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NUVARANDE VA-FÖRHÅLLANDEN
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1 Orientering
På uppdrag av Stenungsunds kommun har Norconsult AB utarbetat föreliggande
VA-utredning för detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl., se figur 1
nedan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av industrier och
småindustrier.
Denna utredning syftar till att beskriva befintliga VA-förhållanden och ta fram
förslag på lämpliga ledningsdragningar, dimensioner och förbindelsepunkter för
VA samt utreda behovet av pump-/tryckstegringsstationer för området. Vidare
utarbetas förslag på lämplig utformning och placering av lösningar för
dagvattenhantering med hänsyn till flödesutjämning och rening.

I direkt anslutning till detaljplanområde för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl.
finns planer på ytterligare exploateringar, se figur 2. Tidigare har en VA-utredning
tagits fram för planområde 0317-11 (del av Kärr 1:1) som ligger norr om
planområdet samt för planområde 158. Planer finns även för utbyggnad inom
planområde 266 (del av Kärr 1:8).

Ursprunglig handling 2016-05-13 Reviderad 201
Del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl.
VA-utredning

\\norconsultad.com\dfs\SWE\Göteborg\N-Data\103\33\1033362

Figur 1. Placering av detaljplanområde
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Figur 2. Omgivande detaljplaneområden där exploatering planeras (Norconsult
AB, 2016a)

1.1 Underlagsmaterial
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

VA-utredning till detaljplan 158, Munkeröd-Kärr Stenungsund
(Norconsult AB, 2016a)
PM-Hydrologi – del av Munkeröd 1:12 m.fl. Stenungsund (Norconsult
AB, 2013)
Illustrationskarta koncept, del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. (201805-02)
Detaljplan för industri och småindustri. Del av Munkeröd 1:12 m.fl.
Stenungsunds kommun. Koncept/Arbetsmaterial (2015-12-30)
Plankarta koncept. Munkeröd 1:12 m.fl. (2018-05-02)
Grundkarta (2015-05-05)
VA-karta (2015-04-14)
VA utredning för Kärr 1:1 (Norconsult AB, 2017)
VA-Utredning Munkeröd – Kärr (SWECO, 2019)
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1.2 Planförslag
Inom planområdet planeras industrier och småindustrier, se figur 3.

Planområdet omfattar en area om totalt ca 29 ha varav ca 15,4 ha planeras bli
fastighetsmark. Marken i området utgörs idag av kuperad skogsmark. Terrängen
varierar mellan ca +46 m i norr till ca +100 m i de södra delarna. Väster om
planområdet går E6:an och i norr Ucklumsvägen. Öster och söder om planområdet
finns naturmark, samt en återvinningscentral och en motorbana.
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Figur 3. Illustrationsskiss över detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl.
(Stenungsunds kommun, 2018)
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2 Nuvarande VA-förhållanden
Det finns inga kommunala ledningar för vatten, spill- eller dagvatten inom
detaljplaneområdet.
I VA-utredning till detaljplan 158 (Norconsult AB, 2016) föreslogs sträckor för
VA-ledningar för att underlätta påkoppling av planområde 0317-11 och delar av
fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. Dessa föreslagna ledningar fick i projekteringsskedet en annan sträckning och är nu utbyggda fram till korsningen Ucklumsvägen
och Sylvägen.
Föreslagna anslutningspunkter redovisas även i bilaga 1.

2.1 Nuvarande vattenförsörjning
Ledningsnätet i Munkeröds industriområde förses med vatten från högvattenreservoaren för Stenungsund som är placerad i Hällebäck, ca 1 km från området.
Nivåerna för reservoaren anges variera mellan +75 och +70 m ovan havsnivå.
Trycket i ledningarna är okänt, men kan uppskattas utifrån nivån i reservoaren.
Tryckförlusterna i vattenledningsnätet mellan vattentornet och Munkeröds
industriområde antas uppgå till ca 0,75 m/km. Detta ger en tillgänglig trycknivå på
uppskattningsvis +68 till +73 m. (Norconsult AB, 2016a)
Den sammanlagda effekten av anslutningarna av detaljplanerna runt Munkeröd och
Norra Hallerna är en större nivåvariation i Hällebäck. Från att lägsta vattennivån
legat på en nivå på ca +3,5 m över bottennivån hamnar nu lägsta nivå på strax
under +2 m.
I VA-utredningen för detaljplan 158 föreslås en uppdimensionering av befintliga
ledningssträckor i Munkeröds industriområde, mer om detta finns att läsa i ovan
nämnda utredning (Norconsult AB, 2016a).
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2.2 Nuvarande spillvattenförsörjning
Det finns inga spillvattenledningar inom planområdet, men i VA-utredning till
detaljplan 0317-11 (Norconsult 2017) föreslås att en pumpstation och
spillvattenledningar anläggs längs Ucklumsvägen. Pumpstationen är föreslagen i
Delområde D och pumpar spillvattnet västerut till södra delarna av Munkeröds
industriområde, där det når pump nr. S21.
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Pumpstation S22 har enligt kommunen en begränsad kapacitet. Behov av
uppdimensionering bedöms behövas av både S22 och S21 för att ansluta
kommande detaljplaner. Pumpstationerna har enligt spillvattenmodellen inte
tillräcklig kapacitet för att hantera nuvarande belastning av tillskottsvatten.
Lägst kapacitet har inloppsledningen till pumpstation 22, som bedöms kunna
hantera ett flöde om ca 25 l/s. Tillgänglig kapacitet i ledningen anges vara ca 20 l/s
(Norconsult AB, 2016a).
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I VA-utredning Munkeröd -Kärr (SWECO 2018) föreslås att P22 avlastas och
spillvattnet från de nya planerna öster om E6 Munkeröd 1:12 och Kärr 1.1 leds
direkt till P21. I denna utredning förutsätts att kapaciteten i pumpstationerna är
tillräcklig.
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3 Befintlig dagvattenavledning
Befintlig dagvattenavrinning redovisas i bilaga 1. Inom planområdet avrinner
dagvattnet ytligt. I norr och väster finns diken som avleder dagvattnet till ett
biflöde till Norumsån som rinner inom detaljplanområdet. Detta biflöde leds under
E6:an, där utbredningen fortsätter inom planområde 158 innan den till slut ansluter
sig till Norumsån ca 800 m åt sydväst. Även övriga delar av planområdet har
Norumsån som recipient.
Planområdet består av skogsmark i kuperad terräng. I sydöst finns en motocrossbana samt återvinningscentral. Terrängen varierar mellan ca +46 m i norr till ca
+100 m i de södra delarna. Väster om planområdet går E6:an och i norr
Ucklumsvägen. I söder och öst finns skogsmark och sandtag.
Planområdet har delats upp i fyra avrinningsområden; norra, västra, östra och södra
avrinningsområdet eftersom dagvattnet avrinner i olika riktningar, se bilaga 1.

3.1 Recipient
Planområdet ligger inom Norumsåns avrinningsområde. Norumsån är fiskförande
och känslig för termiska föroreningar, framförallt under sommarhalvåret då vattennivåerna är låga.
Vattendraget har klassificerats av Vattenmyndigheterna samt Länsstyrelsen i
Västra Götalands län med avseende på kemisk och ekologisk status. År 2013
angavs vattendragets ekologiska status som måttlig och 2016 klassificerades den
kemiska ytvattenstatusen som ej god status. Vattendraget anges vara påverkat av
jordbruk, enskilda avlopp, fysiska förändringar samt annan morfologisk påverkan.
Detta har lett till miljöproblem, vilka innefattar övergödning, miljögifter samt
förändrade habitat (VISS, 2018).
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3.2 Geotekniska förhållanden
År 2013 gjordes en hydrogeologisk och geoteknisk undersökning av planområdet.
Utifrån jordartskartan har det konstaterats att det inom planområdet förekommer
fem jordartsförhållanden; sand, lera, isälvssediment, morän och berg, se figur 4
(SGU, 2016). Berg och lera har låg genomsläpplighet. Morän är en relativt tät
jordart som kan vara något mer genomsläpplig ytligt.
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Sanden underlagras i lägre liggande partier av lera alternativt isälvssediment och i
högre partier är det en övergång till underliggande morän. Denna jordlagerföljd kan
ha god genomsläpplighet men den begränsade mäktigheten medför att det generellt
är begränsade grundvattenakviferer. Isälvsediment i skikt med grövre kornstorlek
har en hög genomsläpplighet, men i de mer finkorninga skikten är dock
genomsläppligheten begränsad (Norconsult AB, 2013).
Två områden pekas ut som möjliga för infiltration, och det bedöms finnas goda
förutsättningar för infiltration här, se figur 4. För att bedöma hur stor
infiltrationskapaciteten är måste fler undersökningar av bland annat
grundvattennivå, marknivåer, exakt jordsammansättning, gradienter etc. göras
(Norconsult AB, 2016c).

Infiltration

Infiltration

3.3 Befintliga dagvattenledningar i närområdet
Inom planområdet finns inget dokumenterat kommunalt ledningssystem för dagvatten. Närmast belägna ledningssystem för dagvatten finns i Munkeröds industriområde, väster om planområdet.
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Figur 4. Jordartskarta över området (SGU, 2016)
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4 Föreslaget VA-system
Föreslaget VA-system presenteras i bilaga 2 och beskrivs i följande kapitel.

4.1 Föreslagen vattenförsörjning
Vattenledningar från planområdet föreslås anslutas till i tidigare utredning
(Norconsult AB, 2016a) föreslagna vattenledningsnät i Ucklumsvägen, se bilaga 2.
Enligt Svenskt Vattens publikation P83 bör trycket vid högsta tappställe ej
understiga 15 mvp. Vidare anges att trycket ej bör överstiga 70 mvp. I avsnitt 2.1
angavs att tillgänglig trycknivå vid Munkeröds industriområde är + 68 m. Med
hänsyn till denna tillgängliga trycknivå får högsta tappställe ej vara beläget högre
än + 53 m. Marknivåerna i planområdet anges variera mellan ca +51 m till +83 m.
Om man räknar med att byggnaderna förutsätts uppföras i en våning samt att
högsta tappställe är beläget 2 m över färdig golvnivå, så kan det översiktligt sägas
att alla fastigheter belägna på en höjd över +50-51 m kommer att behöva
trycksättas. I bilaga 2 visas föreslagen lokalisering av tryckstegringsstation.
I VA-utredning Munkeröd -Kärr (SWECO 2018) föreslås att en högzon skapas för
Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1. En tryckstegringsstation rekommenderas att anläggas
i korsningen Sylvägen/Ucklumsvägen på marknivå ca +42 m och föreslås styras
mot ett utgående tryck på 70 mvp, motsvarande en utgående trycknivå på +112 m.
Högsta tryckhöjning blir ca 50 mvp.
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Enligt VAV P83 kan vattenbehovet vid överslagsräkning för ett större område med
handel, övriga tjänsteservice, småindustrier och kontor utan särskilt vattenkrävande
verksamheter, antas vara 0,1 l/(s, ha). Under arbetstid kan medelförbrukningen
antas uppgå till 0,4 l/(s, ha) och den maximala timförbrukningen kan antas uppgå
till 0,8 l/(s, ha). Fastighetsytor inom planområdet har beräknats till ca 15,4 ha.
Vattenförbrukningen för planområdet har beräknats till ca 12,3 l/s vid en maximal
timförbrukning samt en medelförbrukning om 6,2 l/s.
Enligt Svenskt Vattens publikation P83 bör ett industriområde med normal
brandbelastning, dvs. brandsäkra byggnader utan större upplag av brännbart
material dimensioneras för en släckvattenförbrukning om 20 l/s. Dimensionerande
flöde fram till brandpost utgörs av medelförbrukningen tillsammans med
släckvattenförbrukningen, vilket beräknas till ca 26 l/s. Erforderlig
ledningsdimension för att tillgodose släckvattenförbrukning och samtidig
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medelförbrukning bedöms till PE160 mm. Erforderlig servisledning bedöms till
PE63 mm. I bilaga 2 framgår förslag på förbindelsepunkter.
I Svenskt Vattens publikation P83 anges att avståndet mellan brandposter inom
bebyggt område bör vara maximalt 150 m. Detta innebär att sju brandposter
behöver anläggas inom planområdet. Föreslagen placering av brandposter framgår
av bilaga 2. Då systemet inte rundmatas, föreslås spolposter anläggas i
ändledningarna.

4.2 Föreslagen spillvattenavledning
Spillvattenledningar från planområdet föreslås anslutas till befintligt spillvattenledningsnät längs Ucklumsvägen enligt bilaga 2.
En överslagsmässig bedömning av befintligt flöde i ledningen har gjorts utifrån
antagandet att maximalt spillvattenflöde motsvarar maximal vattenförbrukning
under arbetstid. För industriområden kan detta antas uppgå till 0,8 l/(s, ha) enligt
Svenskt Vattens publikation P83. Industrifastigheterna som är anslutna till spillvattenserviser uppskattas uppta en yta om ca 15,4 ha, vilket ger ett flöde i
ledningen motsvarande ca 12,3 l/s.

Spillvattenledning ska i möjligaste mån förläggas med självfall och i gemensam
schakt med vattenledning och dagvattenledning. I bilaga 2 visas föreslagen
ledningsdragning. En självfallsledning anläggs i lokalgatan. Fastigheterna i
Delområde B föreslås anslutas till en självfallsledning som avleds till en
pumpstation vid Delområde Bs nordvästliga del. Pumpstationen pumpar
spillvattnet till självfallsledningen i lokalgatan. Pumpstationen föreslås förses med
en bräddledning som leder till det föreslagna diket som går till
dagvatteninfiltrationen.
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Då spillvattenflödet från området är förhållandevis litet bedöms
ledningsdimensionen 200 mm, vilket enligt Svensk Vattens publikation P110 utgör
minimidimension, vara tillräcklig.
Lutningen för allmän del av en spillvattenservis bör enligt Svenskt Vattens
publikation P110 ej understiga 10 ‰. Vidare bör minidimensionen för
spillvattenledning vara 200 mm för att minska risken för stopp i ledningsnätet.
Minimilutning för en ledning av denna dimension är omkring 5 ‰ om
självrensning ska uppnås.

13 (28)

4.3 Föreslagen dagvattenhantering
Dagvattenflöden före och efter exploatering har beräknats. För beräkningarna har
följande antagits:
•
•
•
•
•
•
•
•

beräkning av dimensionerande regn sker enligt rationella metoden i
Svenskt Vatten P110
regnintensitet har bestämts enligt Svenskt Vatten P110
en klimatfaktor på 1,25 har tagits med i beräkningarna enligt Svenskt
Vatten P110 för framtida dagvattenflöde.
avrinningskoefficient som används är 0,1 för grönytor
avrinningskoefficient för industriområde har ansatts till 0,85 i samråd med
kommunen.
dagvattenflödet från området ska fördröjas motsvarande avrinning från
naturmark på ca 15 l/s och hektar
endast de områden inom planområdet som exploateras har tagits med i
beräkningarna.
vägarna behandlas separat
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Beräkningar har gjorts för det befintliga och det framtida dagvattenflödet. Då
höjdsättningen ändras markant i och med exploateringen kommer avrinningen av
dagvatten ändras inom planområdet. Efter exploatering föreslås dagvattnet från
stora ytor avledas åt ett annat håll än vad det gör nu. Därför skiljer sig arealen före
och efter exploatering för avrinningsområdena. Det gör även att flöden före och
efter exploatering kan vara svåra att jämföra. De arealer som används i
flödesberäkningen redovisas i tabell 2.
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Tabell 1. Markanvändning före och efter exploatering samt total reducerad area
Markanvändning

Före expl
[ha]

Efter expl Avrinnings[ha]
koefficient

Norra området
Naturmark

11,4

1,8

0,1

0

2,0

0,85

1,14

1,88

3,6

6,4

0,1

0

8,6

0,85

0,36

7,95

9,7

2,5

0,1

0

4,7

0,85

0,97

4,25

4,3

2,9

0,1

0

0

0,85

Total reducerad area

0,43

0,29

SUMMA

2,9

9,01

Industri
Total reducerad area
Västra området
Naturmark
Industri
Total reducerad area
Östra området
Naturmark
Industri
Total reducerad area
Södra området
Naturmark
Industri
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I och med att de hårdgjorda ytorna ökar i samband med exploateringen, minskar
möjligheterna till infiltration samtidigt som rinntiden genom området går snabbare.
Detta leder i sin tur till att flödet från området ökar efter exploateringen. I tabell 3
visas beräknade flöden från området före och efter exploatering. Beräkningar har
gjorts för ett 10-årsregn och 100-årsregn. Rinntiden skiljer sig mellan befintlig
situation och efter exploatering eftersom vattnet förväntas avrinna snabbare via
hårdgjorda ytor och i ledningar efter exploatering. Detta påverkar regnintensiteten i
beräkningarna, se tabell 3.

15 (28)

Tabell 2. Regnintensiteter samt olika dagvattenflöden före och efter exploatering
Regnintensitet inkl.
Före
Efter
Regnintensitet exkl.
Regnets
klimatfaktor, efter
expl
expl*
klimatfaktor, före
återkomsttid
exploatering
exploatering [l/s*ha]
[l/s]
[l/s]
[l/s*ha]
Norra området
10-årsregn

60

285

68

536

100-årsregn

123

611

140

1149

10-årsregn

116

285

42

2266

100-årsregn

247

611

89

4857

10-årsregn

71

285

69

1210

100-årsregn

152

611

147

2594

10-årsregn

71

285

31

83

100-årsregn

152

611

65

177

Västra området

Östra området

Södra området

*Inkl. klimatfaktor 1,25

Ett 100-årsregn ger ungefär ett dubbelt så stort dagvattenflöde som ett 10-årsregn.
Dagvattnet från planområdet föreslås fördröjas till att motsvara befintliga maxflöden vid ett 10-årsregn. Eftersom dagvattenflödet fördröjs till dagens nivåer
innan det avrinner från planområdet förändras inte situationen för Norumsån vid
regn med upp till 10-års åtkomsttid.
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4.3.1 Norra området
I den norra delen av planområdet föreslås dagvattnet fördröjas i en dagvattendamm
anlagd i det nordvästra hörnet av planområdet, se exempel på dagvattendamm i
figur 5. Enligt kommunen ska dammen dimensioneras så att dagvattenflödet från
området fördröjs för att motsvara avrinning från naturmark på ca 15 l/s och hektar.
Fördelar med dagvattendammar är att man effektivt kan ta hand om stora mängder
dagvatten samtidigt som de kan ha god reningseffekt. En nackdel är att de kräver
stort utrymme. Dessutom måste skötsel i form av gräsklippning omhändertagande
av sediment etc. genomföras regelbundet för att de skall fungera tillfredsställande.
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Figur 5. Dagvattendamm i ett bostadsområde

Beräknad erforderlig magasinsvolym redovisas i tabell 4.
Tabell 3. Erforderlig magasinsvolym norra avrinningsområdet
Antaget utflöde
Ansluten red. yta
ur magasin
[ha]
[l/s]
Norra området

30

Erforderlig volym

1,7

[m3]
450

Den erforderliga magasinsvolymen för det norra området har beräknats till
ca 450 m3. För att få en uppskattning på den area som en damm kräver har en oval
damm utformats med mått enligt tabell 5.

Damm

450

903

20

59

Släntlutning

0,8

1:5

Om en oval damm byggs med utformning enligt tabell 4 behövs en yta på
ca 900 m2. Dammen föreslås kompletteras med åtgärder på fastighetsmark
beskrivna i kapitel 4.3.5. Dammen föreslås placeras i nordvästra hörnet av
detaljplanområdet.
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Tabell 4. Utformning av damm i norra avrinningsområdet.
Volym
Area
Bredd
Längd Reglerdjup
3
2
[m ]
[m ]
[m]
[m]
[m]
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Förslagsvis placeras dammen så att den inte direkt påverkar de befintliga
vattenstråken i området. En ungefärlig placering av dammen kan ses i bilaga 2.
Området som dammen föreslås anläggas i är en naturlig lågpunkt vilket även gör
det till en naturlig yta där dagvatten riskerar bli stående vid extrema skyfall.
Dagvattnet föreslås avledas till dammen via dagvattenledningar som anläggs i
Ucklumsvägen där de kan samförläggas med ledningar för vatten och spillvatten.
Översiktlig föreslagen dragning av dagvattenledningar kan ses i bilaga 2.

4.3.2 Västra och östra området
Det västra området föreslås leda sitt dagvatten västerut till ett naturmarksområde
där det kan infiltrera, detta område är därmed viktigt att bevara. Det östra området
föreslås avleda sitt dagvatten norrut till ett annat naturmarksområde där det kan
infiltrera. Dessa infiltrationsområden är markerade i bilaga 2.
Infiltrationen kan ske genom att leda vattnet till torra dammar eller till
översilningsytor/gräsytor där vattnet får infiltrera ner i marken och renas. Genom
att göra gräsytorna skålformade eller anlägga torra dammar utjämnas flödet vid
högre flöden då ytan fungerar som dagvattenmagasin. Det är viktigt att ha flera
utsläppspunkter för dagvattnet för att inte skapa för höga flöden som kan riskera att
erodera jordmassor vid utsläppspunkterna. Om man har flera utsläppspunkter får
man en jämnare spridning av dagvattnet och kan på så sätt säkerställa en bättre
infiltration i marken. Vid utloppen kan det behövas erosionsskydd i form av
stenkistor eller liknande. För avledning av dagvatten från norra delarna av
delområde B föreslås att ett dike anläggs i västra grönområdet. Infiltration i
delområde A bör utformas så att överskottsvatten inte riskerar att rinnea ut på
vägen nedanför infiltrationsområdet. Detaljerad utformning av
översilningsyta/infiltration bör utredas vidare i ett senare skede. Den erforderliga
magasinsvolymen för det västra och östra området har beräknats enligt tabell 6.
Tabell 5. Erforderlig magasinsvolym
Antaget utflöde
ur magasin
\\norconsultad.com\dfs\SWE\Göteborg\N-Data\103\33\1033362

[l/s]

Ansluten red. yta

Erforderlig volym

[ha]

[m3]

Västra området

54

7,3

2637

Östra området

146

4,0

790

På fastighetsmark bör det kompletteras med åtgärder beskrivna i kapitel 4.3.55,
detta bör utredas vidare i senare skede.
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4.3.3 Södra området
Det södra avrinningsområdet består av naturmark både före och efter exploatering
men den effektiva ytan som bidrar till avrinning minskar i samband med
exploatering. Det beräknade flödet som rinner söderut är därför mindre även
inkluderat klimatfaktor. Med föreslagen lösning leds inget dagvatten från
exploaterad yta till det södra avrinningsområdet.

4.3.4 Vägområde
Makadamdiken föreslås att anläggas längs vägarna i området där det är möjligt.
Vägen höjdsätts så att dagvattnet avrinner mot diket. I makadamdiket kan en
dränledning läggas som kan ledas ut till grönområde alternativt anslutas till de
föreslagna dagvattenledningarna.

4.3.5 Dagvattensystem
För att skapa förutsättningar för en trög dagvattenavrinning föreslås att fördröjande
åtgärder anläggs på fastighetsmark. Exempelvis kan rain gardens eller
makadamdiken anläggas dit dagvatten från tak och/eller parkeringsytor avleds.

Rain gardens
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Rain gardens byggs upp med en väldränerad bädd med växter som klarar perioder
av både torka och höga vattennivåer, anpassade till klimatet i den region där den
anläggs. Växtbädden underlagras lämpligen av ett väldränerat lager av exempelvis
makadam, där flödesutjämningen till stor del äger rum. I botten av varje rain
garden föreslås en dräneringsledning anläggas, för avtappning av utjämnat
dagvattenflöde till ledningsnät avsett för dagvatten och vidare mot dammen i
nordväst, alternativt infiltrationsområdena för område väst och öst. Genom att välja
lämplig dimension på utloppsledningen kan avtappningen från respektive rain
garden regleras. I figur 6 redovisas en principiell sektion av en rain garden.
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Figur 6. Principiell utformning av en rain garden

Makadamdiken
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Makadamdiken har främst fördröjande förmåga men de har även en renande effekt.
Den fria volymen, d.v.s. magasinerings- eller utjämningsvolymen, i diket utgörs av
porvolymen i fyllningsmassorna, vanligtvis ca 30 %. Nackdelen med
makadamdiken är att de normalt behöver grävas om efter ca tio till femton år,
eftersom de kan sätta igen sig. Genom att makadamdikena förses med s.k. geotextil, som omsluter diket enligt skissen i figur 7, ökar dikets livslängd. Notera att
geotextildukens ändar överlappar varandra där de möts i den övre delen av diket.
Med sådan utformning krävs endast omgrävning av det översta skiktet vid en
eventuell igensättning. Geotextilen bör ungefärligen placeras 10 cm under dikets
ovankant. En dränledning kan läggas i makadamdiket som är kopplad till
dagvattennätet som leder till dammen i norr, alternativt mot infiltrationsområdena
för område väst och öst.

Figur 7. Skiss på makadamdike med dräneringsledning
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Oljeavskiljare
Kommunens avdelning för Miljö & Hälsa anger att dagvattnet från ytor som kan
vara utsatta för oljeutsläpp, bör genomgå rening via oljeavskiljning innan vidare
avledning till utjämningsmagasin och vidare till recipienten Norumsån.
Oljeavskiljare bör vara av klass I enligt SS EN 858-1, lamellavskiljare eller
avskiljare med bypass enligt Gryaab (Gryaab, 2014). När denna rapport skrivs är
det osäkert vilken slags verksamhet som kommer att finnas inom planområdet,
vilket gör det svårt att bedöma om en oljeavskiljare är nödvändig. Om det
framkommer i ett senare skede att verksamheterna är av den karaktären att en
oljeavskiljare behövs kan rännstensbrunnarna från de hårdgjorda ytorna kopplas till
en sådan.
Avskärande diken
I de fall fastigheterna ligger lägre än omgivande naturområden, krävs avskärande
diken för att avleda dagvatten som avrinner mot planområdet. Det krävs även
avskärande diken runt fastigheterna för att säkerställa att dagvatten inte avrinner ut
från fastigheterna och skapar problem nedströms. Förslag på lokalisering av
avskärande diken är markerade i bilaga 2.

Gröna tak

Figur 8. Bostadshus med gröna tak (Vegtech)
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För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k.
gröna tak, se figur 8.
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Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t.ex. sedum, kan minska den totala
avrunna mängden på årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Dessutom kan gröna tak magasinera upp till 10 mm nederbörd vid
enskilda regntillfällen. Förutom detta har sedum till skillnad från vanligt gräs den
speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut.
Förutsättningar för att tekniken ska kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant
lutning. Takkonstruktionen ska vara dimensionerad för den extra last som det gröna
taket innebär. Lasten är dock inte större än att motsvara ett vanligt tegeltak.
Vidare kan gröna tak ha en ljud- och värmeisolerande verkan, vilket kan bidra till
en bättre inomhusmiljö samt reducera hushållens energibehov för uppvärmning.
Gröna tak kräver dock skötsel i form av gödsling m.m. för att bibehålla sin
funktion och karaktär.

Genomsläppliga beläggningar
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För att minska avrinningen från hårdgjorda ytor och om det finns möjlighet till
infiltration kan markbeläggning t ex utgöras av en s.k. genomsläpplig beläggning.
Mängden hårdgjorda ytor kan minskas betydligt om genomsläppliga material
används som alternativ till asfalt och plattor. Exempel på genomsläppliga material
är hålsten av betong, permeabel asfalt och grus eller en kombination av dessa, se
figur 9.

Figur 9. Yta med hålsten av betong, makadambelagd gång, samt gångstig med
gräs och ett fåtal gångplattor
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Även om det inte går att infiltrera dagvattnet genom underliggande material kan
genomsläppliga beläggningar öka koncentrationstiden, jämfört med asfalterade
ytor, eftersom dagvattnet rinner av långsammare från genomsläppliga
beläggningar.
Om man vill avleda dagvattnet till exempelvis en oljeavskiljare, kan det vara bättre
att inte ha en genomsläpplig beläggning. Detta eftersom man vill samla upp
dagvattnet på en plats för att rena det.

4.3.6 Föroreningsbelastning
Vid förändring av markförhållanden från naturmark till hårdgjord yta förändras inte
bara flödet utan även föroreningsinnehållet i dagvattnet.
Eftersom det inte är känt vilken typ av verksamhet som kommer att finnas inom
planområdet, är det svårt att avgöra den framtida föroreningsbelastningen. Hur en
enskild verksamhet påverkar dagvattnet och om/vilken typ av rening som krävs får
utredas utifrån varje fastighetsägares behov.
Generellt förekommer föroreningar främst i dagvatten som avrinner från
trafikerade ytor såsom gator och parkeringar. Detta dagvatten är normalt förorenat
med olja, PAH:er och tungmetaller. Dagvatten från ”större” parkeringsytor föreslås
ledas till oljeavskiljare för rening. På fastighetsmark kan makadamdiken och rain
gardens användas för att rena dagvatten. Makadamdiken föreslås även läggas längs
gator för att omhänderta och rena vägdagvatten. Dagvatten från det norra området
kommer att fördröjs i en damm där även rening sker.
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För att uppskatta reningseffekten för föreslagna åtgärder kan databasen Stormtac
användas. Stormtac tillhandahåller schablonrening i form av procentuella
avskiljningsgrader för olika typer av dagvattenåtgärder, baserade på ett flertal olika
studier (Stormtac, 2016). I tabell 7 presenteras reningseffekter för makadamdiken,
våt damm, rain gardens och lamelloljeavskiljare. Det bör noteras ett dessa
reningseffekter är generella och har uppvisat stor spridning i olika studier.
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Tabell 6. Schablonrening för lamelloljeavskiljare (LOA), torr damm, makadamdike
och rain garden (Stormtac, 2016)
Reningseffekt
Ämne/parameter Enhet

LOA

Torr damm

Makadamdike

Rain garden*

Arsenik, As

µg/l

**

**

55 %

80 %

Krom, Cr

µg/l

**

45 %

70 %

25 %

Kadmium, Cd

µg/l

10 %

80 %

60 %

85 %

Bly, Pb

µg/l

15 %

80 %

75 %

80 %

Koppar, Cu

µg/l

10 %

30 %

70 %

65 %

Zink, Zn

µg/l

10 %

45 %

70 %

85 %

Nickel, Ni

µg/l

**

60 %

55 %

75 %

Kvicksilver, Hg

µg/l

**

10 %

40 %

50 %

PCB

µg/l

**

**

**

**

TBT

µg/l

**

**

**

**

Olja

µg/l

80 %

75 %

75 %

60 %

Bens(a)pyren

µg/l

**

**

**

**

MTBE

µg/l

**

**

**

**

Bensen

µg/l

**

**

**

**

Totalfosfor, Tot-P

µg/l

**

20 %

35 %

65 %

Totalkväve, Tot-N

µg/l

5%

25 %

45 %

40 %

TOC

mg/l

**

**

**

**

15 %
55 %
80 %
SS (partiklar)
mg/l
*Reningseffekt för rain garden baseras på angiven reningseffekt för biofilter
**Uppgift saknas

80 %
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Som synes, fungerar föreslagna makadamdike, rain gardens och damm inte enbart
flödesutjämnande utan de har även en god renande effekt på ett flertal olika
parametrar såsom olja och tungmetaller. Oljeavskiljare renar främst olja men även
tungmetaller och partiklar till viss del.
För att minska risken att stora mängder föroreningar leds till Norumsån i samband
med snösmältning bör en anvisad plats finnas för upplagring av snömassor, där
spridningen till vattendraget kan minimeras.
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4.4 Höjdsättning inom planområdet
Höjdsättningen av utredningsområdet är mycket viktigt och bör ägnas stor omsorg.
Gator och fastigheter ska i möjligaste mån harmonisera med varandra. Kvartersmark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för att en
tillfredsställande avledning av yt- och dränvatten samt spillvatten ska kunna
erhållas, se figur 10. Lägsta golvnivå föreslås inte understiga 0,5 m över marknivån
vid förbindelsepunkt för dagvatten

Figur 10. Principskiss över höjdsättning
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Om höjdsättningen utformas enligt ovan, så att gator i området alltid är belägna på
lägre nivåer än kringliggande kvartersmark, kan dagvatten avledas via gatorna om
dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem nederbörd.
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