samt uppströms utredningsområdet liggande områden avledas 
till befintligt dike längs med utredningsområdets östra gräns. Diket bör kunna 
avleda ett regn med 100 års återkomsttid med klimatfaktor 1,25, dvs ca 140 l/s 
och ha fördröjningskapacitet på ca 175 m3.  

Under den planerade vägen föreslås dike att kulverteras. Flöde till kulverten 
begränsas till befintligt dagvattenflöden från utredningsområdet, dvs maximalt 
utflöde från utredningsområdet efter exploatering ca 20 l/s. Dagvattenkulvert bör 
ha en dimension på 225 mm. Hjässan bör ligga ca 0,6 m från vägyta. Om 
vattengången ligger på minst 0,87 m från vägyta bör ledningen inte ha några 
problem med att korsa vägen.  
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Efter fördröjning och rening i vägdike, makadamdike och befintligt dike längs 
med utredningsområdets östra gräns, föreslås dagvattnet från 
utredningsområdet avledas vidare genom kulvert till befintligt dike söder om 
utredningsområdet och vidare till Kungsbackaån. Under Onsalavägen föreslås 
dike att kulverteras. Dagvattenkulvert bör ha en dimension på 225 mm eller 
större. Hjässan bör ligga ca 0,6 m från vägyta.  

Förslag till möjliga placeringar av anläggningar för hantering av dagvatten i 
utredningsområdet för alternativ 1 framgår av Figur 26. 

 

   

 

 

 

 

Figur 26 Alternativ 1. Schematisk illustration över föreslagen dagvattenhantering. 
Utredningsområdet markerat med röd polygon.  

9.2 Alternativ 2 
Dagvatten från uppströms utredningsområdet liggande områden föreslås 
hanteras i vägdike. Ca 110 m långt vägdike föreslås placeras längs med 
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utredningsområdets norra gräns. Befintlig lutning längs med Gräskärrsvägen är 
ca 90 ‰ mot öster. Med ett antaget dikesdjup, bottenbredd och släntlutning (se 
Figur 18) samt befintlig längsgående lutning får vägdikena en flödeskapacitet på 
ca 2 800 l/s. 

För att hindra dagvatten från takytor väster om GC-väg att rinna mot GC-väg 
föreslås att avskärande åtgärd anläggs mellan planerade byggnader och GC-
väg.  

Dagvattnet från parkeringsytor föreslås avledas till makadamdiken. Ca 50 m 
långt makadamdike föreslås placeras längs med den planerade parkeringens 
västra och södra gräns. Med ett antaget dikesdjup, bottenbredd och släntlutning 
(se Figur 22) samt porvolymen i fyllnadsmassorna 35 % får makadamdike en 
fördröjningskapacitet på ca 9 m3. 

Efter hantering i vägdiken och makadamdiken, föreslås dagvattnet från 
uppströms utredningsområdet liggande områden, takytor och parkeringsytor 
avledas till ett befintligt dike längs med utredningsområdets östra gräns. Diket 
bör kunna avleda ett regn med 100 års återkomsttid med klimatfaktor 1,25, dvs 
ca 130 l/s och ha fördröjningskapacitet på ca 150 m3.  

Under den planerade vägen föreslås dike att kulverteras. Flöde till kulverten 
begränsas till befintligt dagvattenflöden från utredningsområdet, dvs maximalt 
utflöde från utredningsområdet efter exploatering ca 20 l/s. Dagvattenkulvert bör 
ha en dimension på 225 mm. Hjässan bör ligga ca 0,6 m från vägyta. Om 
vattengången ligger på minst 0,87 m från vägyta bör ledningen inte ha några 
problem med att korsa vägen.  

Efter fördröjning och rening i vägdike, makadamdike och befintligt dike längs 
med utredningsområdets östra gräns, föreslås dagvattnet från 
utredningsområdet avledas vidare genom kulvert till befintligt dike söder om 
utredningsområdet och vidare till Kungsbackaån. Under Onsalavägen föreslås 
dike att kulverteras. Dagvattenkulvert bör ha en dimension på 225 mm eller 
större. Hjässan bör ligga ca 0,6 m från vägyta.  

Förslag till möjliga placeringar av anläggningar för hantering av dagvatten i 
utredningsområdet för alternativ 2 framgår av Figur 27. 

. 
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Figur 27 Alternativ 2. Schematisk illustration över föreslagen dagvattenhantering. 
Utredningsområdet markerat med röd polygon.  

10 Föroreningsberäkning 
För befintliga och framtida föroreningshalter och -mängder från 
utredningsområdet har markanvändning enligt Tabell 14 använts.  
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Tabell 14 Markanvändning och area (ha) för föroreningsberäkning i StormTac Web. 

 Befintlig 
markanvändning (ha) 

Framtida 
markanvändning (ha) 

Skogsmark 2,6 2,04 

Väg - 0,23 

Parkering - 0,09 

GC-väg - 0,09 

Takyta - 0,12 

Totalt 2,6 2,6 

 

För befintliga och framtida föroreningshalter och -mängder från 
utredningsområdet har reningsanläggningar enligt Figur 18, Figur 22, och Figur 
28 använts.  

 

 

Figur 28 Schematisk skiss av föreslagna reningsanläggningar för dagvatten. 

Beräkning av föroreningsmängder från utredningsområdet före exploatering, 
samt efter exploatering utan och med reningsanläggningar sammanfattas i 
Tabell 15. Redovisade mängder avser totala mängder (kg/år) från 
utredningsområdet.  
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Tabell 15 Föroreningsmängder (kg/år) från befintlig och framtida markanvändning 
för utredningsområdet, med och utan rening från föreslagen dagvattenhantering.   

Parameter Befintlig 
förorenings- 
transport  

Framtida 
förorenings- 
transport  

Utan rening 

Framtida 
förorenings- 
transport  

Med rening 

Arsenik (As) 0,02 0,033 0,031 

Bly (Pb) 0,031 0,083 0,078 

Fosfor (P) 0,23 0,8 0,68 

Kadmium (Cd) 0,0011 0,0033 0,0032 

Koppar (Cu) 0,076 0,21 0,2 

Krom (Cr) 0,027 0,097 0,092 

Kvicksilver (Hg) 0,000086 0,00038 0,00028 

Kväve (N) 4,3 13 12 

Nickel (Ni) 0,033 0,066 0,062 

Oljeindex 1 4,5 4,3 

Bromerad 
difenyleter 
(PBDE) 

0,0000014 0,0000021 0,0000019 

Suspenderat 
material (SS) 

200 490 460 

Zink (Zn) 0,21 0,72 0,69 

 

Planförslaget beräknas medföra att årliga mängder av samtliga av studerade 
föroreningar i dagvattnet från utredningsområdet ökar jämfört med dagens 
markanvändning.  

Med förslagna reningsåtgärder beräknas årliga mängder av samtliga studerade 
föroreningar vara lägre än vid dagens förhållande. 

I Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy har Kungsbackaån bedömts vara ett 
känsligt vattendrag. 

Miljöförvaltningen (Göteborgs Stad, 2020)1 har tagit fram Riktlinjer och 
riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient. 2021 
klargjordes krav på rening - riktvärden, målvärden och mängder2. För mycket 
känsliga recipienter gäller riktvärden enligt miljöförvaltningens rapport Riktlinjer 
och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient. För 
känsliga och mindre känsliga recipienter tillämpas målvärden, vilket har tagits 
fram för de vanligaste föroreningarna i dagvatten. Det finns enbart målvärden 
för 6 ämnen. För övriga ämnen gäller riktvärden även för känsliga och mindre 
känsliga recipienter. 

Beräkning av halter av föroreningar från utredningsområdet före exploatering, 
efter exploatering utan och med reningsanläggningar sammanfattas i Tabell 16. 
Redovisade halter avser totalt från utredningsområdet. Föroreningshalterna 
 
1 Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient, Göteborgs 

Stad, 2020 
2 Reningskrav för dagvatten, Göteborgs Stad, 2021 
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relateras till riktvärden angivna i dagvattenanvisningar för Falkenbergs och 
Varbergs kommuner3 samt riktvärden3 och målvärden4 i Göteborg stad. 

Tabell 16 Föroreningshalterna (µg/l, årsmedel) från befintlig och framtida 
markanvändning för utredningsområdet, med och utan rening i föreslaget 
dagvattenhanteringssystem. Redovisade halter avser totalt från 
utredningsområdet.  

Parameter Befintlig 
förorenings- 
transport  

Framtida 
förorenings- 
transport  

Utan rening 

Framtida 
förorenings- 
transport  

Med rening 

Riktvärden 

Falkenbergs 
och 
Varbergs 
kommuner4 

Målvärden och 
riktvärden 

Göteborgs 
stad5 

Riktvärden 
inom parentes 

Arsenik (As) 1,4 1,9 0,15 15 (16) 

Bly (Pb) 2,1 5,1 0,24 14 (28) 

Fosfor (P) 16 59 6,9 200 150 

Kadmium (Cd) 0,075 0,19 0,0097 0,4 (0,9) 

Koppar (Cu) 5,2 12 0,6 20 22     

Krom (Cr) 1,8 5,9 0,28 15 (7) 

Kvicksilver 
(Hg) 

0,0058 0,025 0,006 0,05 (0,07) 

Kväve (N) 290 870 54 3 000 2 500   

Nickel (Ni) 2,3 3,9 0,19 20 (68) 

Oljeindex 70 270 13 1 000 (1 000) 

Bromerad 
difenyleter 
(PBDE) 

0,000096 0,00012 0,000014 - - 

Suspenderat 
material (SS) 13 000 31 000 1 400 60 000 60 000   

Zink (Zn) 15 46 2,1 60 60      

 

Befintlig markanvändning (dvs. före exploatering) indikerar inte några 
överskridanden av riktvärden/målvärden. 

Planförslaget beräknas medföra att samtliga av studerade föroreningar (halter) i 
dagvattnet från utredningsområdet ökar jämfört med dagens markanvändning.  

Med förslagna reningsåtgärder beräknas samtliga studerade föroreningar 
(halter) vara lägre än vid dagens förhållande, undantaget kvicksilver. 

Sett till procentuell förändring av föroreningshalter för framtida exploatering 
jämfört med befintlig markanvändning, är det endast kvicksilver vars halter 
beräknas öka, se Tabell 17.  

 
3 Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner, Falkenbergs kommun, Varbergs 

kommun och VIVAB, 2017 
4 Falkenbergs och Varbergs kommuner antagna riktvärden (målsättningsvärden) 2016-04-22. 
5 Göteborg stads riktvärden, Miljöförvaltningen, Göteborgs stad, 2020. Jämförelse mot Göteborgs 

Stads målvärden/ riktvärden för känslig recipient. 
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Tabell 17 Procentuell förändring av föroreningshalter för framtida exploatering 
jämfört med befintlig markanvändning. 

Parameter Procentuell förändring av 
föroreningshalter för framtida 
exploatering jämfört med befintlig 
markanvändning 

Arsenik (As) -89 % 

Bly (Pb) -89 % 

Fosfor (P) -57 % 

Kadmium (Cd) -87 % 

Koppar (Cu) -88 % 

Krom (Cr) -84 % 

Kvicksilver (Hg) 3 % 

Kväve (N) -81 % 

Nickel (Ni) -92 % 

Oljeindex -81 % 

Bromerad difenyleter (PBDE) -85 % 

Suspenderat material (SS) -89 %  

Zink (Zn) -86 % 

10.1 Osäkerheter i föroreningsberäkningarna 
Beräkningar med StormTac Web ger upphov till osäkerheter i redovisade 
föroreningshalter och -mängder. Detta beror på att föroreningsinnehåll och -
halter i dagvatten är ytterst platsspecifikt, men stora variationer kan även 
förekomma från samma avrinningsområde mellan olika och under samma regn 
och snösmältningshändelser. Därför kan koncentrationerna under ett specifikt 
regn avvika signifikant från årsmedelvärdet som beräknats med StormTac Web. 
Samma gäller reningsgraden för dagvattenanläggningar. Även här varierar 
reningsgraden i procent mycket mellan olika regnhändelser. Anledningar till 
dessa variationer är bland annat olika årstider och väderförhållanden 
(regnintensitet, temperatur, växtlighet, mm.) och regnförhållanden 
(regnintensitet, längd torrperiod sedan förra regn, mm.). Inte minst spelar 
utformningen av en dagvattenanläggning och hur förorenat ingående dagvatten 
är roll för vilken reningseffekt som erhålls i anläggningen. 

Förutom detta varierar dataunderlaget i StormTac Webs databas. 
Dataunderlaget är stort för t.ex. vissa tungmetaller, suspenderat material samt 
näringsämnena kväve och fosfor som har undersökts i ett stort antal studier, 
medan underlaget för andra föroreningar är begränsat. Samma gäller för olika 
markanvändningar; för vissa mera allmänna markanvändningar finns ett brett 
dataunderlag, för andra mera specifika bara några enstaka mätvärden.  

Ett ytterligare problem för beräkningen är att utredningsområdet är så pass litet. 
I större bostadsområden finns olika aktiviteter som jämnar ut varandra vilket ger 
en större chans att de verkliga föroreningskoncentrationerna ligger nära de 
beräknade. I ett litet utredningsområde kan dock enstaka aktiviteter påverka 
beräknad dagvattenkvalité mycket.  
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Därför medför både beräkning av föroreningar och dagvattenanläggningarnas 
reningsgrad en ganska hög osäkerhet, vilket bör beaktas när resultaten ovan 
tolkas. Trots osäkerheterna, och i brist på andra verktyg, bedöms 
beräkningarna vara en lämplig metod för att ge en indikation på förväntade 
föroreningshalter och -mängder.  

10.2 Val av byggmaterial  
Det rekommenderas att val av byggmaterial beaktas ur en dagvattensynvinkel 
genom projektet. Det ska väljas material som inte orsakar problem 
föroreningsproblem i dagvattnet och minimerar reningsbehov. Exempelvis bör 
metalltak undvikas då de kan bidra med höga halter av tex koppar och zink. 

11 Planens påverkan på recipienters 
möjlighet att uppnå MKN 

Föroreningshalter för samtliga studerade ämnen beräknas underskrida 
riktvärden i dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner 
samt riktvärden och målvärden i Göteborg stad. 

Kvicksilver, bromerad difenyleter och PFOS ingår i bedömningen av kemisk och 
ekologisk status. Den totala mängden kvicksilver från utredningsområdet ökar 
med 0,000194 kg/år efter exploatering jämfört med före. Den totala mängden 
bromerade difenyletrar (PBDE) från utredningsområdet minskar med 0,000082 
kg/år efter exploatering jämfört med före. PFOS kan inte modelleras i StormTac 
men förväntas inte förekomma i betydande mängd i dagvattnet från 
utredningsområdet.  

Då Falkenbergs och Varbergs kommuners och Göteborgs Stads riktvärden och 
målvärden underskrids bedöms utsläppet inte medföra risk för skador på det 
biologiska livet i vattendrag. Det bör även beaktas att dagvatten från 
utredningsområdet leds vidare i diken (ca 1,5 km) innan det når Kungsbackaån. 
Det innebär att dagvattnet genomgår ytterligare rening innan det når 
recipienten, vilket kommer minska de halter och mängder som når 
Kungsbackaån. 

Vidare kan poängteras att det studerade utredningsområdet utgör en liten del 
av ett stort avrinningsområde. Utredningsområdets bidragande halter i 
recipienten kommer att utgöra en ytterst liten andel av föroreningshalterna i 
vattenförekomsten. 

Planen bedöms därmed inte försvåra möjligheten för vattenförekomsten 
Kungsbackaån att i sin helhet uppnå gällande miljökvalitetsnormer (MKN). 

12 Klimatanpassning för skyfall 
Ytavrinnings- och lågpunktsanalysen, se avsnitt 4.10 Ytavrinning och 
lågpunktsanalys, visar på att allt vardagsdagvatten samt större vattenvolymer 
vid skyfall rinner ut från utredningsområdet idag. Några lågpunkter har 
identifierats inom utredningsområdet, se Figur 10 och Figur 11. Lågpunkterna 
kommer högst sannolikt att fyllas igen vid exploatering och bedöms inte utgöra 
en risk för utredningsområdet. 
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I samband med exploatering av området är det viktigt att säkerställa att inte nya 
riskområden skapas. Följande bör tas i beaktande vid planering och 
höjdsättning av området: 

 Säkerställa att instängda områden inte skapas när områdets 
höjdsättning förändras.  

 Säkerställa att avrinning vid skyfall kan ske längs säkra stråk utan 
att risk för skada på bebyggelse eller människors hälsa uppstår.  

 Säkerställa framkomlighet på nya vägar inom och till 
utredningsområdet genom en tydlig höjdsättning och alternativa 
infarter till utredningsområdet.  

 Omsorgsfull höjdsättning och utformning av hus, entréer m.m. för 
att säkerställa att översvämning av byggnader inte sker. Området 
bör höjdsättas så att byggnader inte tar skada ens vid extrem 
nederbörd. Byggnadens lägsta golvnivå ska vara belägen ovan nivå 
på angränsade gata eller grönstråk (rekommenderat ca 50 cm). 
Detta för att säkert kunna avleda dagvattnet ytledes på gatan vid 
extrem nederbörd och i händelse av att dagvattensystemets 
maxkapacitet överskrids. Närmast huskroppen rekommenderas en 
marklutning på 5 %. Längre ifrån huset (ca 3 m) anses en 
marklutning på 1-2 % vara tillräcklig. Principskiss som visar 
rekommenderad höjdsättning av utredningsområdet i linje med 
rekommendationer i Svenskt Vattens publikation P105 kan ses i 
Figur 29. 
 

 

Figur 29 Principskiss över rekommenderande lutningar från byggnader för att 
undvika att yt- och dagvattnet ställer sig intill huskropp. 

12.1 Alternativ 1 
Skyfallsvattnet rinner inte mot planerade byggnader utifrån befintlig terräng.  

Den planerade parkeringen riskerar dock att påverkas av höga flöden vid ett 
större regn. Makadamdiket som föreslås anläggas längs med parkeringens 
västra och södra gräns kommer att hindra dagvatten från den högre belägna 
marken väster om utredningsområdet att rinna mot parkeringen men kan fyllas 
upp vid mycket kraftiga regn.  

Från makadamdike leds dagvattnet till befintligt dike längs med 
utredningsområdets östra gräns.  

Tillkommande skyfallsvatten till inlastnings- och sophämtningsområde är lågt 
och därmed försumbart.  
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Förslag på hur dagvattnet bör avledas ytligt vid extremregn framgår av Figur 30. 
Flödesvägarna för ytlig avledning åstadkoms genom höjdsättning av 
utredningsområdet. Avledningen från utredningsområdet sker söderut mot 
befintlig dike söder om utredningsområdet och vidare till Kungsbackaån.  

 

Figur 30 Alternativ 1. Förslag på hur skyfall kan avledas ytligt inom 
utredningsområdet vid kraftig nederbörd. Ungefärlig gräns för utredningsområdet 
är markerad med röd polygon. Gröna pilar visar ytlig avrinning. Befintlig 
ytavrinning är markerad med blå linjer. Figuren visar endast ytliga rinnvägar som 
har en tillrinnande yta på minst 1 000 m2. Källa: Scalgo Live.  

12.2 Alternativ 2 
Skyfallsvattnet rinner mot planerade byggnader utifrån befintlig terräng. För att 
hindra dagvatten från högre belagda ytor att rinna mot byggnader föreslås att ca 
100 m långt avskärande dike anläggs väster om planerade byggnader. Från 
avskärande dike leds dagvattnet till befintligt dike längs med 
utredningsområdets östra gräns. 

Den planerade parkeringen riskerar dock att påverkas av höga flöden vid ett 
större regn. Makadamdiket som föreslås anläggas längs med parkeringens 
västra och södra gräns kommer att hindra dagvatten från den högre belägna 
marken väster om utredningsområdet att rinna mot parkeringen men kan fyllas 
upp vid mycket kraftiga regn. Från makadamdike leds dagvattnet till befintligt 
dike längs med utredningsområdets östra gräns. 

Förslag på hur dagvattnet bör avledas ytligt vid extremregn framgår av Figur 31. 
Flödesvägarna för ytlig avledning åstadkoms genom höjdsättning av 

Tillkommande skyfallsvatten till 
inlastnings- och sophämtningsområde 
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utredningsområdet. Avledningen från utredningsområdet sker söderut mot 
befintlig dike söder om utredningsområdet och vidare till Kungsbackaån.  

 

 

Figur 31 Alternativ 2. Förslag på hur skyfall kan avledas ytligt inom 
utredningsområdet vid kraftig nederbörd. Ungefärlig gräns för utredningsområdet 
är markerad med röd polygon. Gröna pilar visar ytlig avrinning. Befintlig 
ytavrinning är markerad med blå linjer. Figuren visar endast ytliga rinnvägar som 
har en tillrinnande yta på minst 1 000 m2. Källa: Scalgo Live.  

13 Schablonmässig kostnadsberäkning 
Nedan följer en schablonmässig kostnadsuppskattning över de åtgärder som i 
huvudsak lyfts i denna rapport. Uppskattningen är en mycket generaliserad 
schablonkostnad och bör enbart användas som en vägledning. 

Kostnadsuppskattningen för anläggning av dagvattenledningar gjordes med 2 m 
förläggningsdjup. I kostnadsuppskattningarna ingår schaktkostnad, 
ledningsbädd, ledningsmaterial, återfyllnad och arbetskostnader. I 
kostnadsuppskattningarna ingår inte projekteringskostnaderna och återställning 
av markyta. Kostnadsuppskattningen för dagvattenledning baseras på 
byggdelstyper i Bidcon databas version 6.97 (2021-01-22), oarmerade 
betongrör, hållfasthetsklass 110. 

Kostnaden för att anlägga ett vägdike och makadamdike beror på utformning 
och material. Kostnader för anläggning av olika typer av dike är framtagna med 
hjälp av á-prislista markarbeten 2012 Norconsult med indexreglering, tidigare 

Gräskärrsvägen 
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erfarenhet från liknande projekt samt insamlad konstadsinformation från olika 
VA-produktleverantörer och entreprenörer.  

Kostnadsberäkningen omfattar inte brunnar och kostnader för eventuell flyttning 
av befintliga ledningar och kablar. 

13.1 Alternativ 1 
Grovt uppskattat bedöms föreslagen dagvattenhantering kosta mellan ca 
610 000 och ca 1 000 000 kronor, se Tabell 18. 

Tabell 18 Alternativ 1. Översiktlig kostnadsberäkning. 

Utbyggnadsdel Omfattning, m á-pris Total kostnad, kr 

Ledning, dim 225 mm  90  3 000-4 500kr/m 270 000-405 000 

Vägdike6 110  550-2 000 kr/m3 69 575-253 000 

Makadamdike 70 2 750 kr/m 192 500 

Totalt   532 075 – 8505 00 

Oförutsedda kostnader 15 %   79 811 – 127 575 

SUMMA   611 886 – 978 075 

13.2 Alternativ 2 
Grovt uppskattat bedöms föreslagen dagvattenhantering kosta mellan ca 
620 000 och ca 1 325 000 kronor, se Tabell 19. 

Tabell 19 Alternativ 2. Översiktlig kostnadsberäkning. 

Utbyggnadsdel Omfattning, m á-pris Total kostnad, kr 

Ledning, dim 225 mm  90  3 000-4 500kr/m 270 000-405 000 

Avskärande dike 130 500-2 750 kr/m 65 000-357 500 

Vägdike6 110  550-2 000 kr/m3 69 575-253 000 

Makadamdike 50 2 750 kr/m 178 750 

Totalt   542 075-1 153 000 

Oförutsedda kostnader 15 %   81 311-172 950 

SUMMA   623 386-1 325 950 

 

14 Översiktlig bedömning av drift- och 
underhållskostnader 

Exakta kostnader för drift och underhåll saknas men sannolikt ligger den årliga 
drift- och underhållskostnaden runt ca 1 - 5 % av anläggningskostnaderna.  

En bedömning bör göras för varje enskild anläggning under 
projekteringsskedet. Driftkostnaden kommer vara högre de första åren för att 
sedan minska när växter med mera har etablerat sig. Kostnaden kommer att 
variera kraftigt beroende på om det förekommer skyfall och stormar. För alla 
typer av anläggningar ska man vid planeringen tänka på åtkomst för skötsel, 
såsom angöring med gräsklippare, snöröjningsfordon och övriga maskiner. 

 
6 Tvärsnittarea 1,15 m2, se Figur 18 
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Att upprätthålla funktionen i föreslaget dagvattenhanteringssystem kräver 
kontinuerligt underhåll. Därför rekommenderas att en plan för både kortsiktig 
och långsiktig drift och underhåll samt ansvarsfördelning tas fram i 
detaljplaneskedet. 

15 Förslag på planbestämmelser kopplade 
till dagvatten  

Utgångspunkten är att den mark som ska avsättas för dagvattenhantering 
regleras som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 
Rekommendationen är att reglera områdena med användningsbestämmelsen 
PARK. Denna bestämmelse används för alla typer av grönområden som kräver 
skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. Detta syfte gör användningen 
lämplig för exempelvis dagvattenhantering i och med att ytan inte får hårdgöras 
samt att ytan måste skötas. Förslagsvis kompletteras användnings-
bestämmelsen med olika egenskapsbestämmelser för att ytterligare precisera 
den tänkta utformningen av området. Egenskapsbestämmelse för 
dagvattendike bedöms vara lämpligt komplement för att tydliggöra var de olika 
systemlösningarna är tänkta att lokaliseras. Djup på diket anges i bestämmelse-
texten. Det är viktigt att tillräckligt med plats avsätts för att inrymma både själva 
diket samt ytor för skötsel. 

För att säkerställa en utformning med avrinning av dagvatten samt skyfall i den 
riktning som denna utredning föreslår skulle plankartan också kunna 
kompletteras lutningspilar.  

Höjdsättning är också en viktig del att inkludera i plankartan för att säkerställa 
att bebyggelsen inte skadas vid extrem nederbörd. Nivån för färdigt golv bör 
regleras när det utretts ytterligare, se avsnitt 12 Klimatanpassning för skyfall 
och 17 Rekommenderat fortsatt arbete. 

I planbeskrivningen är det sedan viktigt att precisera syftet med samtliga 
bestämmelser, vilket sedan bör inkluderas i genomförandeskedet när avtal och 
skötselplaner ska tas fram. 

16 Ekosystemtjänster 
Med en genomtänkt gestaltning och utformning kan dagvattenhanteringen bidra 
till att bibehålla eller skapa olika ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är 
direkta eller indirekta nyttor från naturen som bidrar till människors 
välbefinnande.  

Som tidigare nämnts eftersträvas i Kungsbacka kommun en hållbar 
dagvattenhantering där dagvatten ses som en resurs i samhällsplaneringen. För 
att uppnå detta hanteras dagvattnet fördelaktigast i öppna, gröna 
dagvattensystem med långsam avrinning. Det är ett sätt att hantera avrinning 
och samtidigt rena dagvattnet. Det handlar om system som ligger i eller nära 
markytan och som hanterar dagvatten på sätt som återfinns i naturen. 

Att dagvattenhanteringen i Kungsbacka ska ses som en resurs utgör vidare en 
stark koppling till att integrera ekosystemtjänstperspektivet i arbetet. Med en 
god och genomtänkt gestaltning kan dagvattenhanteringen skapa attraktiva 
inslag i den urbana miljön genom att övergripande bidra till en ökad tillgång till 
både vatten, grönska och natur i bebyggda miljöer. Den kan t.ex. integreras i 
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parker, lekytor och grönområden samt användas för bevattning av gatuträd och 
planteringar. I Kolla 5:6 skulle föreslagna stuprörsutkastare t.ex. kunna 
användas för uppsamling av regnvatten för bevattning. Brist på vatten är en 
fråga som blir alltmer aktuell, vilket innebär att åtgärder för att bidra till en mer 
cirkulär vattenanvändning ytterligare ökar dagvattenhanteringens hållbarhet och 
mervärde. 

De förslag på systemlösningar för dagvatten som förekommer i denna utredning 
för Kolla 5:6 är de öppna anläggningarna vägdike, befintligt dike (svackdike) 
samt makadamdike. Öppna anläggningar kan, som ovan nämnt, bidra till flera 
ekosystemtjänster. De främsta är utjämning av flödestoppar, avledning och 
rening av förorenat vatten. Dock kan de även beroende på utformning även 
bidra till ökad biologisk mångfald samt ökade estetiska värden. Samtidigt som 
de öppna dagvattenlösningarna bidrar till attraktiva gröna miljöer gynnar de 
även sådana organismer som är knutna till denna typ av livsmiljö. För att 
utnyttja öppna dagvattenanläggningar på bästa sätt behövs någon form av 
bedömning av deras bidrag till ekosystemtjänsterna. Detta föreslås inkluderas i 
den vidare detaljprojekteringen av lösningarna. I detta arbete bör därmed 
ytterligare ekologisk kompetens också integreras. 

Svackdiken är grunda, gräsklädda dikessystem som kan bidra till alla de ovan 
nämnda ekosystemtjänsterna. De kan med fördel kombineras med 
trädplantering samt annan vegetation som kan medföra att ytterligare 
ekosystemtjänster kan erhållas, såsom klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, 
ökad kolbindning, ökade livsmiljöer och biologisk mångfald samt estetiska 
värden. Människor trivs generellt bättre när det finns gröna inslag i deras 
närmiljö som komplement till de hårdgjorda ytorna. Planteringar med växter kan 
vidare dels infiltrera vatten och dels kan vatten transporteras ner i jorden. 
Vattenreningsförmågan förbättras också med trädens rötter. Blommande träd, 
buskar och örter är även viktiga livsmiljöer för pollinerande insekter. Med tiden 
har detta blivit allt viktigare då vi har insett hur stor roll pollinatörer spelar i 
ekosystemet och den biologiska mångfalden. Även detta perspektiv kan därmed 
med fördel inkluderas i arbetet med gestaltning av svackdikena. Valet av 
vegetation är avgörande för vilka ytterligare ekosystemtjänster som gynnas.  

Vägdiket kan på samma sätt som svackdiket kompletteras med olika typer av 
vegetation för att gynna olika ekosystemtjänster. Positivt med vägdiket är 
samtidigt att det snabbt kan ta emot och transportera bort vatten, vilket är en 
fördel för att minska risken för översvämning på omgivande infrastruktur. 

Även ett makadamdike kan utformas som gräsbeklätt. Det uppnår då en mer 
estetiskt tilltalande utformning och bidrar till ytterligare grönska, vilket är 
speciellt fördelaktigt i anslutning till en parkeringsplats. Beroende på val av 
kompletterande växtlighet kan också denna lösning bidra till ytterligare 
ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, pollinering etc. Med en 
utformning för att uppnå en så god rening som möjligt kan dessutom en naturlig 
grundvattenbildning uppnås då diket enligt förslaget är lokaliserat på mark med 
god genomsläpplighet. Utformningen blir dock extra viktig för att inte riskera 
ökad föroreningsbelastning i grundvattnet med tanke på närheten till 
parkeringsplatsen. 

Skyltning och information i anslutning lösningarna skulle vidare kunna berika 
upplevelsen ytterligare och har potential att öka förståelsen för de miljöer och 
strukturer som skapats, vilket bl.a. gynnar ekosystemtjänsten naturpedagogik. 
Miljöerna skulle därmed kunna nyttjas för kompletterande undervisning, både av 
förskolan inom utredningsområdet samt andra närliggande förskolor och skolor. 
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Eftersom förslagen på systemlösningar delvis är sammanhängande med 
varandra samt med skogsområdet väster om utredningsområdet finns det 
möjligheter att utveckla olika biotoper med variationer av träd, buskar, örter och 
annan växtlighet, vilket gynnar olika arters spridningsmöjligheter. 
Dagvattenhanteringen kan därmed ingå som en del i kommunens övergripande 
gröna infrastruktur och bidrar således till ekosystemtjänster i samhället i stort. 
Det ökar i sin tur anläggningens värde ur ett samhällsperspektiv. Som ovan 
nämnt finns det stora möjligheter att bl.a. gynna insektslivet och därmed även 
tjänsten pollinering. Inom Kolla 5:6 blir därför kopplingen mellan skogsområdet 
samt utformningen av det föreslagna vägdiket extra betydelsefullt. För att öka 
spridningssambanden blir också den vidare kopplingen till svackdiket och 
makadamdiket viktigt för att ytterligare öka de positiva konsekvenserna. 
Miljöerna kring dagvattenlösningarna, främst kring svackdiket, skulle även 
kunna kombineras/kompletteras med annan markanvändning, exempelvis 
sådana som främjar rekreationsmöjligheterna. Detta skulle kunna berika miljön, 
speciellt med anledning av närheten till förskolan.  

Det är ofta ont om vatten i marken i stadsmiljö och att hålla kvar vatten ger 
många fördelar som att växterna mår bättre och blir större, med alla positiva 
effekter detta har i form av skuggning och estetiska värden. En fuktig jord 
avdunstar även vatten och kyler därmed ner omgivningen, vilket kan uppfattas 
som positivt under mycket varma perioder. Eftersom det kommer vistas barn i 
området skulle även skuggande och temperatursänkande åtgärder vara extra 
viktiga. 

Slutligen är det viktigt att i ett tidigt skede hantera hur den tekniska funktionen 
och gestaltningsuttrycket ska samspela. Beroende på utformningen av 
anläggningen kan både god gestaltning och funktion uppnås.  

17 Rekommenderat fortsatt arbete 
Rekommendationer för vidare utredning av dagvatten och skyfall i fortsatt 
process är:  

 Samtliga åtgärder som föreslagits i denna utredning behöver 
detaljprojekteras i kommande skeden av exploateringsprocessen. 
Eventuella förändringar i lokalisering, yta eller utformning av byggnader 
och infrastruktur eller förändrad markanvändning kan påverka 
genomförbarheten. 

 För att säkerställa transportering av dagvattnet behöver befintliga dikets 
längs med utredningsområdets östra gräns kapacitet undersökas. 
Kompletterande inmätningar av befintliga diket krävs. 

 Översyn av höjdsättning inom hela utredningsområdet för att 
säkerhetsställa att inga mindre instängda ytor uppstår och att säker 
avledning av skyfall kan ske till recipient vid kraftig nederbörd. 
Höjdsättningen ska även medföra att dagvatten kan avrinna till 
föreslagna dagvattenanläggningar. 

 Identifiering av lämplig yta för eventuell pumpstation. Undersökning bör 
göras för att studera vad som krävs för att pumpstation för dagvattnet 
ska kunna undvikas.  

 Eventuella konflikter med befintliga ledningar och kablar bör utredas 
vidare, innan eller i samband med detaljprojektering. 

 Vidare utredning bör göras för att bestämma lämpliga golvhöjder i 
området. 
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 Kostnadsuppskattningen i denna utredning utgår från att lösningar i 
mark inte behöver konstrueras täta. Utredning av 
grundvattenförhållanden och dess påverkan på anläggning och 
utformning av dagvattenlösningar behöver utredas mer i detalj. Det 
rekommenderas att grundvattenmätningar påbörjas i god tid för att 
hinna få en lång mätserie och utvärdera grundvattenfluktuation. 

 Även geotekniska förhållanden (stabilitet) kan ha stor påverkan på 
utformning av dagvattenanläggningar och kostnad. Enligt utförd geo- 
och bergteknisk utredning (Sweco, 2022) kan kompensationsåtgärd 
med lättklinker behöva användas för att begränsa sättningar av 
uppfyllnader. Hänsyn till rekommendationer enligt utförd geo- och 
bergteknisk utredning ska tas vid detaljprojektering. 

 Drift och skötsel av föreslagna dagvattenanläggningar behöver 
säkerställas. Detta behöver utredas vidare. Det är viktigt att tillräckligt 
med plats avsätts för att inrymma både själva diket samt ytor för 
skötsel. 

 Drift och underhållsplan med ansvarsfördelning för samtliga 
dagvattenanläggningar behöver tas fram. 

 För att utnyttja öppna dagvattenanläggningar på bästa sätt behövs 
någon form av bedömning av deras bidrag till ekosystemtjänsterna.  
Detta föreslås inkluderas i den vidare detaljprojekteringen av föreslagna 
lösningar. I detta arbete bör därmed ytterligare ekologisk kompetens 
också integreras. 

 


