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1 BAKGRUND

WSP Sverige AB har fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning inför detaljplan för bostäder på
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl., Jörlanda, Stenungsunds kommun. Syftet med utredningen är att få en
översikt över planområdets befintliga förhållanden och förutsättningar utifrån ett dagvattenperspektiv.
Uppdraget innebär vidare att ta fram förslag till dagvattenhantering för planområdet, som kan användas
som underlag till framtida projektering.

Rapporten innefattar även utredning av förutsättningarna för VA samt förslag på VA-system.

Underlag har utgjorts av:

§ ”Geotekniskt, bergtekniskt, radon- och geohydrologiskt utlåtande”, WSP Sverige AB, 2007-07-
01”

§ ”Naturvärdesinventering av Kvarnhöjden”, Naturcentrum AB, 2007-06-29
§ Platsbesök utfört 2012-09-17. (Väderförhållanden: sol och ingen nederbörd) samt 2014-09-01.
§ Höjddata från kommunens laserscanning.
§ Primärkarta samt VA-underlag.
§ Vattenkartan (www.viss.lansstyrelsen.se) samt kontakt med länsstyrelsen 2012-10-05.
§ Jordartskarta. (www.sgu.se)
§ Planskiss i dwgformat, Forum arkitekter, 20160329.
§ Skyfallsutredning Kvarnhöjden, WSP Sverige AB, 2017-12-07
§ Aktuellt underlag till vägplan i området. WSP Samhällsbyggnad (2017), på uppdrag från

Forum arkitekter samt PEAB.

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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2 OMRÅDESBESKRIVNING

Planområdet ligger strax norr om Jörlanda centrum, Stenungsunds kommun. Området är till största
delen skogsbeklätt och utgörs av ett ur omgivningen uppstickande bergparti med generellt tunt jordlager.
I områdets östra del uppträder ett mindre område med mäktigare jordlager som bildar ängs- och
åkermark. I svackor i berggrunden uppträder några mindre kärr och våtmarker med torvförekomst.
Glacial lera förekommer i gränsen till sommarstugeområdet, mellan väg 574 och planområdet, samt i
områdets centrala dels östra utkant enligt jordartskarta. (WSP Sverige AB, 2007-07-01)

Förutsättningarna för infiltration och därefter perkolation är kraftigt begränsade då planområdet enligt
jordartskartan till största delen utgörs av berg med undantag av två små partier med glacial lera.

Figur 1. Planområde Kvarnhöjden.

3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTEN

3.1 AVRINNINGSFÖRHÅLLANDEN
En avrinningsmodell har skapats i programmet arcGIS (Geografiska informationssystem). Syftet med
modellen är att kartlägga befintliga avrinningsförhållanden inom planområdet för att identifiera lokala
vattendelare, lågstråk och eventuella instängda områden. Underlag till modellen har varit höjder från
den laserscanning kommunen har över området. Resultatet illustreras i bilaga 2. Planområdet delas
huvudsakligen in i fyra delområden A, B, C och D med avseende på avrinningen, områdena framgår av
bilaga 1.
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Område A avgränsas i väster och söder av vattendelarna och i öster och norr av planområdesgränsen.
Dagvatten från området avrinner norrut mot Vulserödsbäcken. Området innehåller flera lågstråk och
flackare partier som utgör lokala lågpunkter och delvis instängda områden. Dessa områden utgör en
naturlig fördröjning av den befintliga avrinningen innan vattnet når Vulserödsbäcken.

Område B avgränsas i norr och väster av planområdesgränsen och i söder och öster av vattendelaren.
Detta område avrinner diffust åt nordväst. I primärkartan syns inget vattendrag inom området eller i
åkerlandskapet nedanför berget, troligen rinner vattnet ut till Anråse å.

Område C avgränsas i norr, öster och söder av vattendelaren och i väster av planområdesgränsen.
Område C avrinner västerut. Den största delen av området avrinner mot en befintlig bäck som inte
framgår av primärkartan men som observerades i fält, se figur 3. Bäcken rinner ner från berget strax
norr om fastighet Kyrkeby 2:48. Nedströms Kyrkebyvägen, går det inte längre att följa bäcken på ytan.
Område C innehåller också ett antal lågstråk med flacka områden och lokala lågpunkter vilka framgår
av bilaga 1. Våtmarken ”Öster om Västergård”, som innehar naturvärden, ligger i den södra delen av
område C, den ligger inlagt som vattenområde i primärkartan och framgår av bilaga 1 samt av fotot på
framsidan av denna rapport.

Figur 2 Bäck från område C, Foto taget vid platsbesök 2012-09-17.

Område D avgränsas i norr, öster och söder av planområdesgränsen och i nordväst av vattendelaren.
Området avrinner diffust söderut. Det är oklart om befintliga hus söder om planområdesgränsen har
avskärande dränerande diken i tomtgränsen för att undvika ytavrinning från berget in på fastigheten.
Dagvatten från berget avleds antingen via ett gemensamt dike alternativt avleds det via varje enskild
fastighets dränering.

Enligt uppgift från beställare finns fler utgrävda diken inom planområdet. Dessa diken har inte
analyserats i denna utredning och de bör förslagsvis mätas in senare i detaljprojekteringsskedet för att
bedöma dess funktion.

Grundvattennivåer i hela planområdet är okända.
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3.2 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER

3.2.1 Anråse å via Vulserödsbäcken

Inom planområdet rinner Vulserödsbäcken norrut, bäcken mynnar i Anråse å som i sin tur har utlopp i
havet vid Kyrkeby kile, Hake fjord. Vulserödsbäcken har lekande öring och uppväxtområden, troligen
finns också ål, som är akut utrotningshotad. Fiskevårdande åtgärder utförs och har utförts i bäcken.
Anråse å är vandringsområde för lax och öring. Området runt Anråse å är av riksintresse för naturvård
bl.a. med anledning av lax- och öringsbeståndet. Anråse å har klassats med ”måttlig” ekologisk status
(VISS). Vattendraget har problem med försurning i övre delen.

Den nedre delen är påverkad av övergödning och halterna av näringsämnen motsvarar måttlig status.
Försurningen motverkas genom kalkningsinsatser i uppströms vattendrag. Anråse å ska uppnå god
ekologisk status 2027, källa VISS 2018.

Den kemiska statusen i Anråse å klassas som ”Uppnår ej god”. Anledningen är att halterna av kvicksilver
överskrider miljökvalitetsnormen. Även halterna av polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids.
Kvicksilverhalten och halterna av PBDE överskrids i alla Sveriges ytvatten. Bedömningen är att dessa
ämnen idag främst sprids via atmosfäriskt nedfall och långväga lufttransporter vilket innebär att det finns
risk att vattendraget inte uppnår god kemisk status år 2027 (VISS).
Kyrkeby kile utgör del av Stenungsundskustens naturreservat och Natura 2000-område med särskilt
känsliga grunda lerbottnar som blottläggs vid lågvatten. Kyrkeby kile har måttlig status och identifierade
miljöproblem med avseende på övergödning och främmande arter.
Bäckravinen där Vulserödsbäcken rinner fram bedöms enligt, Naturcentrums naturvärdesinventering ha
naturvärdesklass ”höga naturvärden”. Våtmarken ”Öster om Västergård” bedöms ha naturvärdesklass
”naturvärde” enligt samma utredning.

Sommarstugeområdet innefattas i dagsläget inte av kommunens verksamhetsområde för VA. I söder
avgränsas planområdet av ett bostadsområde.

Figur 3. Vulserödsbäcken, foto taget vid platsbesök 2012-09-17.



Uppdragsnr: 10170648 VA- och dagvattenutredning
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl, Del 1
och 2, Stenungsunds kommun

Daterad: 2018-05-30

Reviderad: 2019-06-25

Handläggare: DJ / GJ / PN Status: Granskningshandling

10170648 •  Dagvattenutredning Kvarnhöjden  | 9

3.2.2 Hake fjord
Nuvarande avrinning från centrala och södra delen av planområdet avleds via diken vidare ut i Hake
fjord, se Figur 4. Ekologisk status i recipienten Hake fjord är klassad till ”måttlig”. Utslagsgivande för
ekologisk status är den biologiska kvalitetsfaktorn bottenfauna som klassificerats med ”måttlig” status.
Kemisk status är bedömd till ”uppnår ej god” på grund av överallt överskridande ämnen (kvicksilver och
bromerad difenyleter). Den kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen är också bedömd till
”uppnår ej god” på grund av förhöjda halter av TBT (tributyltenn föreningar) i sediment, se Tabell 1.
Kvalitetskravet för både ekologisk och kemisk status är ”god” status år 2027.

Figur 4. Recipienten Hake fjord är markerad i turkos färg och utredningsområdets ungefärliga läge är
markerat med rött. (Bildkälla: VISS).

Tabell 1. Status och kvalitetskrav för recipienten Hake fjord
Ekologisk status Kemisk status

Befintlig status Måttlig ekologisk status Uppnår ej god ytvattenstatus

Kvalitetskrav God ekologisk status God kemisk ytvattenstatus*

*) Undantag: bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar, TBT (tidsfrist 2027)

Hake fjord är den närmaste recipienten dit dagvattnet som uppstår från planområdet centrala och södra
delar når och som också är en identifierad vattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer. Under
dagvattnets transport från planområdet till Hake fjord passerar dagvattnet diken och mindre vattendrag
som inte finns redovisade i VISS.
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3.3 SKYFALLSKARTERING
En separat skyfallskartering har utförts för området. Regn med återkomsttiden 100 år och
varaktigheterna 10-, 30-, och 120 minuter har använts vid beräkningarna. Framtida tomter är i nuläget
ej höjdsatta, men ett underlag till vägplan med väghöjder har tagits fram av WSP Samhällsbyggnad på
uppdrag från Forum arkitekter och PEAB. Simuleringen bygger på en höjdmodell där nivån avseende
framtida tomtmark sattes +0,15 m högre än nu planerad väg. Utredningen visar att framtida bostäder
inom planområdet inte blir översvämmade vid 100-årsregn om tomter höjdsätts 0,15 meter högre än
planerad väg. I utredningen identifieras två områden inom planområdet där lågpunkter kan leda till hög
vattennivå. I centrala delen av område A finns en lågpunkt nära planerad väg. Lågpunkten är belägen
mellan Vulserödsbäcken och bergknallen i områdets centrala del. I skyfallsutredningen föreslås att en
dagvattentrumma anläggs i anslutning till lågpunkten för att kunna leda bort överskottsvatten mot
Vulserödsbäcken.

I norra delen av område C finns en lågpunkt vid planerad väg, ungefär vid föreslagen infart till framtida
förskola.

I Jörlanda, söder om planområdet framkommer att det finns ett lågstråk där det idag finns risk för att
översvämningar uppstår vid skyfall.

Förslag för att mildra belastningen från aktuellt planområde till befintligt dagvattennät beskrivs i
kapitel 5.

3.4 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG

Det förekommer inga kända markavvattningsföretag inom planområdet eller nedströms planområdet
som kan komma att påverkas av områdets exploatering. (Kontakt med Jessica Gustafsson,
vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2012-10-05)

3.5 DAGVATTENFLÖDEN FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING
Beräkningar är utförda efter riktlinjer i Svenskt Vattens publikationer P104, P105 och P110. Vald
återkomsttid är 10 år.

Området har delats in i 9 delområden, se bilaga 4 och 5. Indelningen är gjord utifrån vattendelare, men
även mer detaljerat utifrån de planerade kvartersindelningarna. Detta för att kunna fördela framtida
fördröjningsåtgärder mellan olika aktörer och bostadstyper.

Befintligt dagvattenflöde vid 10-årsregn har uppskattats för varje delområde. Detta har jämförts med
beräknat dagvattenflöde för varje delområde efter exploatering. Hårdgjorda ytor samt en klimateffekt
leder till att dagvattenflödet väntas öka efter exploatering. Klimateffekt innebär att framtida nederbörd
väntas bli mer intensiv. Klimatfaktorn är satt till 25 % enligt P110, vilket innebär 25 % mer intensiva regn.
I vissa delområden sker avrinningen i flera riktningar före exploatering. Flödesberäkningen är gjord
utifrån hur mycket dagvatten som genereras och lämnar planområdet, alternativt rinner till närliggande
lågzon. Sannolikt sker såväl avtappning, grundvattenbildning som avdunstning från lågzonerna.
Rinntiden baseras på att vattenhastigheten i naturmark är 0,1 m/s och 0,5 m/s i dike.
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För att beräkna magasinsvolym har det befintliga flödet vid 10-årsregnet använts som maximal
avtappning i ett framtida scenario.

Avrinningskoefficient är ett uttryck för hur stor del av nederbörden som avrinner efter förluster såsom
avdunstning, infiltration och absorption av växtlighet eller genom magasinering i markytans ojämnheter.

Följande avrinningskoefficienter har använts:

Kuperad bergig skogsmark: 0,1
Gata/Parkering: 0,8
Villatomt: 0,35
Flerfamiljshus/Radhus: 0,40-0,45
Förskola: 0,5

Syftet är att ta fram de fördröjningsvolymer som krävs för att flödena till varje recipient ska förbli
oförändrade. Från exploateringsområdet finns tre föreslagna huvudutlopp, UT1, UT2 och UT3 till
recipienter. Utloppen finns angivna i bilaga 4 och 5.

3.5.1 Delområde 1

Avrinning sker i huvudsak mot lågzonen i områdets centrala del. Lågzonen antas ha koppling till
Vulserödsbäcken. En mindre del av området, i områdets västra delar, avrinner västerut. Förmodligen
rinner dagvattnet från västra delen via åkerdiken till Anråse å.

I nuvarande förslag till exploatering är en stor del av bebyggelsen förlagd i lågzoner. Det är viktigt att
framtida fastigheter höjdsätts så att översvämning undviks vid kraftiga regn (se kap 3.6). Den trumma
som i skyfallsutredningen föreslås i den identifierade lågpunkten är även viktig för att undvika risker för
översvämning i delområdet.

Nedanstående tabell visar jämförelse av dagvattenflöden före och efter exploatering.

Tabell 2. Dagvattenflöde före och efter exploatering, delområde 1.

Yta
(ha)

Reducerad area
(ha)

Rinntid
(min)

Flöde
(l/s)

Före expl. 7,72 0,77 20 117

Efter expl. 7,72 1,84 10 526

Om avtappningen efter exploateringen ska motsvara befintligt flöde vid 10-årsregn uppgår erforderlig
magasinsvolym till 278 m3 för delområdet som helhet. Vid 100-årsregn bedöms flödet uppgå till ca 1100
l/s efter exploatering. Hur detta påverkar föreslagen utsläppspunkt beskrivs i kapitel 5.4.

3.5.2 Delområde 2a
Avrinning sker mot en lågzon i områdets centrala del, samt en lågzon i områdets södra del. Den södra
lågzonen antas ha koppling till den mindre bäck som rinner i öst-västlig riktning. Bäcken leder till
vägdiken och förmodade åkerdiken som mynnar i havet.

Delar av planerad exploatering är förlagd i lågzon.
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Framtida flöde från förskola har beräknats utifrån en avrinningskoefficient på 0,5 för tomten som helhet.
Utformningen av ytorna kan dock innebära att avrinningen blir lägre, och eventuellt kommer dagvatten
från delar av tomten att avrinna naturligt västerut.

Nedanstående tabell visar jämförelse av dagvattenflöden före och efter exploatering.

Tabell 3. Dagvattenflöde för och efter exploatering, delområde 2a.
Yta
(ha)

Reducerad area
(ha)

Rinntid
(min)

Flöde
(l/s)

Före expl. 2,98 0,29 10 68

Efter expl. 2,98 1,19 10 340

Om avtappningen efter exploateringen ska motsvara befintligt flöde vid 10-årsregn uppgår erforderlig
magasinsvolym till 188 m3 för delområdet som helhet.

3.5.3 Delområde 2b
Delområdet lutar i nord-sydlig riktning med högpunkter i söder. Avrinning sker i norr, i huvudsak mot
lågzon. Lågzonen antas ha koppling till mindre bäck (beskrivs i 2a).

Föreslagen bebyggelse ligger inte i lågzon. Tabellen visar jämförelse av dagvattenflöden före och efter
exploatering.

Tabell 4. Dagvattenflöde före och efter exploatering, delområde 2b.

Yta
(ha)

Reducerad area
(ha)

Rinntid
(min)

Flöde
(l/s)

Före expl. 1,33 0,13 10 30

Efter expl. 1,33 0,50 10 142

Om avtappningen efter exploateringen ska motsvara befintligt flöde vid 10-årsregn uppgår erforderlig
magasinsvolym till 76 m3 för delområdet som helhet.

3.5.4 Delområde 2c
Området lutar i huvudsak i öst-västlig riktning med en lågzon i områdets nordöstra del. Lågzonen antas
idag ha kontakt med lågzonen i norra delen av område 2b. Det skulle innebära att recipienten är den
mindre bäck som beskrivs i 2a och 2b. En viss avrinning sker även mot lågzon i södra delen av område
2d. Delar av föreslagen kedjehusbebyggelse är placerad i lågzon.
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Nedanstående tabell visar jämförelse av dagvattenflöden före och efter exploatering.

Tabell 5. Dagvattenflöde före och efter exploatering, delområde 2c.

Yta
(ha)

Reducerad area
(ha)

Rinntid
(min)

Flöde
(l/s)

Före expl. 2,45 0,24 20 37

Efter expl. 2,45 0,81 10 231

Om avtappningen efter exploateringen ska motsvara befintligt flöde vid 10-årsregn uppgår erforderlig
magasinsvolym till 145 m3 för delområdet som helhet.

3.5.5 Delområde 2d
Norra delen av området lutar i öst-västlig riktning med lägsta punkter i väster. I den södra delen av
området finns en lågzon i form av ett kärr dit viss avrinning sker. Från lågzonen antas avrinning ske mot
norr och väster. I samråd med Stenungsunds kommun ska det strävas efter att flödena till och från detta
kärr förblir oförändrade.

Föreslagen bebyggelse ligger inte i lågzon. Nedanstående tabell visar jämförelse av dagvattenflöden
före och efter exploatering.

Tabell 6. Dagvattenflöde före och efter exploatering, delområde 2d.
Yta
(ha)

Reducerad area
(ha)

Rinntid
(min)

Flöde
(l/s)

Före expl 2,85 0,28 20 43

Efter expl. 2,85 0,63 10 179

Om avtappning efter exploateringen ska motsvara befintligt flöde vid 10-årsregn uppgår erforderlig
magasinsvolym till 90 m3 för delområdet som helhet.

3.5.6 Delområde 2e
Området lutar i öst-västlig riktning med lägsta punkter i nordväst där en lågzon har kontakt med
bäcken som beskrivs i 2a.
Föreslagen bebyggelse ligger inte i lågzon.

Nedanstående tabell visar jämförelse av dagvattenflöden före och efter exploatering.

Tabell 7. Dagvattenflöde före och efter exploatering, delområde 2e.
Yta
(ha)

Reducerad area
(ha)

Rinntid
(min)

Flöde
(l/s)

Före expl 2,66 0,27 20 40

Efter expl. 2,66 0,64 10 181
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Om avtappning efter exploatering ska motsvara befintligt flöde vid 10-årsregn uppgår erforderlig
magasinsvolym till 96 m3 för delområdet som helhet.

3.5.7 Delområde 3a
Området ligger i planområdets sydvästra hörn. Naturlig avrinning sker mot sydväst. Den naturliga
vattendelaren mot delområde 2e ligger vid delområdets norra gräns. Dagvatten antas rinna via
åkerdiken mot havet.

Föreslagen bebyggelse består av 4 villor. Dessa ligger inte i lågzon. Tabellen visar jämförelse av
dagvattenflöden före och efter exploatering.

Tabell 8. Dagvattenflöde före och efter exploatering, delområde 3a.
Yta
(ha)

Reducerad area
(ha)

Rinntid
(min)

Flöde
(l/s)

Före expl 0,31 0,03 10 7

Efter expl. 0,31 0,12 10 36

Om avtappning efter exploatering ska motsvara befintligt flöde vid 10-årsregn uppgår erforderlig
magasinsvolym till 20 m3 för delområdet som helhet.

3.5.8 Delområde 3b
Den nordvästra delen av området lutar i östvästlig riktning och avrinning sker västerut. I områdets
centrala del finns en lågzon som antas ha utflöde mot planområdets sydvästra hörn (samma som
delområde 3a). Lågzonen är även recipient för delar av delområde 3c.

I detaljplanekartan saknas bestämmelser angående parkering, men i skissförslag från Forum arkitekter
finns föreslagna p-ytor och en mindre del av flerbostadsbebyggelsen förlagd i lågzon. Nedanstående
tabell visar jämförelse av dagvattenflöden före och efter exploatering.

Tabell 9. Dagvattenflöde för och efter exploatering, delområde 3b.
Yta
(ha)

Reducerad area
(ha)

Rinntid
(min)

Flöde
(l/s)

Före expl 1,74 0,17 10 40

Efter expl. 1,74 0,54 10 154

Om avtappning efter exploatering ska motsvara befintligt flöde vid 10-årsregn uppgår erforderlig
magasinsvolym till 75 m3 för delområdet som helhet.

3.5.9 Delområde 3c
Området lutar i huvudsak i nord-sydlig riktning med lägsta punkter i söder. Avrinning sker söderut, och
sedan västerut, mot havet. Områdets nordliga delar avrinner mot lågzon i nordväst. Lågzonen leder
sedan via område 3b mot planområdets sydvästra hörn.
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I förslag till exploatering finns ingen bebyggelse förlagd i lågzon. Nedanstående tabell visar jämförelse
av dagvattenflöden före och efter exploatering.

Tabell 10. Dagvattenflöde före och efter exploatering, delområde 3c.
Yta
(ha)

Reducerad area
(ha)

Rinntid
(min)

Flöde
(l/s)

Före expl 13,6 0,14 10 31

Efter expl. 13,6 0,50 10 143

Om avtappning efter exploatering ska motsvara befintligt flöde vid 10-årsregn uppgår erforderlig
magasinsvolym till 76 m3 för delområdet som helhet.

Utredningen föreslår att större delen av delområde 3b och delområde 3c ska ansluta till befintligt
dagvattennät i Ranehedsvägen (UT3, se bilaga 5). Detta kommer att innebära att de naturliga
vattenflödena till lågzonen som sträcker sig genom delområde 3b och 3c kommer att minska.

3.6 BEFINTLIGA ANSLUTNINGSPUNKTER - DAGVATTEN

Den finns inga kommunala VA-ledningar inom planområdet. Närmaste kommunala dagvattenledning
ligger i Gästgiverivägen och Ranehedsvägen, söder om planområdet, och framgår av bilaga 1 och 5.

3.7 REKOMMENDATIONER AVSEENDE HÖJDSÄTTNING OCH
UTFORMNING

Planerade vägar inom området har höjdsatts i underlaget till vägplan från 2017–2018 (Forum arkitekter,
PEAB). Tomtmark och bostäder är inte höjdsatta i detalj. I skyfallsutredningen har framtida tomter
placerats 0,15 meter över gatunivån. Det är viktigt att färdig golvnivå för bostäder läggs högre än
gatunivå. Detta säkerställer att avrinningen från bostadsytan kan ske bort från byggnaden. Publikation
P105 anger att färdig golvnivå kan behöva ligga 0,75 meter högre än vid marknivå för förbindelsepunkt
avseende konstruktion med platta på mark. I Göteborgs kommun gäller 0,3 meter högre färdig golvnivå
jämfört med marknivå vid förbindelsepunkt. Nuvarande detaljplanekarta anger att färdigt golv ska ligga
0,3 m över marknivå i förbindelsepunkt.

Det bör vara en strävan att minimera mängden hårdgjorda ytor och bevara så mycket växtlighet som
möjligt efter exploatering. Det bör även säkerställas att det skapas möjlighet att avleda dagvatten från
identifierade lågpunkter så att inga instängda områden skapas. I delområde 1 är det särskilt viktigt att
avledning skapas (trumma) från den identifierade lågpunkten ner mot Vulserödsbäcken.
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4 DRICKSVATTEN OCH SPILLVATTEN

Den planerade exploateringen innebär en utbyggnad av ca 300 bostäder med en blandning av
grupphus och flerbostadshus samt en förskola. Kommunalt VA finns öster, söder samt sydväst om
planområdet.

För beräkningar av dimensionerande spillvatten- och dricksvattenflöden har antalet boende i en
genomsnittsvilla uppskattats till cirka 2,7 personer och antal boende i en genomsnittlig hyreslägenhet
har uppskattats till cirka 1,7 personer.

Tabell 11. Uppskattat antal bostäder och brukare (Pe, personekvivalenter)
Bostadstyp Antal Pe/bostad Pe

Grupphus friliggande 52 2,7 140,4

Grupphus kedjehus 61 2,7 164,7

Småskalig flerbostadshus lgh 146 1,7 248,2

Flerbostadshus lgh 45 1,7 76,5

Förskola 50 l/barn, dygn

TOTALT 304 - 630

4.1 SPILLVATTEN
Dimensionerande spillvattenflöde för 630 personer är ca. 13 l/s. (fig. 4.1 Svenskt Vatten P110).

Spillvatten i område 3a-c föreslås få anslutning via självfallsledningar till befintligt spillvattennät i
Ranehedsgatan. Område 2a-e föreslås ansluta via självfallsledningar i gatan med anslutning till
kommunalt ledningsnät österut till ledningsnät vid länsväg 574 öster om delområde 2a.  I den norra
delen (område 1) kommer inte självfallsprincipen att kunna tillämpas för ca 35 bostäder. Där föreslås att
en pumpstation för spillvatten anläggs norr om befintlig bebyggelse, se figur 5, bilaga 4 och profil i bilaga
6.
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Figur 5. Föreslagen placering, avloppspumpstation.

Tidigare har det diskuterats att placera pumpstationen vid vägen väster om UT1 (se fig 5). Den nya
placeringen är mer fördelaktig eftersom olägenheter kan uppstå i form av lukt och buller från en
avloppspumpstation. Tidigare föreslagen plats är en befintlig lågpunkt och utpekas i skyfallsutredningen
från 2017 som ett område där översvämning kan uppstå vid 100-årsregn. Även detta talar mot placering
av pumpstation vid läge tidigare föreslagen plats.

Fördelen med att flytta pumpstationen norrut är att avståndet till bostäder ökar vilket reducerar risken
för olägenhet och klagomål från boende avseende lukt och ljud. Den förhärskande vindriktningen i
området är västlig/sydvästlig vilket innebär att den nya placeringen innebär mindre risk för störande
lukt.

Svenskt Vatten rekommenderar att avståndet mellan bostad och pumpstation inte bör understiga 25
meter (Publikation VAV P47, 1984).
Boverket har tidigare angett 50 meter som gräns från pumpstation till plats där människor vistas
stadigvarande (Boverkets allmänna råd 1995:5) men i och med att den nya plan- och bygglagen
trädde i kraft 2011 blev detta precist angivna skyddsavstånd inaktuellt.

Vid platsen P1 blir avståndet till bostäder ca 15 meter.
Nackdelarna med pumpstationen flyttad norrut är att en ny serviceväg behöver skapas mellan två
tomter och fram till ny pumpstation. Nya ledningsschakt och en djupare pumpsump innebär även
fördyringar i anläggningsskedet.

4.2 DRICKSVATTEN

Trycknivån i det befintliga vattenledningssystemet bedöms vara ca +65 meter enligt en
dricksvattenmodell som Sweco har skapat. Tidigare mätning som angav +55 meter antas vara
missvisande; mätningen kan ha utförts i samband med tillfälligt driftfall. (Jonatan Larsson, Sweco)
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Antalet brukare är cirka 630 personer och dimensionerande förbrukning vid normala driftförhållanden är
för området cirka 6 l/s. [Figur 7.2.2:1, Svenskt Vatten P83].

Dimensionerande flöde vid släckvattenuttag är cirka 16 l/s. [Figur 7.2.2:1, Svenskt Vatten P83]. Enligt
Räddningstjänsten behöver området brandposter med c/c 150 m och ett minsta flöde på 10 l/s.
(10+6=16 l/s)

Högsta tappställe inom hela detaljplaneområdet är för närvarande cirka +44,32 m ö h. Det utgörs av det
högst belägna huset i det sydöstra området med grupphusbebyggelse (cirka 14 friliggande villor), där
FG är cirka + 42,32 på övre plan. Antagande har gjorts att byggnaden utförs med 2 våningar á 3 m och
att högsta tappställe är 2 m över högsta golvnivån.

Publikation P93 från Svenskt Vatten rekommenderar att erforderlig trycknivå för vattenledningsnätet ska
vara minst 15 meter över högsta tappställe. Detta medför att erforderlig trycknivå vid högst belägna hus
och högsta tappställe i detta område är cirka +59,32.

Eftersom den befintliga trycknivån beräknas uppgå till +65 meter bedöms tryckstegring inte vara
nödvändigt. I Stenungsund planeras för ytterligare förstärkningar av dricksvattensystemet i framtiden.
Detta väntas generera ytterligare högre trycknivåer än dagens.

En möjlig säkerhetsåtgärd kan vara att förbereda för tryckstegringsstation (ventiler och avsättningar)
ifall behov uppstår senare.

Vattenledningar förläggs i gata, i samma schakt som spillvattenledningar och dagvattenledningar.
Ledningar ansluts till befintligt nät öster och söder om planområdet, se bilaga 4 och 5. Cirkulationsnät
föreslås då detta ökar driftsäkerheten.

5 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING

Fördröjning av ökade dagvattenflöden kan utformas på flera sätt. I följande kapitel beskrivs några
alternativ till fördröjningslösning.

5.1 ALTERNATIV 1
Alternativet innebär att såväl vägdagvatten och avvattning från tak och övriga hårdgjorda ytor leds via
diken placerade på vardera sida om vägarna. Dikena förses med en dräneringsledning i botten och
läggs längs med gatan, se princip i figur 5. Dräneringsledningen säkerställer att det makadamfyllda diket
töms på vatten mellan regntillfällena. Syftet med diket är att avleda dagvattnet som både renas och
fördröjs. Det är viktigt att säkerställa att högsta grundvattenytan ligger lägre än dräneringsledningen för
att undvika en avsänkning av grundvattennivån. Om grundvattennivån ligger för högt krävs tätning av
diket för att undvika inströmning av grundvatten. Grundvattennivåer i planområdet är okända.

På platser där diket korsar en infart läggs en trumma under infarten för att sedan övergå i ett dike på
andra sidan infarten.
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Figur 5. Principskiss vägsektion med dike. Vägtyperna visas i Bilaga 4 och Bilaga 5

I planerat vägområde för exploateringsområdet har plats avsatts för diken på båda sidorna om
vägbanan. Vägbredden varierar mellan 5 och 8,5 m beroende på typ av vägsektion.

Utöver detta tillkommer 1 meter dike på vardera sida samt ev. grönremsor. Dikesbredder redovisas i
bilaga 4 och 5. För exakta gränser till vägområden i detaljplan hänvisas till pågående vägplanering, det
förutsätts dock att förslagen om diken inarbetas. Undantaget gällande diken är vägområdet i sydöst där
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dike troligen inte får plats på sydsidan. Bedömningen görs att vattenvolymen 0,2 m3 per meter kan
fördröjas i föreslagna diken. I delar av exploateringsområdet där längslutningen är stor kan dikena förses
med brunnar där dagvatten tillåts stiga i brunnen innan avtappning sker.

Detta möjliggör att diket kan magasinera dagvatten trots lutningen. I de delar av planområdet där
erforderliga fördröjningsvolymer är större än intilliggande dikesvolymer föreslås följande:

* I delar av planområdet där villor/radhus byggs utökas dikesvolymen något, så att fördröjning i
diken blir tillräcklig (från 0,2m3/m till 0,3 m3/m).

* Lokala fördröjningsmagasin anläggs där flerbostadshus byggs, exempelvis
dagvattenkassetter, rörmagasin eller sprängstensmagasin.

När det gäller fastigheternas dräneringar föreslås att dessa ansluts till en separat dagvattenledning som
förläggs i gatan. Om dräneringar ansluts till diken finns det en risk att dämning kan uppstå i
dräneringsledningar när diken går fulla. Dämning skulle kunna riskera att skada byggnader.

Om souterrängvillor uppförs kommer pumpning av dräneringsvatten och även spillvatten att bli
nödvändigt.

En översikt över fördröjningsbehov jämfört med tillgängliga närliggande vägdiken kan ses i tabell 12. I
beräkningen av tillgänglig dikesvolym har det tagits hänsyn till infarter till tomter. Vid infarterna föreslås
att trummor anläggs.
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Tabell 12. Fördröjningsbehov per delområde samt föreslagen åtgärd, alternativ 1.

* I norr kan även dike mot utsläppspunkt 2 skapas.

Delområde Fördröjnings-
behov inkl.

vägavvattning

(m3)

Tillgänglig
volym,

föreslagna
vägdiken

(m3)

Återstående
fördröjnings-

behov

(m3)

Föreslagen åtgärd enligt alternativ 1

1 278 190 88
Utökad dikesvolym. Erforderlig
dikesvolym för att klara fördröjning:
0,3 m3/m. Innebär att 285 m3

erhålls.

2a 188 68 120
Dikesvolym utökas samt lokala
fördröjningsmagasin.

2b 76 48 28
Utökad dikesvolym. Lokalt/lokala
fördröjningsmagasin

2c 145 123 22
Utökad dikesvolym. Erforderlig
dikesvolym för att klara fördröjning:
0,3 m3/m.

2d 90 55 35
2 villor i norr kan fördröja i diken.
Lokala fördröjningsmagasin för
flerbostadshus

2e* 96 98 --

3a 20 32 --

3b 75 45 30
Lokalt fördröjningsmagasin 30 m3

3c 76 27 49
Lokalt fördröjningsmagasin 49m3
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I bilaga 4 och 5 illustreras lokala fördröjningsmagasin som makadammagasin. Dagvattenkassetter har
en hålrumsvolym på 95% vilket innebär att ytbehovet minskar med mer än 2/3 av jämfört med ytbehovet
för ett makadammagasin. Sprängstensmagasin har en hålrumsvolym på ca 30 %.
Takvattnet leds till diken via vattenutkastare och ränndal, se exempel i fig. 5.

Figur 6. Exempel på utformning av utkastare med efterföljande ränndal.
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5.2 ALTERNATIV 2
Detta alternativ innebär att alla bostadstyper fördröjer lokalt inne på respektive fastighet.
Fördröjningsmagasinen ansluts till dagvattenledning i gatan. Husdräneringar leds i separat ledningsnät
till dagvattenledning i gatan. Vägavvattning sker till vägdiken där fördröjning och rening sker. En översikt
över vad detta innebär i respektive delområde visas i tabell 13.

Tabell 13. Fördröjningsbehov per delområde och föreslagna åtgärder vid fördröjning på enskild fastighet.

Delområde Fördröjnings-
behov totalt

(m3)

Fördröjnings-
behov

fastigheter

(m3)

Tillgänglig volym,
föreslagna
vägdiken

(m3)

Föreslagen åtgärd enligt alternativ
2.

1 278 182 190
6 m3 fördröjning per villatomt.
Fördröjning per radhusblock enl
bilaga.
Vägdiken har kapacitet utöver 10-
årsregnet.

2a 188 126 68
126 m3 fördelas ut på 3 lokala
fördröjningsmagasin. Vägdiken har
kapacitet utöver 10-årsregnet.

2b 76 34 48
34 m3 fördröjs inom fastighet.
Vägdiken kan hantera resterande
volymer.

2c 145 109 123
6 m3 fördröjning per villatomt.
25 m3 fördröjs i kedjehusområde.
Vägdiken har kapacitet utöver
tioårsregnet.

2d 90 37+12 55
2 villor fördröjer 6m3/tomt.
Flerbostäder fördröjer 37 m3 lokalt.
Vägdiken har kapacitet utöver 10-
årsregnet.

2e 96 65 98
Villor fördröjer 6 m3/tomt. Kedjehus
fördröjer 27m3. Vägdiken har
kapacitet utöver 10-årsregnet.

3a 20 18 32
Villor fördröjer 6 m3/tomt lokalt.
Vägdiken har kapacitet utöver 10-
årsregnet.

3b 75 53 45
53 m3 fördröjs fördelade inom
fastighet. Vägdike har kapacitet
utöver 10-årsregnet.

3c 76 51 27
51 m3 fördröjs inom fastighet.
Vägdike har kapacitet att hantera
resterande volymer.
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5.3 ALTERNATIV 3
Detta alternativ innebär att flerbostadshus samt förskola fördröjer lokalt. Dagvattenavledning från villa-
och radhustomter leds till samlad fördröjning.

I delområde 1 är det av topografiska skäl svårt att skapa en samlad fördröjningsyta eftersom lågzonen
ligger omgärdad av den planerade bebyggelsen. Om tomter höjdsätts så att dagvatten kan rinna mot
den identifierade lågpunkten i delområdet och en dagvattentrumma i lågpunkten leder dagvattnet ut
mot Vulserödsbäcken skapas en trög avledning.

Denna lösning bedöms emellertid vara riskabel eftersom avrinning från fastigheternas hårdgjorda ytor
leds till en lågzon som därmed får ökad belastning. Avtappningen från lågzonen vilar på att en
dagvattentrumma fungerar. Därmed är samlad fördröjning i delområde 1 inte att rekommendera. En
möjlig lösning skulle vara att det finns en ytterligare trumma, belägen på högre nivå.
Avtappning/bräddning träder i kraft när den ordinarie trumman går full eller sätts igen.

I delområde 2a-e finns det möjlighet att skapa samlad fördröjning söder om föreslagen förskola, vid
utsläppspunkt 2. Den fördröjningsvolym som uppstår från villor och radhus till denna utsläppspunkt
beräknas uppgå till ca 280 m3 vid 10-årsregn. Därtill kommer fördröjt flöde från flerbostadsbebyggelsen
och förskolan att släppas vid denna punkt. Om en damm med volymen 280 m3 skapas med ett
genomsnittligt djup på 1 meter och med släntlutning 1:4 blir det ungefärliga platsbehovet 650 m2. Om
dammutformningen görs med en permanent vattenspegel med 0,5 meters djup blir platsbehovet ca
1150 m2.

I delområde 3a-c blir det aktuellt att ha en samlad fördröjning från tre villatomter (18 m3) enligt detta
alternativ. Övrig bebyggelse består av flerbostadshus och fördröjer inom fastighet. En möjlig
fördröjningsyta för de tre villorna är under vägen med makadammagasin.

5.4 YTTERLIGARE RENINGSÅTGÄRDER
Som beskrivits tidigare är det viktigt att mängderna och halterna av näringsämnen minskar för att klara
miljökvalitetsnormerna för ytvatten. Detta innebär att berörda fastigheter i bl.a, delområde 1 med fördel
bör förses med någon typ av rening som kan reducera halterna av framför allt fosfor och kväve. I kapitel
5 föreslås att lokala fördröjningsmagasin kan anläggas i de delar av planområdet där vägdikenas volym
inte räcker till. Där det är möjligt föreslås även att takvattnet leds till diken via vattenutkastare och
ränndal. Detta innebär att rening kommer att ske via översilningsytor och, i förekommande fall,
fördröjningsmagasin av makadam.

En annan reningsåtgärd som kan passa att vidta lokalt för att öka reningen på dagvattnet är att låta
dagvattnet passera via växtbäddar/biofilter. Denna åtgärd är effektiv både avseende fördröjning och
rening, och kan placeras både inom kvartersmark, till exempel vid samlade parkeringsytor, samt på
allmän plats. Se exempel i Figur 7, Figur 8 och Figur 9.
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Figur 7. Exempel på växtbädd (rain garden) i bostadsområde och i gatumiljö. Bildkälla: VegTech AB samt Dagvattenguiden.

Figur 8. Principlösning för upphöjd växtbädd intill byggnad. Bildkälla: Grågröna systemlösningar för
hållbara städer, Vinnova 2014.
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Figur 9. Exempel på avvattning av parkering via översilningsyta där rening också sker.

5.5 UTSLÄPPSPUNKTER
Utsläppspunkt 1 föreslås ligga i anslutning till befintlig lågpunkt i delområde 1 mellan föreslagna
villatomter och föreslagen grupphusbebyggelse. Dagvatten släpps österut, mot Vulserödsbäcken.
Denna utsläppspunkt bidrar till att avledning kan ske från den identifierade lågpunkten i delområdet. Vid
100-årsregn uppstår ett ungefärligt flöde om ca 1100 l/s totalt sett för hela delområde 1. Trummans
storlek bör därmed vara 800 eller 1000 mm beroende på lutning och säkerhetsmarginal. Eftersom
trummans uppgift är att avleda överskottsvatten från en lågzon är det viktigt att underhåll av trumman
görs för att bibehålla avledningskapaciteten.

Föreslagen utsläppspunkt 2 ligger söder om föreslagen förskola. Detta är gynnsamt med avseende på
identifierad lågpunkt i planerad väg framför föreslagen infart till förskola. I detta område finns även plats
för att skapa en större samlad fördröjning, se kap 5.3. I föreslagen lösning leds dagvattenflöden från 24
kedjehus i delområde 1 samt från villor och radhus i delområdena 2a-e samt en villa i delområde 3a och
delar av delområde 3b till utsläppspunkt 2. En undersökning av befintlig bäck, från strax väster om
planområdet ned till recipient bör därför göras.

Utsläppspunkt 3 föreslås ansluta till befintlig dagvattenledning sydost om planområdet. I delområde 3c
är det av topografiska orsaker svårt att skapa ett vägdike längs vägens södra sida. Här skulle ett
makadammagasin kunna ersätta södra vägdiket. Makadammagasin med strypt utlopp får även en
funktion att mildra följderna när skyfall belastar befintligt dagvattennät i delområdet. Vid skyfall kommer
emellertid inte dagvattenbrunnar i gatan att kunna svälja alla vattenmassor som väntas uppstå. Det
föreslås därvid att ett vägdike skapas mellan vägen och föreslagen bebyggelse vid område 3B och 3C,
se bilaga 5. Det innebär att avrinning från vägbanan även kan ske mot diket innan detta ansluter till
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befintligt dagvattennät, vilket bromsar vattenflödena. Ett 100-årsregn beräknas dock innebära en
tillfälligt ökad belastning mot befintligt ledningsnät för dagvatten vilket bedöms vara svårt att undvika.

5.6 FÖRORENINGAR I DAGVATTNET
Mängden respektive halten föroreningar som genereras inom planområdet i nuläget och enligt
planförslag har beräknats med verktyget StormTac och redovisas i Tabell 14 och Tabell 15. Detta
verktyg utgår ifrån schablonhalter för olika marktyper. För befintlig markanvändning har schablonhalter
för skogsmark använts. För planerad bebyggelse har schablonhalter för väg, gång- och cykelväg,
skolområde, flerbostadshusområde, radhusområde, villaområde och skogsmark använts. Storleken hos
respektive område för nuläget samt enligt plan har uppskattats utifrån nuvarande markanvändning och
skiss över planerad bebyggelse. Schablonerna i StormTac är generellt osäkra men är det bästa verktyg
som är tillgängligt utan att göra platsspecifika mätningar.

Syftet med föroreningsberäkningarna är att uppskatta vilken påverkan förändringen i markanvändning
har på dagvattnets innehåll av föroreningsmängder och -halter samt att bedöma hur mottagande
recipient och dess inverkan på MKN kan komma att påverkas.

Resultaten från beräkningarna i Tabell 14 och Tabell 15 visar på en ökning av samtliga mängder i
dagvattnet från planområdet på årsbasis. Detta gäller även i respektive utsläppspunkt, se Tabell 16,
Tabell 17 och Tabell 18. Beräkningarna visar även på att halten ökar för samtliga ämnen. Ökningen
beror främst av att tidigare skogsmark ersätts av hårdgjord mark i form av flerbostadshus-, villa-, radhus-
och skolområden, vilket leder till både ökade mängd föroreningar per liter och fler liter som avrinner. I
Tabell 14 visas även erfordrad reningseffekt för att reducera föroreningsbelastningen till ett scenario
motsvarande dagens situation före exploatering. För att föroreningsbelastningen i dagvattnet inte ska
öka behöver samtliga ämnen renas med mellan 73,5 – 90,4 %. En reningseffekt av denna
storleksordning är inte tekniskt möjlig utan kemisk fällning. Som en naturlig konsekvens av att ett
skogsområde med låg avrinning och belastning av föroreningar ersätts av i hög grad hårdgjord yta är
det orimligt att anta att föroreningsbelastningen från planområdet inte kommer att öka. Däremot kan
föroreningarna från dagvattnet som uppstår inom planområdet renas och fördröjas nära källan där ”tröga
system” väljs. Med tröga system menas generellt öppna fördröjningslösningar i flera steg och med
längre uppehållstid som bidrar till en med omfattande fördröjning och rening av dagvattnet.

Halterna för nuläget och enligt planförslag baseras på en rinnsträcka på 700 m, en rinnhastighet på 1,0
m/s och en dimensionerande regnvaraktighet på 12 min, enligt standardinställningarna i StormTac. Om
en mer korrekt bedömning avseende halter ska göras behöver fler detaljer om platsspecifika
förhållanden och avledningsvägar finnas.
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5.6.1 Hela planområdet
Tabell 14. Föroreningsberäkningar avseende mängder samt förändring i procent för hela planområdet.
Behövd reduktion för att föroreningsbelastningen från planerad bebyggelse inte skall överstiga
belastningen från befintlig markanvändning.

Mängder Nuläge
(kg/år)

Enligt plan utan
rening
(kg/år)

Behövd reduktion för
motsvarande befintligt
föroreningsbelastning

(%)
P 1,7 13 86,9
N 24 120 80,0
Pb 0,15 0,61 75,4
Cu 0,42 1,6 73,8
Zn 1,0 4,5 77,8
Cd 0,0054 0,029 81,4
Cr 0,09 0,48 81,3
Ni 0,13 0,49 73,5
Hg 0,00047 0,0021 77,6
SS 630 3400 81,5
Olja 7,9 37 78,6

PAH 16 0,0023 0,024 90,4
BaP 0,00023 0,0021 89,0

Tabell 15. Föroreningsberäkningar avseende halter för hela planområdet.
Mängder Nuläge

(µg/l)
Enligt plan utan

rening
(µg/l)

P 18 100
N 250 920
Pb 1,6 4,8
Cu 4,4 12
Zn 11 36
Cd 0,057 0,23
Cr 0,95 3,8
Ni 1,4 3,9
Hg 0,0049 0,017
SS 6600 27000
Olja 82 290

PAH 16 0,024 0,19
BaP 0,0024 0,017
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5.6.2 Utsläppspunkt 1 - Anråse å via Vulserödsbäcken
Tabell 16. Föroreningsberäkningar avseende mängder för utsläppspunkt 1
till Anråse ås utan rening.

Mängder Nuläge
(kg/år)

Enligt plan utan
rening
(kg/år)

P 0,45 1,9
N 6,3 20
Pb 0,04 0,093
Cu 0,11 0,25
Zn 0,27 0,72
Cd 0,0014 0,0043
Cr 0,024 0,063
Ni 0,035 0,08
Hg 0,00012 0,00035
SS 160 490
Olja 2,1 5,7

PAH 16 0,0006 0,0036
BaP 0,00006 0,00033

5.6.3 Utsläppspunkt 2 - Hake fjord via diken i väst
Tabell 17. Föroreningsberäkningar avseende mängder utsläppspunkt 2
till Hake fjord utan rening

Mängder Nuläge
(kg/år)

Enligt plan utan
rening
(kg/år)

P 0,9 9,3
N 13 81
Pb 0,081 0,42
Cu 0,22 1,1
Zn 0,54 3,1
Cd 0,0029 0,02
Cr 0,048 0,34
Ni 0,071 0,34
Hg 0,00025 0,0015
SS 330 2400
Olja 4,2 26

PAH 16 0,0012 0,017
BaP 0,00012 0,0015
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5.6.4 Utsläppspunkt 3 - Hake fjord via ledning i syd
Tabell 18. Föroreningsberäkningar avseende mängder utsläppspunkt 3
till Hake fjord via makadammagasin.

Mängder Nuläge
(kg/år)

Enligt plan utan rening
(kg/år)

P 0,26 1,7
N 3,7 15
Pb 0,023 0,085
Cu 0,064 0,21
Zn 0,16 0,61
Cd 0,00082 0,0039
Cr 0,014 0,07
Ni 0,02 0,067
Hg 0,000072 0,00026
SS 96 440
Olja 1,2 4,9

PAH 16 0,00035 0,003
BaP 0,000035 0,00027

6 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG

6.1 RENING AV DAGVATTNET
Resultatet av beräkningar på föroreningsmängder visar på att halterna och mängderna av samtliga
ämnen ökar om planförslaget genomförs utan reningsåtgärder, se Tabell 14 och Tabell 15.

Ökningen är en naturlig konsekvens av att tidigare skogsmark med låg avrinning och belastning av
föroreningar ersätts av hårdgjord mark i form av flerbostadshus-, villa-, radhus- och skolområden, vilket
leder till både ökade mängd föroreningar per liter och fler liter som avrinner. Ifall dagvatten avleds till
dagvattenanläggningar kommer mängden föroreningar i dagvattnet att reduceras innan vidare avledning
till recipient. En exakt reningseffekt för olika typer av dagvattenlösningar är emellertid svår att fastslå
utan vetskap om exakta dimensioner, maximalt utflöde från anläggningarna, anläggningen storlek i
förhållande till reducerad avrinningsyta mm. I programvaran StormTac, där man kan beräkna halter av
föroreningar i dagvatten, finns även en databas över reningseffekt av olika dagvattenlösningar som
baserats på forskning och sammanställning av en stor mängd data, dessa har använts för att beräkna
föroreningsbelastningen efter rening via de olika dagvattenanläggningarna i anslutning till
utsläppspunkterna. Reningseffekt för de reningsanläggningar som använts för Alternativ 3 i kapitel 5.3
framgår i tabell 19.
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Tabell 19. Reningseffekt för makadammagasin, våt damm och svackdike.
(Källa: StormTac databas)

Ämne Makadammagasin
Reningsgrad

%

Våt damm
Reningsgrad

%

Svackdike
Reningsgrad

%
Fosfor (P) 35 55 30
Kväve (N) 45 35 10
Bly (Pb) 75 75 40

Koppar (Cu) 70 60 25
Zink (Zn) 70 55 55
Kadmium

(Cd)
60 80 35

Krom (Cr) 70 60 35
Nickel (Ni) 55 85 51
Kvicksilver

(Hg)
40 30 10

Suspenderat
material

80 80 70

Olja 75 80 85
PAH 16 55 80 15

BaP 55 80 15

Tabell 20 - Tabell 25 redovisar beräkningar av föroreningsmängder- och halter efter rening via
åtgärdsförslag motsvarande de som framgår av föreslagen dagvattenhantering enligt alternativ 3 i
kapitel 0 för respektive utsläppspunkt. Beräkningarna visar på att samtliga ämnen förväntas öka från
planområdet trots reningsåtgärderna. Däremot överskrider inte något ämne riktvärdena från
Miljöförvaltningen i Göteborg stad för mycket känslig recipient efter rening frånsett för fosfor efter rening,
i utsläppspunkt 3 som avleds till Hake fjord.

Halterna för nuläget och enligt planförslag baseras för samtliga utsläppspunkter på en rinnsträcka på
700 m, en rinnhastighet på 1,0 m/s och en dimensionerande regnvaraktighet på 12 min, enligt
standardinställningarna i StormTac. Om en mer korrekt bedömning avseende halter ska göras behöver
fler detaljer om platsspecifika förhållanden och avledningsvägar finnas.
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6.1.1 Utsläppspunkt 1 - Anråse å vid Vulserödsbäcken
Tabell 20. Föroreningsberäkningar avseende mängder för utsläppspunkt 1 till Anråse å via svackdike.

Mängder Nuläge
(kg/år)

Enligt plan utan
rening
(kg/år)

Enligt plan efter
rening via
svackdike

(kg/år)
P 0,45 1,9 1,33
N 6,3 20 18
Pb 0,04 0,093 0,0558
Cu 0,11 0,25 0,1875
Zn 0,27 0,72 0,324
Cd 0,0014 0,0043 0,002795
Cr 0,024 0,063 0,04095
Ni 0,035 0,08 0,0392
Hg 0,00012 0,00035 0,000315
SS 160 490 147
Oil 2,1 5,7 0,855

PAH16 0,0006 0,0036 0,00306
BaP 0,00006 0,00033 0,0002805

Tabell 21. Föroreningsberäkningar avseende halter för utsläppspunkt 1 till Anråse å via svackdike. Rödmarkerade
siffror överskrider riktvärdena hos Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. (-) symboliserar att riktvärde saknas.

Mängder Nuläge
(µg/l)

Enligt plan
utan rening

(µg/l)

Enligt plan
efter rening
via vägdike

(µg/l)

Riktvärde –
mycket känslig

recipient
(µg/l)

Målvärden-
övriga

recipienter
(µg/l)

P 18 64 44,8 50 150
N 250 670 603 1250 2500
Pb 1,6 3,2 1,92 14 -
Cu 4,4 8,6 6,45 10 22
Zn 11 24 10,8 30 60
Cd 0,057 0,15 0,0975 0,4 -
Cr 0,95 2,1 1,365 15 -
Ni 1,4 2,7 1,323 40 -
Hg 0,0049 0,012 0,0108 0,05 -
SS 6600 17 000 5100 25000 60000
Oil 82 190 28,5 1000 -

PAH16 0,024 0,12 0,102 - -
BaP 0,0024 0,011 0,00935 0,05 -
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6.1.2 Utsläppspunkt 2 – Hake fjord via våt damm och svackdike i väst
Tabell 22. Föroreningsberäkningar avseende mängder för utsläppspunkt 2 till Hake fjord via våt damm och
svackdike.

Mängder Nuläge
(kg/år)

Enligt plan utan
rening
(kg/år)

Enligt plan efter rening
via våt damm+svackdike

(kg/år)

P 0,9 9,3 2,9
N 13 81 47
Pb 0,081 0,42 0,063
Cu 0,22 1,1 0,33
Zn 0,54 3,1 0,63
Cd 0,0029 0,02 0,0026
Cr 0,048 0,34 0,088
Ni 0,071 0,34 0,025
Hg 0,00025 0,0015 0,00095
SS 330 2400 144
Oil 4,2 26 0,8

PAH16 0,0012 0,017 0,003
BaP 0,00012 0,0015 0,0003

Tabell 23. Föroreningsberäkningar avseende halter för utsläppspunkt 2 till Hake fjord via våt damm och svackdike.
Rödmarkerade siffror överskrider riktvärdena hos Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. (-) symboliserar att
riktvärde saknas.

Mängder Nuläge
(µg/l)

Enligt plan
utan rening

(µg/l)

Enligt plan
efter rening

via svackdike
(µg/l)

Riktvärde –
mycket känslig

recipient
(µg/l)

Målvärden-
övriga

recipienter
(µg/l)

P 18 130 41 50 150
N 250 1100 640 1250 2500
Pb 1,6 5,8 0,9 14 -
Cu 4,4 15 4,5 10 22
Zn 11 43 8,7 30 60
Cd 0,057 0,28 0,036 0,4 -
Cr 0,95 4,6 1,2 15 -
Ni 1,4 4,6 0,34 40 -
Hg 0,0049 0,02 0,013 0,05 -
SS 6 600 33 000 1980 25000 60000
Oil 82 350 11 1000 -

PAH16 0,024 0,23 0,039 - -
BaP 0,0024 0,021 0,0036 0,05 -
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6.1.3 Utsläppspunkt 3 – Hake fjord via makadammagasin i syd
Tabell 24. Föroreningsberäkningar avseende mängder för utsläppspunkt 3 till Hake fjord via makadam-
magasin.

Mängder Nuläge
(kg/år)

Enligt plan utan
rening
(kg/år)

Enligt plan efter rening
via makadammagasin

(kg/år)

P 0,26 1,7 1,1
N 3,7 15 8,3
Pb 0,023 0,085 0,021
Cu 0,064 0,21 0,063
Zn 0,16 0,61 0,18
Cd 0,00082 0,0039 0,0016
Cr 0,014 0,07 0,021
Ni 0,02 0,067 0,030
Hg 0,000072 0,00026 0,00016
SS 96 440 88
Oil 1,2 4,9 1,2

PAH16 0,00035 0,003 0,0014
BaP 0,000035 0,00027 0,000122

Tabell 25. Föroreningsberäkningar avseende halter för utsläppspunkt 3 till Hake fjord via makadammagasin. Röd-
markerade siffror överskrider riktvärdena hos Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. (-) symboliserar att riktvärde saknas.

Mängder Nuläge
(µg/l)

Enligt plan
utan rening

(µg/l)

Enligt plan efter
rening via

makadammagasin
(µg/l)

Riktvärde –
mycket känslig

recipient
(µg/l)

Målvärden-
övriga

recipienter
(µg/l)

P 18 93 60 50 150
N 250 800 440 1250 2500
Pb 1,6 4,6 1,2 14 -
Cu 4,4 12 3,6 10 22
Zn 11 33 9,9 30 60
Cd 0,057 0,21 0,084 0,4 -
Cr 0,95 3,8 1,15 15 -
Ni 1,4 3,6 1,6 40 -
Hg 0,0049 0,014 0,0084 0,05 -
SS 6600 24 000 4800 25000 60000
Oil 82 270 68 1000 -

PAH16 0,024 0,16 0,072 - -
BaP 0,0024 0,014 0,0063 0,05 -
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6.2 MILJÖKVALITETSNORMER
Möjligheterna att uppnå god ekologisk och kemisk status i recipienterna Anråse å och Hake fjord får inte
försämras i och med planförslaget. Dessutom får ingen kvalitetsfaktor få en försämrad status.

Enligt Tabell 14 visar resultaten från föroreningsberäkningarna på att planförslaget innebär en ökning
av samtliga mängder som årligen leds till respektive recipienten från utredningsområdet utan
reningsåtgärder. För att minska mängden föroreningar som når recipienterna kommer rening av
dagvattnet att vara avgörande.

Trots att reningsanläggningar (diken, dagvattendammar och makadammagasin) anläggs för att rena
dagvattnet från föroreningar kommer inte föroreningarna som uppstår i dagvattnet från planområdet
kunna renas motsvarande befintlig föroreningsbelastning innan det slutligen når recipienten. Med
föreslagen dagvattenhantering där hela området renas i dagvattenanläggningar enligt alternativ 3
kommer planförslagets genomförande medföra att samtliga ämnen ökar från planområdet jämfört med
innan. Om ytterligare fördröjning av dagvatten på kvartersmark antas inom planområdet, i tillägg till de
lösningsförslag som framgår av alternativ 3, kommer ytterligare rening av dagvattnet ske och medföra
en lägre belastning som slutningen når recipienten.

Den enskilda planens storlek i förhållanden till avrinningsområdet för vattenförekomsterna Hake fjord
respektive Anråse å är liten. Även den enskilda planens storlek i förhållande till den urbana ytan inom
avrinningsområdet för de två vattenförekomsterna är litet, särskilt för Hake fjord. Vid mindre
exponeringar av föroreningar till större recipienter eller recipienter med större avrinningsområden blir
påverkan på recipienten normalt liten och riskerar inte en försämring av ekologisk eller kemisk status
eller någon enskild kvalitetsfaktor om inte nuvarande status är mycket nära en klassgräns.

Av de kvalitetsfaktorer som anses relevanta att ta särskild hänsyn till och som ligger till grund för
statusklassificeringen hör näringsämnen och kvicksilver. Kvicksilver är klassad med Uppnår ej god
status för både Hake fjord och Anråse å. Däremot härstammar framförallt kvicksilver från atmosfärisk
deposition och exponerar vattenförekomster via läckage från skogsmark och dagvatten bedöms inte
vara en betydande källa till kvicksilver i vattenförekomsterna. Förhöjda halter av kvicksilver förekommer
hos alla ytvattenförekomster i Sverige och beror av atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga,
globala atmosfäriska utsläpp från tung industri och förbränning av stenkol och är inte enbart ett lokalt
problem.

Den andra relevanta kvalitetsfaktorn för vattenförekomsterna, näringsämnen, är klassad med God
status för Hake fjord och Måttlig status för Anråse å. För sjöar och vattendrag ingår endast fosfor som
parameter för kvalitetsfaktorn näringsämnen. Utifrån data av total belastning från avrinningsområdet för
Anråse å framgår att planförslaget innebär en ökning av fosforbelastningen med 0,2 % efter rening i
förhållande till den totala fosforbelastningen för avrinningsområdet för Anråse å. För kustvatten, vilket
Hake fjord är, ingår utöver fosfor även kväve som parameter för kvalitetsfaktorn näringsämnen. Utifrån
data av total belastning från avrinningsområdet för Hake fjord från land framgår att planförslaget innebär
en ökning av fosforbelastningen med 0,04 % efter rening i förhållande till den totala fosforbelastningen
för avrinningsområdet för Hake fjord. Motsvarande siffra för kvävebelastningen är 0,03%.
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Trots att flertalet reningsåtgärder vidtas kommer planområdet medföra en ökad föroreningsbelastning
på recipienterna som en naturlig konsekvens av att ett skogsområde med låg avrinning och belastning
av föroreningar ersätts av hårdgjord mark i form av flerbostadshus-, villa-, radhus- och skolområden.
Däremot är den enskilda planens påverkan på recipienten i relation till den totala
föroreningsbelastningen på recipienten från hela dess avrinningsområde relativt liten för de relevanta
kvalitetsfaktorerna. Därav bör inte recipienten riskera att få en försämrad status i sin helhet eller för
någon enskild kvalitetsfaktor, för vare sig Anråse å eller Hake fjord. För att ha möjlighet att behålla eller
förbättra recipientens status måste krav ställas på befintliga förorenande verksamheter inom
vattenförekomsternas avrinningsområden.
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