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SAMMANFATTNING 
 

Föreliggande VA- och dagvattenutredning till detaljplan har tagits fram av WSP på uppdrag av 

Stenungsunds kommun. I området Norra Hallerna planerar kommunen för en ny förskola. Området som 

utgör ca 1,4 hektar består i dagsläget huvudsakligen av kuperad bergig skogsmark. Förskole-

byggnadens läge inom planområdet var inför samrådet obestämt men har under utredningens gång 

riktats in på det norra läget. Söder om planområdet finns befintliga bostäder med kommunal VA-

försörjning och norr om planområdet planeras på sikt för kompletterande bebyggelse med bostäder. 

För anslutning av planområdet till vattenförsörjning samt avledning av spillvatten har två olika alternativ 

studerats. Antingen dras ny spillvattenledning i Kobergsvägen till befintlig pumpstation i Kobergsvägen 

och pumpas därifrån vidare österut eller så ansluts spillvattnet till Timmermansvägen och kan då 

avledas vidare österut med självfall. De båda ledningssystemen går samman nedströms men vid 

anslutning av spillvattnet i Timmermansvägen undviks belastning av pumpstationen vid Kobergsvägen. 

För vattenanslutningen är det egalt var anslutning sker, varför vattenanslutning föreslås ske vid spill-

vattenanslutningen i Timmermansvägen för att då samla serviserna. 

Ett mål för framtida omhändertagande av dagvatten har varit att befintlig belastning av dagvattenflöden 

liksom risken för föroreningsspridning via dagvattnet ej får öka jämfört med befintliga förhållanden trots 

exploateringen och prognostiserade klimatförändringar. Då förskolan planeras som en skogsförskola 

med stora grönytor bedöms erforderliga utjämningsvolymer för hantering av flöden relativt enkelt kunna 

uppnås inom planområdet. För hantering av föroreningar har dock flertalet olika reningsanläggningar 

och kombinationer av sådana studerats. Med hänsyn till målet om oförändrad föroreningsbelastning har 

dock ej tillräcklig reningseffekt kunnat uppnås för samtliga ämnen. Det stora reningsbehovet orsakas av 

att planområdet idag huvudsakligen består av skogsmark som skall bebyggas. Oavsett vilken 

reningsanläggning som väljs är det mycket svårt att uppnå så låg föroreningsbelastning som 

förekommer för naturmark.  

Utifrån ovanstående resonemang föreslår WSP att behovet av rening ställs i relation till de generella hot 

som kan påverka möjligheterna att uppfylla bevarandemålen för Natura 2000-området Stenung-

sundskusten negativt samt möjligheterna att uppnå MKN för recipienten. För föreliggande planområde 

föreslår WSP därför att omhändertagande av dagvattnet sker i växtbäddar eller annan renings-

anläggning med hög reningseffekt. Förutom att växtbäddar har hög reningseffekt har de även god 

flödesutjämnande effekt.  

Vidare avledning av dagvattnet från planområdet bör studeras vidare med avseende på ansvar och 

ägande av anläggningen. Avledningen bedöms idag ske västerut via dike för att sedan ledas i en privat 

kulverterad bäck innan avledning till Hallernabäcken, vilket är ett möjligt alternativ även i framtiden. 

Alternativt ansluts området till något av dagvattensystemen söder om planområdet. 

Som underlag till VA-utredningen har två olika lägen för förskolebyggnadens placering erhållits. 

Lokalisering av förskolan i den norra delen av planområdet medför att förskolan lokaliseras i ett lågstråk. 

Detta lågstråk bör om möjligt bevaras för omhändertagande av skyfall eller regn som är kraftigare än de 

regn som dagvattensystem generellt kan dimensioneras för. Oavsett val av läge bör höjdsättningen av 

planområdet ägnas mycket stor omsorg.  

I reviderad version har placering av byggnad i norra läget undersökts med hänsyn till skyfall vilket 

redovisas i kap. 4.5.5. Utredningen visar att en placering norrut är möjlig om avskärande diken anläggs 

samt att höjdsättningen av marken söder om föreslagen byggnad anpassas för att kunna hantera skyfall. 
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1 INLEDNING 

I norra delen av området Hallerna, som utgör ett stort utbyggnadsområde i Stenungsunds kommun, 

planeras för ytterligare nybyggnation av bostäder. Detaljplanearbete, där ca 400 bostäder planeras, 

ska ske utifrån programhandling Program för Norra Hallerna. Stenungsunds kommun har ur program-

förslaget för Norra Hallerna lyft ut nybyggnation av en förskola för området som ett eget planförslag. 

Föreläggande VA- inklusive dagvattenutredning utgör underlag till detta planförslag och ungefärlig 

lokalisering av planområdet framgår av Figur 1 och Figur 2.  

 

 

Figur 1. Planområdets ungefärliga lokalisering i Stenungsunds kommun. (Bildkälla: Hitta.se) 
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Figur 2. Programområde Norra Hallerna omfattar området inom den svarta markeringen. Den blå elipsen visar ungefärlig 

lokalisering av planområdet för förskolan. (Bildkälla: Programhandling för norra Hallerna, 2015-10-07, s.11) 

 

Föreliggande VA- och dagvattenutredning har tagits fram av WSP på uppdrag av Stenungsunds 

kommun. Utredningen skall fungera som underlag för projektering av förskolebyggnad, planering av 

kringytor/-funktioner samt ledningsutbyggnad till detaljplan. Förutsättningar för anslutning av vatten-, 

spill- och dagvatten till befintligt nät skall utredas utifrån två alternativ. Anslutning av enbart förskolan 

kan ske till befintliga ledningar i Timmermansvägen. Alternativt sker anslutning via nya ledningar längs 

förlängningen av Kobergsvägen för att redan nu förbereda för ytterligare anslutningar i och med fram-

tida bostadsområden i Norra Hallerna. Även lösningar för att uppnå en hållbar dagvattenhantering dvs 

tex erforderligt behov av fördröjning och rening av dagvatten framgår av denna utredning. 

2 OMRÅDESGEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR VA-FÖRSÖRJNING 

2.1 BEFINTLIG OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING  

Planområdet utgör ca 1,4 ha och består idag av kuperad bergig skogsmark med två mindre grusvägar. 

Höjdskillnaden inom utredningsområdet är ca 10 meter mellan lägsta och högsta punkt. De lägsta 

nivåerna finns i områdets västra delar medan de högsta marknivåerna finns i områdets centrala och 

östra del. Befintlig markanvändning i planområdet och intilliggande område illustreras i Figur 3. Figur 4 

och Figur 5 visar befintlig markanvändning för utredningsområdet sett från korsningen mellan 

Kobergsvägen och Timmermansvägen.  

Enligt erhållna illustrationer ska skolområdet bestå av en förskolebyggnad, en parkeringsyta och en 

vändplats samt större lekytor inklusive naturmark. Figur 6 och Figur 7 visar de två principförslagen för 

utformning av skolområdet samt alternativa placeringar av förskolebyggnad. Befintliga höjder och träd 

bevaras till viss del inom området. 
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Figur 3. Befintlig markanvändning för planområdet Förskolan, Norra Hallerna, Stenungsund. (Bildkälla: Google Maps) 

 

 

Figur 4. Befintlig markanvändning i planområdets västra del. Bilden är tagen från Timmermansvägen där den västra grusvägen 
är sedd från sydlig riktning. (Källa: Google Maps) 

 

 



 
 

 
8 | 10265804  • Dpl för förskola, Norra Hallerna Dagvatten 

 

Figur 5. Befintlig markanvändning i planområdet från Timmermansvägen som visar planområdets centrala/sydliga del som utgör 
ett skogbeklätt område med berg i dagen. (Källa: Google Maps) 

 

 

Figur 6. Planerad markanvändning för det utformningsförslag där förskolan är placerad i sydöstra delen av planområdet. 
(Bildkälla: Förfrågningsunderlag, VA- och dagvattenutredning förskola Norra Hallerna) 
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Figur 7. Planerad markanvändning för det utformningsförslag där förskolan är placerad i norra delen av planområdet. (Bildkälla: 
Stenungsunds kommun, juni 2020).  

2.2 MARKFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet utgörs enligt jordartskartan huvudsakligen postglacial sand samt av urberg, se Figur 8. I 

de lägre belägna delarna dvs i den västra delen utgörs marken dock av lera. Detta innebär att infiltra-

tionsmöjligheterna är relativt små i de västra delarna av planområdet samt i de delar som består av 

urberg. I områdena som består av postglacial sand kan infiltrationsmöjligheterna däremot vara goda. 

Noteras bör att de lager som illustreras på jordartskartan är de som normalt kan förväntas 0,5 m under 

markytan. 
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Figur 8. Jordartskarta med urberg (rött), glacial finlera (gult) och postglacial sand (orange).  
Planområdets ungefärliga utbredning är markerat i svart. (Bildkälla: SGU) 

Grundvattennivån inom planområdet ligger ca 0,5–1,0 m under mark enligt genomförd geoteknisk 

undersökning i februari 2018. Normalt påträffas de högsta grundvattennivåerna i södra Sverige från 

feb-mars och de lägsta nivåerna under oktober-november. Under intervallet som undersökningen 

genomfördes var grundvattennivån, i både större och mindre magasin, i regionen över det normala för 

perioden på året (Tyréns, 2018). 

Enligt Länsstyrelsens webb-GIS finns inga platser med potentiell risk för markföroreningar inom plan-

området, se Figur 9. Inte heller bedöms det finnas några sådana platser i planområdets närhet. Detta 

medför att risken för spridning av markföroreningar, till grund- och ytvatten pga. infiltration av dag-

vattnet, ej behöver beaktas särskilt vid framtagande av förslag på framtida omhändertagande av dag-

vatten. 

 

Figur 9. Platser med potentiell risk för föroreningar saknas inom planområdet och dess närhet. Platser med potentiell risk 
markeras enligt symbolerna till höger i bild. Utredningsområdets ungefärliga utbredning är markerat i rött. (Bildkälla: 
Länsstyrelsens webb-GIS) 

 

 

 



 
 

 

 
10265804 •  Dpl för förskola, Norra Hallerna Dagvatten  | 11   

3 VATTENFÖRSÖRJNING SAMT AVLEDNING AV 
SPILLVATTEN 

3.1 BEFINTLIG FÖRSÖRJNING SAMT FÖRSLAG TILL FRAMTIDA 
SYSTEM 

Vid södra delen av planområdet finns befintliga VA-ledningsnät. Vid korsningen Timmermansvägen 

Kobergsvägen finns en tryckstegringsstation för vatten som trycker vattnet i en V110-ledning längs 

Timmermansvägen samt en V160-ledning som försörjer ett område söderut. 

Spillvattenledning är ej förlagd i Kobergsvägen men däremot finns en ledning i Timmermansvägen. 

Ledningen är enligt kommunens karta i betong, dimension 225 och ligger med ca 4% lutning. Detta 

medför en kapacitet om ca 90 l/s vilket bedöms vara mer än tillräckligt för de fastigheter som är 

anslutna längs Timmermansvägen. Från Timmermansvägen rinner spillvattnet vidare mot sydost och 

en pumpstation vid Hallernaleden som enligt uppgifter från kommunen har en begränsad kapacitet. 

Spillvatten avleds i en BTG225 hela vägen ner till pumpstationen. Om förskolan och tillkommande 

byggnader ansluts till BTG225 i Timmermansvägen kan kapaciteten i pumpstationen att behöva 

utökas. Enligt bedömning kan denna anslutning ske med självfall.      

Längre ner på Kobergsvägen, nära korsningen med Hallernaleden finns ytterligare en pumpstation. 

Denna hanterar spillvatten från ett närliggande bostadsområde i söder. Pumpning sker mot en släpp-

brunn österut och något nedströms i systemet går detta spillvatten ihop med spillvattnet från 

Timmermansvägen och andra anslutande gator. Vidare avledning sker mot nordost. Som tidigare 

nämnt finns i dagsläget inte ledning i Kobergsvägen med anslutning mot denna pumpstation, 

pumpstationen har dock, enligt uppgifter från kommunens spillvattenmodell, preliminärt kapacitet för 

anslutning av ytterligare 50 bostäder. 

Genom att ansluta spillvattnet till ledningen i Timmermansvägen istället för Kobergsvägen undviks 

enligt ovan en pumpning av spillvattnet. Även om spillvattenledning i framtiden byggs ut i Kobergs-

vägen i samband med framtida bebyggelse medför anslutning mot denna en extra pumpning, varför 

anslutning mot ledning i Timmermansvägen föreslås.  

Förslag på servisanslutning visas i Figur 10. För att kunna ansluta spillvatten vid fastighetsgräns 

behöver kommunen utöka spillvattensystemet i Timmermansvägen ca 25 - 30 m.  
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Figur 10. Föreslagen anslutningspunkt och ledningsdragning inom planområdet för spill- och dricksvatten. 

 

För att anslutning till befintlig spillvattenledning i Timmermansvägen ska kunna ske med självfall krävs 

att byggnaden uppförs med färdigt golv på lägsta nivån +52,51 för södra läget och +51,93 för norra 

läget. Höjden för färdigt golv är beräknat ligga på 0,3 m över marknivån i den punkt där ledningarna 

ansluter till byggnaden. Om byggnaden uppförs med färdigt golv på en lägre nivå finns det möjlighet 

att pumpa spillvattnet genom att anlägga en LTA-anläggning.  

Beräkningarna för färdigt golv är baserade på att nyförläggning av spillvattenledning anläggs med en 

lutning på 1%. För att vattenledning ska kunna förläggas på frostfritt djup (vilket är satt till 1,2 m från 

marknivå till hjässan på vattenledning) har beräkningarna utgått från att spillvattenledningen anläggs 

med vattengång på djupet 1,6 meter under marknivå. Bedömningen är att erforderliga marknivåer 

behöver anläggas 0–1 m högre än befintliga nivåer för att få tillräcklig täckning.       

Det finns en risk att spillvattenledning i föreslagen anslutningspunkt kommer ligga grundare än 1,6 m 

under marknivå, troligen omkring 1,4–1,5 m under marknivå, beroende på vilken exakt marknivå som 

gäller i denna punkt längs Timmermansvägen. Enligt kommunens karta är läget på befintlig 

vattenledning osäkert och det rekommenderas att i senare skede kontrollera att vattenledningen kan 

förläggas ovan spillvattenledningen på aktuell sträcka. Om detta innebär att vattenledning hamnar 

utanför frostfritt djup kan en åtgärd vara att isolera vattenledningen.  

Som tidigare nämnt finns en möjlighet att spillvattensystemet byggs ut i Kobergsvägen. Enligt 

bedömning är det möjligt att ansluta med självfall för både södra och norra läget med god marginal.  

3.2 DIMENSIONERANDE VATTENFLÖDEN 

Inom planområdet planeras för en förskola med 8 avdelningar vilka sammanlagt kommer inhusera  

ca 160 elever. Dimensionering av vattenflöde har skett enligt Svenskt vattens publikation VAV P83 

Allmänna vattenledningsnät. Den dimensionerande vattenförbrukningen uppskattas till 0.53 l/s och 

kommer vid släckvattenuttag ökas till ca 20,5 l/s. Mer info om släckvattenuttaget finns i avsnitt 3.4.1. 
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3.3 DIMENSIONERANDE SPILLVATTENFLÖDEN 

Dimensionerande spillvattenflöden har uppskattats med hjälp av Svenskt vattens publikation VAV P83, 

för ca 200 elever och ett område på 1,3 ha. Det dimensionerande spillvattenflödet uppskattas till  

ca 1,5 l/s med hänsyn taget till ovidkommande vatten. 

3.4 TRYCKFÖRHÅLLANDEN 

En hydraulisk modellering har utförts av Sweco med grunden i ett dimensionerande flöde för förskolan 

på 0,53 l/s. Sweco har räknat med att förskolan placeras på befintlig marknivå vid pumpstationen, +48. 

Simulering med dessa parametrar resulterade i ett uppskattat tryck på ca 45 mvp vid marknivån +48. 

För norra läget placeras förskolan på en uppskattad golvnivå på som lägst ca +52 och antas få två 

våningar. Högsta tappställe uppskattas då till +57 vilket medför ett tryck om ca 36 mvp vid högsta 

tappställe. För södra läget uppskattas golvnivån på förskolan ligga på som lägst ca +52,50. Detta 

innebär högsta tappställe på nivå +57,50 vilket medför ett tryck om ca 36,50 mvp över högsta 

tappställe. Enligt Svenskt vattens publikation P83 skall lägsta trycknivå i förbindelsepunkt uppgå till 

minst 15 m över högsta tappställe. Med hänsyn till erforderlig försörjning av modern VVS-utrustning 

bör dock ett tryck om minst 25 mvp över högsta tappställe eftersträvas. Med denna bakgrund anses 

vattenförsörjningen vara tillfredsställande vid normal drift. 

3.4.1 Brandvattenförsörjning 

En simulering har även utförts med avseende på brandvattenförsörjningen. Brandvatten beräknas tas 

ut från PE225 som matar tryckstegringsstationen vid Timmermansvägen. För flöde motsvarande max-

dygn-medeltimme klarar brandposten att leverera ett uttag på 20 l/s vilket är tillräckligt enligt krav på 

kapacitet för brandvattenpost.  

4 DAGVATTENHANTERING 

4.1 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING  

Planområdet utgör en del av ett större avrinningsområde, se Figur 11, som naturligt avleds västerut 

mot havet. Området uppströms planområdet, varifrån dagvattnet idag på ytan avleds genom aktuellt 

planområde, uppgår till knappt 6,5 ha. Avrinningen sker via ett lågstråk som är lokaliserat längs med 

den norra delen av planområdet och utmed befintlig väg, se Figur 12. Om byggnation uppförs i södra 

läget föreslås detta stråk bevaras för omhändertagande av dagvatten och då särskilt för 

omhändertagande av regn som är större än de som ett dagvattensystem normalt dimensioneras för. 

Om byggnation i norra läget blir aktuellt behöver markhöjder anpassas så att tillrinnande dagvatten 

leds förbi byggnader utan att skada dessa, läs mer i kap. 4.5.5. 

Dagvattnet från planområdet och området uppströms bedöms till stor del infiltrera vid normala regn. 

Dagvattenledningar finns anlagda sydväst om planområdet, i sydlig riktning från Kobergsvägen 

respektive i sydostlig riktning längs Timmermansvägen, enligt Figur 12. Inom planområdet finns dock 

en brunn som, enligt uppgift från en fastighetsägare, skall vara ansluten till en privat grävd brunn till 

fastigheten Norums-torp 1:13, direkt väster om planområdet. Den grävda brunnen, varifrån vatten 

nyttjas för visst privat bruk, är belägen på privat mark och vidare avledning skall enligt uppgift under 

privat mark ske till Hallernabäcken och sedan västerut mot recipient, se Figur 13. Avledningen ska 

enligt uppgift ske genom en kulvertering över flera fastigheter och exakt hur avledningen till 

Hallernabäcken sker behöver studeras närmare för att avgöra känslighet mot förändrade flöden etc. 

Enligt länsstyrelsens webGIS finns inga dikningsföretag etc. inom planområdets närhet. Vatten från 

brunnen inom planområdet har, enligt uppgift från fastighetsägaren, använts som dricksvatten. 
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I nuläget finns inga kända problem med översvämningar inom planområdet. Sannolikt är det dock så 

att delar av planområdet idag utgör ett instängt område till följd av den grusväg som korsar områdets 

västra del. Med instängt område avses ett område varifrån dagvattnet inte kan rinna vidare på ytan 

utan det enda sättet att leda bort vattnet är att göra det via ett anlagt dagvattensystem. 

4.1.1 Ledningsnät för dagvatten 

Befintlig dagvattenledning i Kobergsvägen är anlagd i sydlig riktning. Ledningen har sin början ca 40 m 

in på Timmermansvägen och är dragen till korsningen Kobergsvägen-Timmermansvägen där den 

sedan fortsätter söderut mot korsningen Kobergsvägen-Hallernaleden. Enligt kommunens karta är 

dagvattenledningen i betong och har en dimension på 225 mm. Ca 200 meter söder från korsningen 

Kobergsvägen-Timmermansvägen ändrar ledningen dimension till 400 mm för att senare ansluta till en 

ledning med dimension 600 mm i korsningen Kobergsvägen-Hallernaleden. Större delen av ledningen 

är förlagd med en lutning på 2–3%, med undantag av sträckan mellan brunn DNB1181 och DNB263 i 

norra delen av ledningen som har en lutning på 0,7%. Det medför att ledningen uppströms denna 

sträcka har en kapacitet på 39 l/s.   

Befintlig dagvattenledning i Timmermansvägen har sin början strax söder om planområdet och är 

dragen i sydostlig riktning genom befintligt bostadsområde. Enligt kommunens karta är ledningen i 

betong, med dimensionen 225 mm och en lutning på 4%. Detta medför en kapacitet på 90 l/s.   

 

 

Figur 11. Orange linje: Större avrinningsområde som naturligt innefattar planområdet (rödmarkering). Röd linje: Avrinnings-

området uppströms planområdet som naturligt avleds på ytan via planområdet.  
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Figur 12. Befintlig dagvattenavrinning. Orange: Naturligt avrinningsområde, Svarta pilar: Avrinningsriktning naturmark,  
Svart streckad linje: Plangräns, Rödmarkerad yta: Lågstråk olämpligt för framtida bebyggelse. Befintliga ledningsnät för  

VA och dagvatten finns söder om planområdet. 

 

 

Figur 13 Topografin inom planområde med närhet. Dagvatten rinner enligt fastighetsägare från brunnen inom privat fastighet 
vidare till Hallernabäcken. Exakt hur avrinningen till Hallernabäcken sker behöver dock studeras närmare för att avgöra 
känslighet mot förändrade flöden. Bildkälla: Lantmäteriet. 

4.2 RECIPIENTER OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Dagvattnet från planområdet mynnar i en grund havsvik i Hake fjord som utgör recipient för området, 

se Figur 14. Ekologisk status i recipienten Hake fjord är klassad till ”måttlig” på grund av att botten-

faunan klassificerats med måttlig status. Kemisk status är bedömd till ”uppnår ej god” på grund av 
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överallt överskridande ämnen (kvicksilver och bromerad difenyleter). Den kemiska statusen utan över-

allt 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” år 2027. 

 

Figur 14. 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 når och som 

även finns med i databasen VISS. Under dagvattnets transport från planområdet till Hake fjord 

passerar dagvattnet mindre vattendrag som inte finns med i VISS. Föroreningar i dagvattnet och 

flöden från dagvattnet kan ha en viss påverkan på dessa vattendrag. Ett av vattendragen som 

dagvattnet passerar under sin transport till Hake fjord är Hallernabäcken där bl.a. fisken öring vandrar 

upp.  

4.3 DAGVATTENSTRATEGI 

Det finns ingen övergripande dagvattenstrategi för Stenungsunds kommun. Utgångspunkten för 

aktuell utredning har varit att säkerställa att de befintliga dagvattensystemen inte belastas med större 

mängd dagvatten eller föroreningar än idag samt att dagvattenavrinningen till bäckar och vattendrag 

inte ökar. Dagvattnet ska i möjligaste mån fördröjas och tas om hand inom planområdet samt ifall 

behov finns renas för att föroreningsbelastningen från planområdet inte ska öka i och med plan-

förslaget. Detta med särskild hänsyn till att kustvattnet som dagvattnet från utredningsområdet leds till 

är ett Natura 2000-område, benämnt Stenungsundskusten, se Figur 15. I Länsstyrelsen Västra Göta-

lands läns bevarandeplan för Stenungsundskusten nämns övergödning och föroreningar genom 
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utsläpp (olja och andra miljögifter) som generella hot. Dessa kan påverka området och möjligheterna 

att uppfylla bevarandemålen negativt (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2017). 

 

 

Figur 15. Natura 2000-området Stenungsundskusten markerat inom det svart-randiga området.  
Utredningsområdets ungefärliga utredning är markerat i rött. (Bildkälla: Bevarandeplan för Natura  
2000-området SE0520048 Stenungsundskusten, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2017) 

4.4 ANALYS OCH BERÄKNINGAR 

Enligt Svenskt Vattens publikation P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten är VA-huvudmannen 

i tät bostadsbebyggelse ansvarig för att trycknivån i en ledning ej överskrids vid ett 5-årsregn, se tabell 

i Figur 16. Enligt samma tabell får trycknivån i systemet ej överstiga marknivån vid ett 20-årsregn. Vid 

ett regn större än ett 20-årsregn och minst till och med ett 100-årsregn är det kommunen som helhet 

som är ansvarig och då får ej skador på byggnader uppstå. Flödesberäkningar och behov av 

utjämning beräknas i detta kapitel utifrån dessa regn/återkomsttider. 

Gränsen mellan de olika bebyggelsetyperna i tabellen är flytande och kan vara svår att definiera i 

absoluta tal. Uppdelningen ska spegla möjligheterna för att utan allvarliga konsekvenser hantera ytliga 

dagvattenvolymer (Svenskt vatten, 2016). Med hänsyn till att området ansluter till befintlig bebyggelse 

i söder samt att området norr om planområdet planeras för bebyggelse inom en snar framtid bedöms 

bebyggelsetypen för planområdet Norra Hallerna Förskola tillhöra tät bostadsbebyggelse. 

 



 
 

 
18 | 10265804  • Dpl för förskola, Norra Hallerna Dagvatten 

 

Figur 16. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem. (Källa: P110, Svenskt Vatten)  

 

4.4.1 Dimensionerande dagvattenflöden 

Dagvattenflöden för planområdet har beräknats. Syftet med detta är att redovisa hur dagvattenflödena 

påverkas av en förändrad markanvändning. Utifrån Svenskt Vatten publikation P110 Avledning av 

dag-, drän- och spillvatten skall en klimatfaktor på 1,25, till följd av klimatförändringar, inkluderas i 

flödesberäkningar för planerad bebyggelse. 

Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden, qdag dim, beräknas med rationella metoden enligt:  

qdag dim = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ kf  

där qdag dim står för dimensionerande flöde (l/s), 𝐴 för avrinningsområdets area (ha), 𝜑 för avrinnings-

koefficient (-), 𝑖(𝑡𝑟) för dimensionerande nederbördsintensitet (l/s∙ha) och kf för klimatfaktor (-) . 

Tabell 2 listar avrinningskoefficienter utifrån bebyggelsetyp.  

Tabell 3 och Tabell 4 redovisar flödesberäkningar för nuläge respektive planerad bebyggelse utifrån 

en nederbördsmängd med en återkomsttid på 5, 20 respektive 100 år, med en blockregnsvaraktighet 

på 30 minuter för befintlig markanvändning för planområdet och 10 minuter för planerad bebyggelse. 

Den förändrade blockregnsvaraktigheten orsakas av att dagvattnet kommer att rinna av snabbare från 

området efter exploateringen.  

 

Tabell 2. Aktuella avrinningskoefficienter utgående från Svenskt Vatten P110 

Bebyggelsetyp Avrinningskoefficient 

Kuperad bergig skogsmark 0,1 

Ängsmark, gräsytor 0,1 

Grusplan och grusad gång 0,2 

Grusväg 0,4 

Asfaltsyta 0,8 

Tak utan ytmagasin 0,9 

Skolområde, flackt 0,5 

 

Tabell 3. Flödesberäkningar för befintlig markanvändning 

Markanvändning Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area (ha) 

Flöde 5-års 
(30 min) (l/s) 

Flöde 20-års 
(30 min) (l/s) 

Flöde 100-års 
(30 min) (l/s) 

Kuperad bergig 

skogsmark 
1,08 0,1 0,11 10,0 15,7 26,6 

Ängsmark 0,23 0,1 0,02 2,1 3,3 5,7 

Grusväg 0,05 0,4 0,02 1,9 3,0 5,1 

Summa 1,36 0,17* 0,15 14 22 37 

*=genomsnittlig avrinningskoefficient 
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Tabell 4. Flödesberäkningar för planerad bebyggelse utifrån sammanvägd avrinningskoefficient enligt P110 för skolområde. 

Klimatfaktorn beaktas. Avrinningskoefficient 0,5 kan dock antas vara något högt m.h.t. att aktuell förskola planeras som en 
naturförskola. 

Markanvändning Area 

(ha) 

Avrinnings-

koefficient 

Reducerad 

area (ha) 

Flöde 5-års 

inkl kf 1,25 
(10 min) (l/s) 

Flöde 20-års 

inkl kf 1,25 
(10 min) (l/s) 

Flöde 100-års 

inkl kf 1,25 
(10 min)( l/s) 

Skolområde, flackt 1,36 0,5 0,68 153 243 415 

 

Den sammanvägda avrinningskoefficienten på 0,5 för ”Skolområde, flackt” utifrån P110 kan dock 

antas vara högt satt för att representera förskolan i Norra Hallerna. Detta eftersom förskolan kommer 

vara en så kallad skogsförskola där planområdet till relativt stor del kommer att bestå av grönområden. 

För bedömning av en mer rimlig framtida avrinningskoefficient för skogsförskolan har beräkning gjorts 

efter kartering och antaganden enligt figur 7. Detta resulterar i följande fördelning av 

markanvändningen. 

7 % tak (𝜑 = 0,9) 

11% av gård med permeabel beläggning (grus, sandlådor, lekytor) (𝜑 = 0,2) 

21 % av asfaltsyta (parkering infart, gångväg) (𝜑 = 0,8) 

61 % av kuperad bergig skogsmark, gräsyta m.m. (𝜑 = 0,1)  

Antaganden har genomförts utifrån Figur 7. Planerad markanvändning för det utformningsförslag där 

förskolan är placerad i norra delen av planområdet. (Bildkälla: Stenungsunds kommun, juni 2020).och 

med dessa erhålls avrinningskoefficienten 0,32, se Tabell 5 där även beräkningar av flöden har 

genomförts. Markbeläggningar etc. kan dock justeras/specificeras ytterligare. Om tex asfaltytan enligt 

ovan istället beläggs med grus, med avrinningskoefficienten 0,2 istället för asfaltens 0,8, reduceras 

den totala avrinningskoefficienten till 0,19, se Tabell 6. Utifrån ovanstående resonemang gör WSP 

bedömningen att 0,32 är en rimlig framtida avrinningskoefficient för naturförskolan och aktuellt 

planområde. Beräknade flöden med avrinningskoefficienten 0,32 visas i Tabell 7.  

 

Tabell 5. Flödesberäkningar för planerad bebyggelse med skolgården asfalterad. Klimatfaktorn beaktas. 

Markanvändning Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area (ha) 

Flöde 5-års 
inkl kf 1,25  

(10 min) (l/s) 

Flöde 20-års 
inkl kf1,25  

(10 min) (l/s) 

Flöde 100-års 
inkl kf 1,25 

(10 min) (l/s) 

Tak 0,10 0,9 0,09 20,4 32,3 55,0 

Gård (permeabel 

beläggning) 
0,15 0,2 0,03 6,9 10,9 18,6 

Parkering, gc, infart 0,28 0,8 0,23 51,2 80,9 137,9 

Kuperad bergig 

skogsmark, gräs natur 
0,83 0,1 0,08 18,7 29,6 50,5 

Summa 1,36 0,32* 0,43 97 154 262 

*=genomsnittlig avrinningskoefficient 
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Tabell 6. Flödesberäkningar för planerad bebyggelse med permeabla asfaltytor/grus. Klimatfaktorn beaktas. 

Markanvändning Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area (ha) 

Flöde 5-års 
inkl kf 1,25  

(10 min) (l/s) 

Flöde 20-års 
inkl kf 1,25  

(10 min) (l/s) 

Flöde 100-års 
inkl kf 1,25 

(10 min) (l/s) 

Tak 0,09 0,9 0,08 20,4 32,3 55,0 

Gård (permeabel 

beläggning) 
0,15 0,2 0,03 6,9 10,9 18,6 

Parkering, gc, infart 

(permeabel/grus) 
0,28 0,2 0,06 12,8 20,2 34,5 

Kuperad bergig 

skogsmark, gräs, natur 
0,83 0,1 0,08 18,7 29,6 50,5 

Summa 1,36 0,19* 0,31 71 113 192 

*=genomsnittlig avrinningskoefficient 

Tabell 7. Flödesberäkningar vid WSPs bedömning för aktuellt planområde om en framtida avrinningskoefficient 0,32. 

Klimatfaktorn beaktas. 

Markanvändning Area 
(ha) 

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area (ha) 

Flöde 5-års 
inkl kf 1,25 

(10 min) (l/s) 

Flöde 20-års 
inkl kf 1,25 

(10 min) (l/s) 

Flöde 100-års 
inkl kf 1,25 

(10 min)( l/s) 

Naturförskolan 1,36 0,32 0,43 97 154 262 

 

4.4.2 Fördröjningsbehov av dagvatten 

Enligt önskemål från Stenungsunds kommun skall dagvatten fördröjas motsvarande befintligt. Fördröj-

ningsvolymer har beräknats för regn med 5, 20 och 100 års återkomsttid.  

Tabell 8 redovisar erforderlig magasinsvolym för att det flöde som uppkommer vid befintlig situation 

inte ska öka efter exploatering vid respektive regn. I tabellen redovisas flöden och volymer vid en 

framtida markanvändning motsvarande avrinningskoefficienten 0,5 såväl som 0,32. Den senare 

koefficienten bedöms vara mycket rimlig att uppnå för aktuellt planområde. Avrinningskoefficienten 0,5 

är hämtad från Svenskt Vattens publikation P110 och kan användas generellt för flacka skolområden. 

 

Tabell 8. Erforderlig fördröjningsvolym för att flödet, Q, vid respektive regn inte skall öka efter exploatering. Grönmarkerad cell 

visar den volym som förslag till fördröjning i denna utredning baseras på. 

 5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 

Q bef. 14 l/s 22 l/s 37 l/s 

Q framtid Outjämnat 

flöde vid angiven 
avrinningskoefficient 

153 l/s 

(𝜑 = 0,5) 

243 l/s 

(𝜑 = 0,5) 

415 l/s 

(𝜑 = 0,5) 

97 l/s 

(𝜑 = 0,32) 

154 l/s 

(𝜑 = 0,32) 

262 l/s  

(𝜑 = 0,32) 

Erforderlig magasins-
volym samt 
dimensionerande 

regnvaraktighet vid 
angiven 
avrinningskoefficient 

124 m3 (60 min) 

(𝜑 = 0,5) 

195 m3 (60 min) 

(𝜑 = 0,5) 

330 m3 (60 min) 

(𝜑 = 0,5) 

64 m3 (40 min) 

(𝜑 = 0,32) 

101 m3 (30 min)  

(𝜑 = 0,32) 

172 m3 (30 min)  

(𝜑 = 0,32) 

 

 



 
 

 

 
10265804 •  Dpl för förskola, Norra Hallerna Dagvatten  | 21   

4.4.3 Föroreningar i dagvatten 

Syftet med föroreningsberäkningar är att uppskatta vilken påverkan förändringen i markanvändning 

har på dagvattnets innehåll av föroreningar samt att bedöma hur mottagande recipient kan komma att 

påverkas. 

Mängden föroreningar som planområdet genererar i nuläget och enligt plan har beräknats med verk-

tyget StormTac och redovisas i Tabell 9 och  

Tabell 10. Detta verktyg utgår ifrån schablonhalter för olika marktyper. För befintlig bebyggelse har 

schablonhalter för skogsmark, ängsmark och grusyta använts. För planerad bebyggelse har 

schablonhalter för skolområde men även skogsområde använts som en kompensation för att förskolan 

skall utformas som en naturförskola. Storleken hos respektive område för nuläget samt enligt plan har 

uppskattats utifrån befintliga förhållanden respektive planskiss.  

Resultatet av beräkningarna visar en ökning av samtliga föroreningsmängder vid en jämförelse för 

befintlig och framtida markanvändning. Ett mål i aktuell plan är dock att minimera ökningen av 

föroreningsmängderna trots den förändrade markanvändningen varför dagvattnet från planområdet 

behöver genomgå rening. Uppskattat behov av rening för oförändrad föroreningsbelastning visas i 

Tabell 9. 

 

Tabell 9. Föroreningsberäkningar avseende mängder. Viss osäkerhet finns i alla beräkningar som bygger på schablonhalter från 

StormTac. Behövd reningseffekt för att inte planområdet ska ge upphov till större mängd föroreningar än i dagsläget 

Mängder Nuläge  
(kg/år) 

Enligt plan utan rening  
(kg/år) 

Behövd reningseffekt 
(%) 

P 0,11 0,65 83 

N 1,5 4,4 66 

Pb 0,004 0,032 88 

Cu 0,011 0,066 83 

Zn 0,027 0,22 88 

Cd 0,00017 0,0015 89 

Cr 0,0025 0,025 90 

Ni 0,0032 0,021 85 

Hg 0,000011 0,000069 84 

SS 20 150 87 

Olja 0,19 1,5 87 

PAH16 0,00022 0,0012 82 

BaP 0,0000013 0,0001 99 

 

Som kan avläsas i Tabell 9 uppstår för oförändrad föroreningsbelastning mycket stora behov av rening 

av dagvattnet från planområdet efter exploatering. Detta beror på att den befintliga markanvändningen 

i form av framförallt skogsmark medför mycket låg föroreningsbelastning vilket är svårt att uppnå 

oavsett form av tänkt exploatering. För att sätta föroreningsbelastningen och reningsbehovet i relation 

till något annat redovisas därför i  
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Tabell 10 riktvärden från Miljöförvaltningen i Göteborgs stad1 samt riktvärden som är ifrågasatta men 

som tidigare användes i Stockholms län2, samt hur dessa står i relation till halterna som planområdet 

ger upphov till enligt plan.  

Tabell 10. Föroreningsberäkningar avseende halter. Viss osäkerhet finns i alla beräkningar som bygger på schablonhalter från 
StormTac. Riktvärden från Miljöförvaltningen i Göteborgs stad för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten. 
Riktvärden från Riktvärdesgruppen, Regionala dagvattennätverket i Stockholms län.  

Halter Nuläge (µg/l) Enligt plan, utan 
rening (µg/l) 

Göteborg Stads 
riktvärden (µg/l) 

Stockholms län Nivå 
1M (µg/l)  

P 58 200 50 160 

N 850 1300 1250 2000 

Pb 2,2 9,8 14 8 

Cu 6,1 20 10 18 

Zn 15 68 30 75 

Cd 0,091 0,45 0,4 0,4 

Cr 1,4 7,8 15 10 

Ni 1,8 6,6 40 15 

Hg 0,0062 0,021 0,05 0,03 

SS 11000 47000 25000 40000 

Olja 100 460 1000 400 

PAH16 0,12 0,37 - - 

BaP 0,0007 0,031 0,05 0,03 

 

4.5 FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING 

Exploateringen av planområdet kommer att medföra kraftig ökning av dagvattenflöden liksom en ökad 

risk för föroreningsspridning via dagvatten. För att uppnå Stenungsunds kommuns önskemål om dag-

vattenutsläpp kommer därför mycket stora krav att behöva ställas på dagvattenhanteringen inom plan-

området. 

För hantering av dagvattnet inom utredningsområdet föreslås öppna dagvattenlösningar i form av 

växtbäddar och genomsläpplig beläggning. I och med detta val av lösningar tillämpas lokalt omhänder-

tagande av dagvatten inom utredningsområdet. Dessa lösningar går i linje med hållbar dagvatten-

hantering genom att dagvattnet renas och tas om hand nära källan samt att de öppna dagvatten-

lösningarna ger ett rekreativt, estetiskt och pedagogiskt värde.  

Noteras bör att det dagvatten som idag inte infiltrerar inom planområdet huvudsakligen bedöms av-

ledas till en privat grävd brunn och inte till kommunalt ledningsnät. Ägaren till fastigheten nedströms 

och således den privata brunnen har uttryckt intresse för att anslutningen till hans brunn skall vara 

kvar då han nyttjar vattnet för eget bruk. Uppgifter saknas om hur avledningen av dagvattnet är reg-

lerad eller ens om den är det. Enligt uppgift från länsstyrelsens web-GIS finns inget dikningsföretag 

eller likande i planområdets närhet. Med anledning av planerad exploatering bör det klargöras hur 

vidare avledning av dagvattnet samt nyttjande av detta skall ske i framtiden, dvs ansvar och ägande 

av anläggningen för den vidare avledningen bör säkerställas. Särskilt intressant är hur vidare av-

ledning skall ske vid ett regn som är kraftigare än de som dagvattenanläggningarna dimensioneras för 

eller om vattenkvalitén förändras. Möjligen kan ett större vidaregående flöde till den privata brunnen 

                                                   
1 Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten 
2 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Regionala dagvattennätverket i Stockholms län, Riktvärdesgruppen 2009.  
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än idag tillåtas, men i händelse av ett kraftigare regn än vad som kan hanteras i det befintliga sys-

temet bör bräddning av dagvatten kunna ske på ett sätt som inte skadar nedströms fastigheter. Detta 

kan antingen ske inom planområdet, till det kommunala ledningsnätet eller till annan anläggning/dike.   

4.5.1 Tekniska lösningar 

Nedan ges exempel på ett par typer av dagvattenanläggningar som kan komma att tillämpas inom 

planområdet. Förslaget till dagvattenhantering beskrivs under rubrik 4.5.2. 

 

Nedsänkta och upphöjda växtbäddar 

Växtbäddar är en planterad yta dit dagvatten avleds via ytavrinning eller via ledningar och brunnar,  

se Figur 17-Figur 20. I denna utredning föreslås principen för växtbäddarna följa den enligt Figur 17, 

för nedsänkt växtbädd till vilket dagvatten leds via ytliga rännor, samt enligt Figur 20, för upphöjd växt-

bädd till vilket takvatten leds via stuprör. Ett antaget djup på 0,5 m med en porositet på 15% samt en 

antagen fördröjningsvolym på ca 60 mm för grund växtbädd och 300 mm för djup växtbädd medför  

att grunda växtbäddar har en kapacitet på ca 0,16 m3/m2 och djupa växtbäddar en kapacitet på  

ca 0,38 m3/m2 (Stockholm Stad, 2016). För att anläggningen ska behålla sin kapacitet krävs att växt-

bädden rensas och underhålls. Växtbäddar kan förses med ett tätt skydd i botten som skyddar even-

tuella underliggande material. Växtbäddarna är vanligen även utrustade med ett utlopp i botten och en 

bräddningsbrunn i höjd med kanten på bädden. Ett lämpligt val av växtlighet för växtbäddarna är skär-

gårdsgräs som tål såväl längre perioder av torka som väta. 

 

 

Figur 17. Principskiss nedsänkta växtbäddar (Bildkälla: WRS) 

 

Biokol & 

makadam 



 
 

 
24 | 10265804  • Dpl för förskola, Norra Hallerna Dagvatten 

 

Figur 18. Exempel på nedsänkta växtbäddar i landskapet (Stockholm stad och WRS) 

 

 

Figur 19. Exempel på nedsänkta växtbäddar i landskapet (Bildkälla: Stockholm stad) 

 

 

Figur 20. Principskiss på upphöjda växtbäddar (Bildkälla: Kent Fridell och Kristian Klasson,  
Tengbomgruppen AB.) 
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Att nedsänkta och upphöjda växtbäddar föreslås som dagvattenanläggningar i förskoleområden är 

vanligt, men få har hunnit byggas varpå inget referensuppdrag har lyckats identifierats. Utöver växt-

bäddars rekreationsvärde och estetiska värde kan vattnets väg över skolområdet vid större regn och 

växtbäddarnas funktion som anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten medföra ett högt 

pedagogiskt värde till verksamheten på förskolan. På de flesta sätt skiljer sig inte växtbäddar från 

vanliga rabatter. Växtbäddar kan givetvis på samma sätt som en rabatt förstöras ifall marken som är 

planterad trampas sönder av lekande barn men i övrigt bör inte anläggningar av växtbäddar medföra 

någon större risk för barnen än något annat som normalt förekommer inom ett förskoleområde.  

Anläggningskostnaderna för en upphöjd växtbädd är ca 3 200 kr/m2. Som jämförelse kostar en 

plantering av enklare busk- eller örtvegetation ca 1 500 kr/m2 (WRS, 2016). 

Skötselkostnaderna för en växtbädd antas vara jämförbar med kostnaderna för att sköta en robust 

perennplantering som ligger på ca 25 kr/m3 per år (WRS, 2016). 

Genomsläpplig beläggning 

Olika typer av vattengenomsläppliga beläggningar kan användas som alternativ till asfalt. Avrinnings-

koefficienten för olika typer av genomsläppliga beläggningar varierar stort. Utgångspunkten för kar-

teringen för dagvattenhanteringen har varit att den tänkta parkeringsytan har en avrinningskoefficient 

på 0,8. Avrinningen minskar dock och så även fördröjningsvolymen om genomsläpplig beläggning 

används. Exempel på genomsläpplig beläggning är hålad marksten och rasterytor som har en 

avrinningskoefficient på 0,6 – 0,7. Utöver det finns även varianter med betydligt lägre 

avrinningskoefficient. Exempel på hur en lösning med genomsläpplig beläggning kan se ut visas i 

Figur 21.  

 

 

Figur 21. Exempel på P-yta med gles plattsättning som genomsläppligt material. (Bildkälla: Sweco) 

 

För att kapaciteten skall behållas behöver anläggningen regelbunden skötsel. Vald beläggningstyp 

styr underhållsbehovet. Exempel på regelbundna skötselåtgärder är gräsklippning, ogräsrensning och 

högtrycksspolning i kombination med byte av fogmaterial som satt igen. Ytor med genomsläpplig 

beläggning som ska tåla högre belastning är gångtrafik vilket förekommer i detta fall kräver en kon-

struktion med ett bärlager i botten som vid behov kan kompletteras med ett förstärkningslager. Bär-

lagret och förstärkningslager måste ha en god porositet för att kunna utjämna flöden.  
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Anläggningskostnaderna för genomsläpplig beläggning i form av exempelvis Hansa gräsarmering 

beräknas uppgå till ca 850 kr/m2 inklusive plattor, sättgrus och bärlager samt anläggning. Som 

Jämförelse kostar anläggning av vanliga betongplattor ca 500 kr/m2. 

Infiltrationen i de genomsläppliga beläggningarna minskar med tiden ifall de inte underhålls. Rekom-

menderat underhåll genomförs med vakuumsugning. Genom underhåll med vakuumsugning 1–2 

gånger/år antas permeabel asfalt fungera mycket bra. 

 

 

 

 

 

Översvämningsyta 

En översvämningsyta är en nedsänkt grönyta dit vattnet leds till via underjordiska ledningar eller ytliga 

rännor. Vattnet samlas upp i en ofta skålformad yta som förses med en brunn i botten för att dag-

vattnet ska kunna ledas vidare till ledningsnätet, se Figur 22. En översvämningsyta är vanligtvis torr-

lagd och kan normalt användas för andra ändamål, som lek- och spelytor. 

För att anläggningen ska behålla sin kapacitet krävs att översvämningsytan underhålls. Ett viktigt 

användningsområde för översvämningsytor är hantering av skyfall då vanliga dagvattenanläggningar 

normalt ej kan utformas för omhändertagande av ett sådant. 

 

 

Figur 22. Principbild av en översvämningsyta i Växjö vid våt- respektive torrväder 

 

Anläggningskostnaden för en översvämningsyta beror mycket på de naturgivna förutsättningarna, 

material och val av utformning. I detta fall antas översvämningsytan vara av en gräsbeklädd enklare 

konstruktion med en brunn i botten. Därav kan kostnaderna för anläggning antas vara jämförbar med 

anläggningskostnaderna för infiltrationsstråk. Om infiltrationsstråk anläggs som en integrerad del i 

samband med parkanläggande antas det inte innebära någon merkostnad. Även skötselkostnaderna 

för en översvämningsyta av beskriven utformning kan vara jämförförbar med kostnaderna för infil-

trationsstråk. Skötselkostnaderna för infiltrationsstråk ligger på ca 3 kr/m2 per år. Som jämförelse är 

kostnaden ca 2 kr/m2 per år för skötsel av en vanlig gräsyta (WRS, 2016). 
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Dammar 

Dagvattendammar kan fördröja stora volymer vatten men har också en god reningseffekt om vattnets 

uppehållstid, utformning samt dimension är väl avväg tillsammans med att dammen underhålls regel-

bundet.  

En dagvattendamm är ofta ett antal gånger längre än vad den är bred för att gynna skötsel och fun-

ktion. Dimensionsmässigt bör en dagvattendamm motsvara ca 1,5 - 2,5 procent av den hårdgjorda 

avrinningsytan för att uppfylla en god rening och funktion. En dagvattendamm består med fördel av 

flera zoner med olika funktion, särskilt om föroreningsbelastningen hos dagvattnet är hög. Ett första 

steg i en dagvattendamm med flera zoner är en försedimenterande del där de större partiklar som 

förts med dagvattnet kan sjunka till botten och sedimentera. Vid dimensionering bör försedimente-

ringszonen motsvara ca tio procent av den totala dammvolymen. Förutom sedimentation av partikel-

bundna föroreningar kan ytterligare rening av lösta föroreningar ske genom växtupptag om dagvatten-

dammarna förses med växter. Med fördel består dammen av en eller flera våtmarkssteg, bestående 

av grunda partier som är gynnsamma för växtlighet, vilka bidrar till upptag och avskiljning av lösta 

föroreningar i vattnet, se Figur 23. Växter som en del av reningsprocessen i dammarna ökar inte bara 

reningsgraden utan bidrar också till att de biologiska värdena blir högre.  

 

 

Figur 23. Principskiss för en dagvattendamm med djupare försedimenteringszon samt grund våtmarksdel.  
(Bildkälla: WRS) 

 

Dammar behöver regelbunden kontroll och skötsel. Dammsektionerna bör placeras för att underlätta 

underhållsarbete så att sektionerna nås med grävmaskin vid sedimenttömning eftersom bottensedi-

ment behöver grävas bort från dammen regelbundet. Regelbundenheten avgörs av tjockleken på 

bottensedimentet som beror av föroreningsbelastningen. Därav rekommenderas rutinmässiga mät-

ningar av sedimentdjupet. I tillägg behöver vegetationsutvecklingen och tecken på erosionsskador ses 

över regelbundet för att vidta åtgärder vid behov. Förutom dammars fördröjande och renande egen-

skaper på dagvattnet bidrar de till en ökad biologisk mångfald, skönhetsvärden och rekreationsvärden 

till landskapet. Figur 24 visar på den variation som förekommer när det kommer till funktion, rekreation 

och gestaltning av dagvattendammar. 
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Figur 24. Exempel på öppna dagvattenlösningar i form av dagvattendammar i olika miljöer (Bildkälla: WRS, Svenskt Vatten).  

 

4.5.2 Förslag till framtida dagvattenhantering  

Vid upprättande av föreliggande VA- och dagvattenutredning identifierades tidigt att det södra läget för 

förskolan, se Figur 6, är att föredra ur dagvattensynpunkt. Detta grundas på markförhållanden och 

höjdsättning och därmed även framtida omhändertagande av dagvatten och risken för översväm-

ningar. Med detta avses främst att mark lokaliserad i lågpunkter eller lågstråk alltid skall undvikas att 

bebyggas då dagvatten söker sig till dessa och dagvattenanläggningar aldrig kan dimensioneras för 

omhändertagande av alla regn. Förslaget att lokalisera byggnaden i den södra delen av planområdet 

stöds även av att den yta med postglacial sand som då finns mellan förskolan och parkeringsytan kan 

användas för dagvattenhantering. Detta eftersom infiltrationsmöjligheterna är goda och avledning med 

självfall kan erhållas till ytan. 

I denna utredning har i ett senare skede även utretts möjligheterna till lokalisering i det norra läget. Om 

planerad byggnad anläggs i norra läget krävs det att höjdsättningen av planområdet tillägnas extra 

stor omsorg. Därtill krävs även ett större arbete med anläggning av dagvattenåtgärder för att minska 

risken för skador på förskolebyggnaden i samband med kraftiga regn, se kap 4.5.5.  

Utgångspunkten inför framtagande av föreliggande utredning var att dagvattnet som uppstår inom 

planområdet skall fördröjas motsvarande befintligt flöde. Hanteringen av dagvatten för planområdet 

föreslås dimensioneras utifrån ett regn med återkomsttid 20 år. För att inte större flöden, som uppstår 

vid nederbörd med högre återkomsttid, skall skada bebyggelse eller annan känslig infrastruktur bör 

hantering av större flöden ske genom att avskärande diken skapas enligt beskrivet i kap. 4.5.5 samt 

att höjdsättning av byggnader och omkringliggande gård görs enligt princip i figur 34, d v s med ett 

lågstråk på gården som möjliggör att ytavrinning kan passera byggnaden och avrinna mot framtida 

parkeringsytor på västra sidan om byggnaden. Enligt förslag anläggs lågstråket med en dränledning i 

botten som leder vattnet vidare till växtbäddarna i väster. Om marken söder om byggnaden ut till 

lågstråket anläggs med en marklutning på 5% bedöms det vara möjligt att anlägga en dränledning 
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som korsar vatten- och spillvattenledning utan att det uppstår någon ledningskollision. Om byggnaden 

uppförs med färdigt golv på den lägsta möjliga nivån för självfall, enligt beskrivning i kap 3.1, finns det 

dock en risk att lågstråket påverkar möjligheterna till erforderlig täckning på vatten- och 

spillvattenledning.  

Vid dimensionering av anläggning för fördröjning av dagvatten bör den vidare avledningen från 

planområdet vid såväl mindre som kraftigare regn vara klargjord då detta kan ha påverkan på hur stort 

det vidaregående flödet kan vara. 

Enligt Tabell 8 skall en volym motsvarande 101 m3 fördröjas inom utredningsområdet utifrån ett regn 

med återkomsttid 20 år. Växtbäddar och ev. genomsläpplig beläggning föreslås som hanteringslösning 

för dagvattnet som uppstår inom området. Ett alternativ på hanteringslösning skulle också kunna vara 

översvämningsyta. Figur 25 visar ett förslag på placering av hanteringslösningar för dagvatten inom 

planområdet för att uppfylla fördröjningsbehovet på 101 m3. För att 101 m3 dagvatten ska kunna 

fördröjas krävs 266 m2 djup växtbädd (101/0,38). Söder och väster om parkeringsytorna finns ca 440 

m2 tillgänglig grön yta för att skapa växtbäddar. Därtill finns en hel del plats för upphöjda växtbäddar 

(fördröjning av takvatten) intill föreslagen byggnad. Det är dock att rekommendera att växtbäddarna 

placeras i nära anslutning till parkering och infart, eftersom det mest förorenade dagvattnet 

uppkommer där.  

Planerad bebyggelse och parkeringsytor behöver höjdsättas så att dagvattnet som uppstår inom 

utredningsområdet avleds eller avrinner på ytan till dessa anläggningar.  

Om det är ett krav att anlägga oljeavskiljare från parkeringsytan kommer rening via växbäddar inte att 

vara möjlig. Växtbäddar har också en förmåga att rena oljeföroreningar i dagvatten; reningsförmågan 

av oljerester är emellertid något högre i en oljeavskiljare. Nackdelen med oljeavskiljare är dock att 

flertalet andra ämnen kommer att renas avsevärt sämre eftersom oljeavskiljare i huvudsak renar 

oljerester.   

 

 

Figur 25. Principskiss över föreslagen dagvattenhantering för planområdet. Växtbäddar i gröna ytor (rutmarkerat) och ev. 
upphöjda växtbäddar vid byggnad. Anslutning till ledningsnät i hörnet Kobergsvägen-Timmermansvägen. Bildkälla: Trafikstudie 
(Sigma) 
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I Figur 26 visas ett exempel på växtbäddar i anslutning till ett skolområde och med växtbäddar mellan 

skolan och parkeringsområdet precis som föreslaget ovan.  

 

Figur 26. Växtbäddar på Mt. Tabor School i Portland, USA. (Bildkälla: Sweco och Luleå tekniska universitet)  

 

För vidare avledning från planområdet har två huvudalternativ identifierats. Det första medför 

anslutning till de kommunala ledningsnäten söder om planområdet och det andra avledning till 

Hallernabäcken via en privat brunn samt en privat kulvert.  

Även en kombination mellan dessa skulle kunna vara möjlig men oavsett val av lösning måste den 

förankras juridiskt vilket inkluderar att ansvarsfördelningen blir tydlig då kommunen idag inte har något 

ansvar och ägande i hanteringen av avrinning västerut via dike och kulvert. 

För vidare avledning till kommunalt ledningsnät har två alternativ studerats. Antingen ansluts dag-

vattnet från planområdet till ledningsnätet längs Timmermansvägen eller via ny ledning som ansluts till 

en förlängning av dagvattenledningen längs Kobergvägen. För alternativet där dagvattnet från 

planområdet ansluts till befintligt ledningsnät i Timmermansvägen leds dagvattnet vidare till ett dike 

strax sydost om korsningen mellan Sadelmakarvägen och Hallernaleden enligt Figur 27 och vidare till 

Norumsån. Om dagvattnet ansluts till befintligt ledningsnät i Kobergsvägen leds dagvattnet till ett 

utlopp i Hallernabäcken norr om Hallernaleden i höjd med Pressarevägen även det enligt Figur 27. Vid 

anslutning till kommunalt ledningsnät blir ansvarsfördelningen tydlig men då planområdet sannolikt 

inte belastar något av ledningssystemen idag medför det att belastningen kommer att öka oavsett 

fördröjning. Ledningen i Kobergsvägen beräknas som lägst ha kapaciteten 39 l/s. 
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Figur 27. Utlopp för dagvatten från befintligt ledningsnät i Kobergsvägen respektive Timmermansvägen 

 

Naturligt avleds dagvattnet till den lägst belägna punkten inom planområdet dvs till befintligt dike, 

vidare västerut till den privata brunnen och sedan på något sätt över privat mark vidare till Hallerna-

bäcken. Fortsatt avledning enligt befintligt skulle, då kommunen eventuellt har tillgänglig mark där, 

kunna medföra att dagvattnet då kan utjämnas och renas väster om planområdet istället för inom det. 

Eventuellt kan då även dagvatten från andra ytor (t ex. från kommande detaljplaner belägna 

uppströms i avrinningsområdet) omhändertas i en anläggning som görs gemensam. Anläggningen 

skulle tex kunna utformas som en damm, se avsnitt 4.5.1 varifrån utgående flöde eller delar av detta 

kan avledas vidare till systemet med den privata brunnen. 

Dimensionering och utformning av dammen behöver utredas i ett senare skede och dess utformning 

bör arbetas fram i nära samarbete med landskapsarkitekter för att uppnå önskad funktion som 

rekreationsplats i landskapet. Mycket viktigt är även att dikenas kapacitet ses över så att skada på 

byggnader ej uppstår vid ett 100-årsregn. 

4.5.3 Reningseffekt lösningsförslag och påverkan på miljökvalitetsnormer 

Resultatet av föroreningsberäkningarna visar att mängderna av samtliga ämnen ökar till följd av den 

förändrade markanvändningen inom planområdet. I Tabell 11 visas reningsbehovet av dagvattnet för 

att mängden av dessa föroreningar inte ska öka. Erforderlig reningseffekt bedöms dock inte vara rea-

listisk att erhålla då det inte ens med en kombination av lösningar går att komma upp i den behövda 

reningseffekten för alla ämnen. Med bakgrunden att det är befintlig skogsmark som bebyggs bedöms 

behövd reduktion därtill inte vara möjlig att uppnå oavsett exploatering eller reningsanläggning för 

dagvattnet. Därmed föreslås att målet för utredningen istället ändras att anlägga reningslösningar med 

så hög reningseffekt som möjligt. Ett exempel på en sådan anläggning är växtbäddar som redovisats 

som lösningsförslag i avsnitt 4.5.2. Växtbäddar benämns även biofilter och dess reningseffekt visas 

även den i Tabell 11 för att på så sätt enkelt kunna jämföras med den erforderliga reningseffekten. 

Vidare föreslås resultaten av föroreningsberäkningarna ställas i relation till de generella hot som 
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nämns i avsnitt 4.3 och som kan komma att påverka Natura 2000-området Stenungsundskusten samt 

möjligheten att uppnå MKN för recipienten.  

Tabell 11. Behövd reduktion för att föroreningsbelastningen från planerad bebyggelse inte skall överstiga belastningen från 

befintlig bebyggelse. Viss osäkerhet finns i alla beräkningar som bygger på schablonhalter från StormTac. Längst till vänster 
visas reningseffekt för i utredningen föreslagen dagvattenhantering i form av biofilter eller motsvarande. (Källa för reningseffekt: 
StormTac) 

Ämne Behövd reningseffekt (%) Reningseffekt biofilter (%) 

P 83 65 

N 66 40 

Pb 88 80 

Cu 83 65 

Zn 88 85 

Cd 89 85 

Cr 90 55 

Ni 85 75 

Hg 84 80 

SS 87 80 

Olja 87 70 

PAH16 82 85 

BaP 99 85 

 

Beräkningar av föroreningsmängder efter rening i åtgärdsförslag har genomförts baserat på approxi-

mationen att allt dagvatten från utredningsområdet renas i åtgärder motsvarande biofilter. Resultatet 

av beräkningarna visar att alla ämnen förutom PAH16 trots mycket god rening i dagvattenanläggning, 

med reningseffekt motsvarande biofilter, kommer att öka jämfört med befintliga förhållanden, se Tabell 

12. 

Tabell 12. Föroreningsberäkningar avseende mängder före och efter rening. Viss osäkerhet finns i alla beräkningar som bygger 

på schablonhalter från StormTac. Rött markerar att mängden är högre än för befintlig markanvändning. Grönt markerar att 
mängden är lägre än för befintlig markanvändning. 

Mängder Nuläge  
(kg/år) 

Enligt plan utan rening  
(kg/år) 

Enligt plan efter rening 
motsvarande biofilter (kg/år) 

P 0,11 0,65 0,23 

N 1,5 4,4 2,6 

Pb 0,004 0,032 0,006 

Cu 0,011 0,066 0,023 

Zn 0,027 0,22 0,03 

Cd 0,00017 0,0015 0,0002 

Cr 0,0025 0,025 0,011 

Ni 0,0032 0,021 0,005 

Hg 0,000011 0,000069 0,000014 

SS 20 150 30 

Olja 0,19 1,5 0,45 

PAH16 0,00022 0,0012 0,0002 

BaP 0,0000013 0,0001 0,000015 
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Eftersom reningseffekten av biofilter, som tillhör de reningsanläggningar som har högst reduktion, är 

lägre än erforderlig reningseffekt medför det således att mängden föroreningar som avleds till dag-

vattensystemet ökar om planförslaget genomförs med föreslagen rening. WSP gör dock bedömningen 

att biofilter resulterar i bästa möjliga reningseffekt utifrån vad som kan anses vara en rimlig åtgärd för 

rening av föroreningar i dagvatten för området. För att styrka detta kan en jämförelse ske med de rikt-

värden för föroreningshalter som Miljöförvaltningen i Göteborg Stad har för utsläpp av förorenat vatten 

till recipient och dagvatten. Av Tabell 13 framgår att riktvärdena underskrids för samtliga ämnen föru-

tom fosfor om rening sker i biofilter eller motsvarande. Vid jämförelse med de riktvärden som tidigare 

användes i Stockholm, se Tabell 14, ges att samtliga riktvärden uppnås. 

Noteras bör att Göteborgs stad bedömer att avsteg från riktvärdena kan göras om åtgärder inte är 

tekniskt möjligt, ekonomiska rimligt och miljömässigt motiverat varför platsspecifika bedömningar kan 

krävas. Göteborgs stad har bl.a. därför även tagit fram målvärden vilka presenteras i en PM benämnt 

”Reningskrav för dagvatten” daterat 2017-03-02. Syftet med PM:en är enligt denna bl.a. att klargöra 

vilken typ av rening som krävs beroende på den avvattnade ytan och vilken recipient dagvattnet leds 

ut i. I denna beskrivs även att Miljöförvaltningens riktlinjer är framtagna för att säkerställa att den mest 

känsliga recipienten inte påverkas av ett dagvattenutsläpp och att mindre känsliga recipienter klarar ett 

högre utsläpp. För ett antal ämnen bedöms mindre känsliga recipienter klara det dubbla riktvärdet var-

på målvärden har tagits fram för dessa. Målvärdena är avstämda med Miljöförvaltningen Göteborgs 

stad och presenteras i Tabell 15 tillsammans med beräknade halter för planområdet och Miljöförvalt-

ningens riktvärden. En viktig slutsats från tabellen är att föroreningsbelastningen från planområdet 

efter planerad exploatering och föreslagen rening uppfyller målvärdena. Detta medför att möjligheten 

att uppnå MKN ej äventyras om recipienten ej är att klassa som mycket känslig. 

 

Tabell 13. Föroreningsberäkningar avseende halter. Viss osäkerhet finns i alla beräkningar som bygger på schablonhalter från 
StormTac. Riktvärden från Miljöförvaltningen i Göteborgs stad för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten. Rött 
markerar att halterna enligt plan, utan respektive med rening överskrider Miljöförvaltningens riktvärden och grönt markerar att 

Miljöförvaltningens riktvärden uppfylls enligt plan utan respektive med rening.  

Halter Nuläge (ug/l) Enligt plan, utan 
rening (ug/l) 

Göteborg Stads 
riktvärden (ug/l) 

Enligt plan, med rening 
i biofilter (ug/l) 

P 58 200 50 70 

N 850 1300 1250 780 

Pb 2,2 9,8 14 2,0 

Cu 6,1 20 10 7 

Zn 15 68 30 10 

Cd 0,091 0,45 0,4 0,07 

Cr 1,4 7,8 15 3,5 

Ni 1,8 6,6 40 1,7 

Hg 0,0062 0,021 0,05 0,004 

SS 11000 47000 25000 9400 

Olja 100 460 1000 138 

PAH16 0,12 0,37 - 0,05 

BaP 0,0007 0,031 0,05 0,005 
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Tabell 14. Föroreningsberäkningar avseende halter. Viss osäkerhet finns i alla beräkningar som bygger på schablonhalter från 

StormTac. Riktvärden som tidigare användes i Stockholm. Rött markerar att halterna enligt plan, utan respektive med rening 
överskrider riktvärden och grönt markerar att riktvärden uppfylls enligt plan utan respektive med rening.  

Halter Nuläge (ug/l) Enligt plan, utan 

rening (ug/l) 

Stockholms län Nivå 1M 

 (µg/l)  

Enligt plan, med rening 

i biofilter (ug/l) 

P 58 200 160 70 

N 850 1300 2000 780 

Pb 2,2 9,8 8 2,0 

Cu 6,1 20 18 7 

Zn 15 68 75 10 

Cd 0,091 0,45 0,4 0,07 

Cr 1,4 7,8 10 3,5 

Ni 1,8 6,6 15 1,7 

Hg 0,0062 0,021 0,03 0,004 

SS 11000 47000 40000 9400 

Olja 100 460 400 138 

PAH16 0,12 0,37 - 0,05 

BaP 0,0007 0,031 0,03 0,005 

 

 

Tabell 15. Presentation av Göteborgs stads målvärden samt beräknade halter för planområdet och riktvärden för mycket 

känsliga recipienter. Beräknade föroreningshalter i grönt indikerar att de understiger målvärdena medan röda ej gör det. Viss 
osäkerhet finns i alla beräkningar som bygger på schablonhalter från StormTac. Samtliga halter i (ug/l) Riktvärden har även 
tagits fram för TOC men då dessa ej beräknats i StormTac för planområdet har dessa ej tagits med i redovisningen. 

Halter Nuläge Enligt plan,  
utan rening 

Enligt plan, med  
rening i biofilter 

Riktvärden  
– mycket känslig 

recipient 

Målvärden  
– övriga 

recipienter 

P 58 200 70 50 150 

N 850 1300 780 1250 2500 

Cu 6,1 20 7 10 22 

Zn 15 68 10 30 60 

SS 11000 47000 9400 25000 60000 

 

För att klargöra huruvida möjligheten att uppnå MKN äventyras till följd av exploateringen krävs så-

ledes en klassning av recipienten. Den slutliga recipienten för området är Hake fjord men vattendrag 

mellan planområdet och Hake fjord dvs Hallernabäcken eller mindre sannolikt Norumsån kan komma 

att påverkas. Tyvärr saknas information om Hallernasbäcken i VISS varför det är svårt att bedöma hur 

känslig denna bäck kan vara. Enligt uppgift från kommunen går det dock öring upp i denna. 

Platsspecifika mätningar och observationer skulle kunna genomföras för att närmare se hur bäcken 

skulle kunna påverkas av exploatering uppströms. 

De prioriterade ämnena som medför att den kemiska statusen inte uppfylls i Hake fjord är poly-

bromerade difenyleter (PBDE), kvicksilver och kvicksilverföreningar samt tributyltenn föreningar (TBT). 

De förhöjda halterna av PBDE och kvicksilver förekommer hos de flesta vattenförekomster i Sverige. 

På grund av att halterna av dessa ämnen anses svåra att sänka till sådana nivåer att god status kan 

uppnås innan år 2021 omfattas de av tidsfrist till 2027. Även TBT omfattas av tidsfrist till år 2027 

eftersom utbredningen av föroreningen samt lämpliga åtgärder behöver utredas.  
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Orsaken till att den ekologiska statusen inte uppnår god status i Hake fjord beror på att den fysiska 

kemiska kvalitetsfaktorn bottenfauna klassats med måttlig status. Bedömningen är baserad på en 

bottenfaunaundersökning från 2012 med stöd av intilliggande vattenförekomster status (Marstrands-

fjorden, Askeröfjorden och Halsefjorden).  

De miljöproblem som klassificerats i Hake fjord framgår av VISS. Där kan utläsas att endast ett 

miljöproblem klassats för Hake fjord och att det är miljögifter. Som tidigare nämnts har Hake fjord 

problem med förhöjda halter av kvicksilver och TBT. Klassning av resterande miljöproblem såsom 

övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen, syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av 

organiska ämnen, morfologiska förändringar mm saknas. 

Utifrån bristande information om recipienterna i VISS samt att särskild hänsyn bör tas till att kust-

vattnet som dagvattnet från utredningsområdet leds till är ett Natura 2000-område, Stenungsunds-

kusten, studerades Länsstyrelsen Västra Götalands läns bevarandeplan för Stenungsundskusten. I 

bevarandeplanen för Stenungsundskusten nämns övergödning och föroreningar genom utsläpp (olja 

och andra miljögifter) som generella hot. Dessa kan påverka området och möjligheterna att uppfylla 

bevarandemålen negativt (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2017).  

I nuläget uppskattas planområdet generera mycket små mängder av föroreningar till recipeinten. För 

de flesta ämnen kommer mängden föroreningar som planområdet ger upphov till att fördubblas efter 

rening i motsvarande växtbäddar om planförslaget genomförs. Förändringarna är dock mycket små 

vilket medför att bedömning är att planförslaget inte antas försämra möjligheterna att uppnå MKN för 

recipienten Hake fjord.  

De ämnen som bedöms kunna utgöra generella hot mot Stenungsundskusten skulle dock kunna ses 

över av gällande enhet på Stenungsunds kommun för att inte riskera att möjligheterna att uppfylla 

bevarandemålen påverkas negativt. Dessa är som nämnt i bevarandeplanen näringsämnen såsom 

kväve och fosfor samt olja och andra miljögifter. 

För att kunna uppnå bästa möjliga rening för planområdet har alltså växtbäddar föreslagits. Givetvis 

kan andra typer av anläggningar även anläggas såsom makadamdiken, permeabel beläggning, 

infiltrationsstråk/översvämningsyta och skelettjordar. Varken växtbäddar eller någon av de andra 

nämnda dagvattenanläggningarna bedöms dock ha tillräcklig reningseffekt för att uppnå motsvarande 

befintlig föroreningsbelastning eller riktlinjerna för fosfor enligt Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. För 

att detta ska vara möjligt behöver flera dagvattenlösningar anläggas i serie som på ett reningsverk. 

Detta är förmodligen inte ekonomiskt motiverat och även om reningslösningar skulle anläggas i serie 

kommer inte rening motsvarande befintlig föroreningsbelastning uppnås för samtliga ämnen, utan 

endast några av dem. Vid val av växtbäddar eller motsvarande väljs den anläggning som medför en 

så låg föroreningsbelastning som möjligt, inom en rimlig ekonomisk kostnad. För indikation om 

kostnader för drift och underhåll för olika typer av dagvattenanläggningar se avsnitt 4.5.1. Om 

alternativet väljs där dagvattnet renas och fördröjs i en damm eller likande väster om planområdet 

bedöms reningseffekter i samma storleksordning som vid rening i växtbäddar kunna uppnås för de 

flesta ämnen. Därtill bedöms även viss rening ske i dikena. 

För utredningen bör det även nämnas att aktuellt planområde endast utgör en mindre del av ett pro-

gramområde och att intilliggande exploatering planeras utgöras av bostadsområden med trafikerade 

ytor där föroreningsmängderna förväntas bli betydligt större. Bedömningen av om planerad exploa-

tering inom planområdet med föreslagna åtgärder riskerar att MKN påverkas för recipienten kan 

således påverka möjligheten till exploatering av hela det planerade bostadsområdet. WSP rekommen-

derar att de reningskrav som tillämpas för förskolan bör vara i enlighet med de för resten av den 

planerade bebyggelsen. 
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Riktlinjer för rening av dagvatten 

En aspekt som diskuterats under genomförandet av föreliggande utredning är vilka reningskrav som är 

rimliga att ställa. I Sverige finns inga nationella riktlinjer för utsläpp av förorenat vatten till dagvatten 

och recipient utan riktlinjer och krav ställs regionalt. Syftet är att uppfylla gällande lagstiftning och före-

skrifter, miljömål och vägledningar såsom miljöbalkens allmänna hänsynsregler, EU:s ramdirektiv för 

vatten och miljökvalitetsnormer för recipienter. 

Weserdomen, framtagen av EU-domstolen år 2015 kom att påverka regleringen av vattenförvaltningen 

generellt och föroreningsbelastning från dagvatten specifikt. Domen innebar att möjligheterna att upp-

nå miljökvalitetsnormerna, dvs att god ekologisk och kemisk status hos mottagande recipient inte får 

riskeras i och med genomförande av planförslaget. Dessutom får ingen kvalitetsfaktor få en försämrad 

status. Uppfyllandet av MKN för recipienten är avgörande för att få detaljplanen godkänd. Det pågår 

dock diskussioner om hur pass starkt Weserdomen reglerar vattenförvaltningen eftersom det 

förekommit fall där åtgärder godkänts av gällande domstol trots risk för att försämra 

vattenförekomstens status.  

Utöver att inte riskera att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas i vattenförekomsterna har flertalet 

kommuner ställt krav på att dagvattnet ska renas motsvarande belastning från befintlig markanvänd-

ning. Detta har framförallt gällt kommuner som saknar riktlinjer eller som har större exploaterings-

program eller känsliga recipienter med låg status. Att ha ett reningskrav som innebär att dagvattnet 

ska renas till den grad att det motsvarar befintlig markanvändning bedöms av WSP generellt inte vara 

rimligt när befintlig markanvändning består av naturmark.  

Ett krav på rening motsvarande befintlig markanvändning är mer rimligt för ett markområde som redan 

är något exploaterat. Dock rekommenderar WSP att reningskraven bör vara betydligt högre än rening 

motsvarande befintlig markanvändning i de fall där befintlig mark utgörs av exempelvis särskilt 

förorenande industri.   

För Stockholm Stad som tillhör en av kommunerna med stora exploateringsplaner fastställdes 2017 en 

åtgärdsnivå för att på ett enkelt sätt kunna tydliggöra vilka åtgärder som behöver vidtas för hantering 

av dagvatten för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas i stadens vattenförekomster. I dokumentet 

Dagvattenhantering, Åtgärdsnivå vid ny- och större ombyggnation framgår att föroreningsbelastningen 

från dagvattnet behöver minska med 70 - 80 procent för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas i 

stadens vattenförekomster. Senare följer att ca 90 procent av dagvattnets årsvolym i Stockholm be-

höver fördröjas och renas för att målet ska kunna nås. Underlagen för de siffrorna beskrivs i en sär-

skild utredning, PM Åtgärdsnivå för dagvatten i Stockholm. Vidare framgår att anläggningar som kan 

magasinera 20 mm nederbörd från en förutbestämd yta bedöms kunna ta hand om 90 procent av 

årsnederbörden i Stockholm och därmed bidra med rening i nivå med identifierade behov. Sådana 

anläggningar bidrar också med robusthet och viktiga säkerhetsmarginaler i stadens dagvattenförande 

system. Rening i nivå med behoven kan även uppnås med mindre fördröjningsvolym om tekniker med 

god avskiljningsförmåga används.  

Flera kommuner har även genomfört lokala åtgärdsprogram för vattenförekomsterna i sina kommuner 

för att få en samlad bild över vilka näringar/branscher som ger upphov till exempelvis erosionsskador, 

miljögifter, syrefattiga förhållanden och belastningen av näringsämnen såsom fosfor och kväve till 

recipienten osv. Utifrån dessa lokala åtgärdsprogram har de sedan bland annat kunnat fastslå vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att behålla eller förbättra statusen hos recipienten. I tillägg till att 

åtgärdsprogrammen ger en fingervisning om vilka branscher som har en påverkan på recipienten ger 

dem även en fingervisning om vart det är mest lönsamt att göra åtgärder. Det kan exempelvis framgå 

att den i särklass största faktorn till en recipientens låga ekologiska status är jordbruket, som bidrar 

med utsläpp av flera ton fosfor per år. Ifall ett planförslag skulle innebära att utsläppen av fosfor ökar 

med 0,5 kg per år skulle kompensationsåtgärder motsvarande en lika stor minskning inom jordbruket 

kunna vara en mer tekniskt och ekonomiskt lämplig lösning. På detta sätt kan ett flertal detaljplaner 



 
 

 

 
10265804 •  Dpl för förskola, Norra Hallerna Dagvatten  | 37   

där åtgärder motsvarande befintlig föroreningsbelastning är kostsamma och teknisk svåra att genom-

föra antas med viss ökning om motsvarande föroreningsbelastning kompenseras inom ett annat 

område där man kan bidra till lika stor förbättring på ett tekniskt och ekonomiskt mer fördelaktigt sätt. 

4.5.4 Dagvattenhantering vid skyfall 

För att hantera extrema flöden, som inte dagvattensystemet klarar av att avleda, bör höjdsättningen 

göras så att dagvatten vid höga flöden leds till platser där de gör minst skada. Detta eftersom skyfalls-

mängder i många fall kan leda till marköversvämning med skador på byggnader. För flöden som upp-

står vid skyfall svarar inte VA-huvudmannen, utan kommunen, men VA-huvudmannen kan vara be-

hjälplig i planeringen för dessa (Svenskt Vatten 2016). Med förebyggande åtgärder och väldimen-

sionerade dagvattenlösningar kan skador minimeras. Det är av stor vikt att planerad bebyggelse höjd-

sätts så att dagvattnet som uppstår inom utredningsområdet avleds från området utan att bebyggelse, 

inom planområdet och nedströms, riskerar att skadas. Bebyggelse bör inte planeras i nära anslutning 

till lågpunkter eller lågstråk.  

4.5.5 Skyfallssimuleringar 
På uppdrag av beställaren har WSP undersökt planområdets förmåga att hantera skyfall. Skälet till 

detta är att man vill undersöka om det är möjligt att placera huvudbyggnaden i det norra läget. 

Placeringen i norra läget innebär att byggnaden placeras i ett befintligt lågstråk. Detta innebär, som 

angivet tidigare, att höjdsättningen blir viktig i det framtida detaljprojekteringsskedet. För beräkningar 

och visualisering har skyfallssimuleringar utförts i programvaran Scalgo. I detta beräknings- och 

visualiseringsprogram kan man få en överblick över nuvarande situation och områden som riskerar 

översvämning vid olika regn. Avrinningsmodellen är uppbyggd på basis av höjddata från Lantmäteriet. 

Det är även möjligt att göra översiktliga förändringar av marknivåer, d.v.s. att höja och sänka mark för 

att illustrera byggnader m.m. I Scalgo åskådliggörs endast ytavrinningen; programmet tar inte hänsyn 

till vad ett eventuellt ledningsnät kan hantera. I Scalgo finns inte heller någon tidsfaktor; regnvolymen 

läggs bara på ytan. Av detta kan slutsatsen dras att de effekter av regn som åskådliggörs i Scalgo är 

representativa för intensiva och kortvariga regn. I denna utredning har ett regn på 50 mm valts att 

studeras i Scalgo. Detta bedöms motsvara ett kortvarigt 100-årsregn eller mer, enligt 

beräkningsprogrammets funktioner. 50 mm regn som faller inom 20 minuter motsvarar ett regn med 

drygt 100 års återkomsttid. Om 50 mm regn faller inom 10 minuter motsvarar detta ett regn med 250 

års återkomsttid. I figur 11–12 visas avrinningsområdets utbredning. I figur 28 visas utbredningen för 

det avrinningsområde som bidrar med avrinning till planområdets lägsta punkt enligt avrinningsanalys i 

Scalgo. 
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Figur 28. Bidragande avrinningsområde enligt Scalgo markerat med grönt. Planområdesgränser i rött. 

Den tillrinning som sker från norr om Hallernavägen rinner ner till vägdiket och leds sedan under 

trumma enligt figur 12. Söder om Hallernavägen finns även ett vägdike. Detta delar sig i östra delen av 

planområdet varefter vänstra grenen av diket löper längs med en gammal skogsväg, se figur 28 och 

29. 

 

Figur 29. Vägdike som delar sig i planområdets östra del. Till höger Hallernavägen.  

 

Vid platsbesök noterades även en vägtrumma under skogsvägen längre in i skogen, se figur 30. 

Avvattningsvägen som syns i Scalgo är därmed korrekt. Den nya byggnaden kommer därmed i norra 

läget att ligga där befintlig avrinning sker, se figur 30. 
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Figur 30. Bild visar maximal utbredning avseende ny byggnad och befintlig avrinning. Byggnad är placerad med hänsyn till 
föreslagen framtida trafiklösning väster om byggnaden. 

I Scalgo simulerades därefter den nya byggnaden. ”Nya” diken skapades längs Hallernavägen samt 

passager där de befintliga trummorna ligger, se figur 31. Även ett mindre avskärande dike skapades 

öster om planerad byggnad. Det avskärande diket kopplas till vägdiket på södra sidan om 

Hallernavägen. Dikenas djup är ca 0,5 meter och dikesbredden är ca 1 meter. 

Bef. trumma 
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Figur 31. Svarta markeringar visar vilka justeringar som gjordes. Bildkälla: Scalgo 

 
Figur 32. Resultat efter editerad mark samt nederbörd 50 mm. Bildkälla: Scalgo. 

Resultatet när 50 mm regn applicerades framgår av figur 32. 

Bilden visar att tillrinning sker mot den nya byggnadens södra sida. Ett vattendjup på 0,7 meter 

uppstår mot den nya byggnaden. De avskärande diken som skapats på norra och östra sidan fungerar 

emellertid bra och leder bort stora delar av tillrinnande vatten österifrån. I figur 32 ser man att det är de 

mindre bergknallarna som finns söder om byggnaden som hindrar avrinningen västerut.  

I ytterligare ett steg testades åtgärd där marken framför södra sidan om byggnaden planades ut. 

Utplaningen gjordes schablonmässigt utan detaljerade ändringar för att matcha befintlig markhöjd vid 

Vattendjup 

0,7 m 
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byggnadens sydvästra hörn. Detta gjordes för att uppnå ytavrinning västerut med minsta möjliga 

markförändring. Resultatet efter applicering av 50 mm nederbörd visas i figur 33.  

 

Figur 33. Resultat efter schablonmässig sänkning av markyta söder om byggnad, samt nederbörd 50mm. Bildkälla: Scalgo.  

 

Resultatet är att inga instängda områden uppstår intill byggnad och att det inte föreligger någon 

översvämningsrisk. I figur 33 ser man att avrinningen västerut från gården sker förhållandevis nära 

den nya byggnaden vilket beror på att ytans lutning inte har finjusterats i Scalgo. I 

detaljprojekteringsfasen rekommenderas att en svagt V-formad yta skapas på gårdsplanen så att 

vatten från skyfall kan avrinna med behörigt avstånd från den framtida byggnaden, se 

principutformning i figur 34.  

 

Figur 34. Princip utformning av marknivå söder om framtida byggnad. Röda pilar anger flödesriktning för dagvatten. 

För att kunna säkra byggnad mot 100-årsregn föreslås därmed att befintliga diken vid Hallernavägen i 

östra delen av planområdet läggs om så att tillrinnande dagvatten leds i vägdike längs Hallernavägen 

som illustreras i figur 31 och 32. Vidare behöver marknivåerna justeras i samband med exploatering 

så att översvämning undviks till följd av avrinningen från södra sidan om byggnaden. För övrigt får 

inga instängda områden skapas i anslutning till byggnaden.   

Ny byggnad  

sett från väster 

Berg 

Drän/Ledning 
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5 SLUTSATSER OCH FORTSATT ARBETE 

I denna utredning har dimensionerande flöden, fördröjningsvolymer, föroreningsberäkningar och prin-

cipförslag för dagvatten baserats på en avrinningskoefficient för planerad bebyggelse på 0,32. Ifall 

förutsättningar skulle ändras behöver beräkningar och principförslag ses över innan detaljprojektering 

av planområdet kan påbörjas. En ökning av avrinningskoefficienten höjer avrinningen från området 

och skulle resultera i att en större andel av området behöver tas i anspråk för dagvattenhantering.  

Dag-, spill- och dricksvattensystemen ger olika förutsättningar för planområdets anslutning. Dagvatten-

anslutning kan ske antingen till befintligt nät i Kobergsvägen eller till en förlängning av befintligt nät 

längs Timmermansvägen alternativt avledas västerut via privat mark till Hallernabäcken. Dagvattnet 

bedöms idag avledas västerut varför detta alternativ kan vara att föredra av flera skäl. Tex medför en 

anslutning till ledningsnätet att belastningen på detta kommer att öka oavsett fördröjning. Dock saknas 

idag uppgifter gällande hur avledningen av dagvatten från planområdet och uppströms områden är 

reglerad, samtidigt som vattnet nedströms används för bl.a. bevattning varför ansvarsfrågan för diket 

bör studeras vidare och klargöras innan beslut kan tas om hur vidare avledning bör ske.  

Även för spillvattenanslutning vid Timmermansvägen krävs en förlängning av det kommunala led-

ningsnätet. Vattenanslutningen kan ske godtyckligt längs Timmermansvägen eller i en framtida 

förlängning av Kobergsvägen. Om anslutning av dagvatten sker till något av ledningsnäten bör en 

avvägning mellan viljan att ha samtliga servisanslutningar samlade och viljan att minimera nyförlägg-

ningen av kommunala ledningar i gata göras. I rapporten föreslås ett läge för anslutning som innebär 

samlad anslutning för spill- och dricksvatten, och att dagvatten ansluts separat. 

I nuläget uppskattas planområdet generera mycket små mängder av föroreningar till dagvattensys-

temet. För de flesta ämnen kommer mängden föroreningar som planområdet ger upphov till att för-

dubblas efter rening i motsvarande biofilter om planförslaget genomförs. Förändringarna är dock 

mycket små i absoluta tal vilken medför att bedömning är att planförslaget med föreslagen rening inte 

antas försämra möjligheterna att uppnå MKN för recipienten Hake fjord. De ämnen som bedöms 

kunna utgöra generella hot mot Stenungsundskusten skulle dock kunna ses över för att inte riskera att 

möjligheterna att uppfylla bevarandemålen påverkas negativt. Beroende på hur avledningen av dag-

vatten mellan planområdet och Hake fjord kommer att ske bör även påverkan på eventuella diken och 

vatten längs vägen undersökas. Framtaget förslag för dagvattenhantering bedöms dock ge bästa 

möjliga rening med hänsyn till teknik, miljö och ekonomi. Noteras bör även att detaljplanen utgör en 

del av ett större programområde. WSP rekommenderar att de krav som ställs på rening av dagvattnet 

från nu aktuellt planområde även kan tillämpas för resten av programområdet. 

En placering av byggnad i norra läget har undersökts med hänsyn till skyfall vilket redovisas i kap. 

4.5.5. Utredningen visar att en placering norrut är möjlig om avskärande diken anläggs i planområdets 

östra del, samt att höjdsättningen av marken söder om föreslagen byggnad anpassas för att kunna 

hantera skyfall. Eftersom förslaget med placering i norr innebär att byggnaden uppförs i nuvarande 

lågstråk, samt att tillrinningen från öster sker från ett förhållandevis stort avrinningsområde krävs det 

att stor omsorg behöver läggas avseende höjdsättningen i detaljprojekteringsfasen. Tillrinnande 

dagvatten som överskrider kapacitet i eventuella rännstensbrunnar/kupolbrunnar på framsidan om 

huvudbyggnaden måste även fortsättningsvis kunna avrinna ytledes västerut utan att skada 

byggnaden. 
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