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SAMMANFATTNING
Stenungsunds kommun avser att bygga ut Jörlanda skola i etapper; skolans elevantal ska utökas från
dagens 350 till 525 elever. I samband med detaljplanearbetet tas denna VA- och dagvattenutredning
fram. Planområdet ligger ca 11 km söder om centrala Stenungsund.  Området består idag av tre större
skolbyggnader, skolgård, en mindre parkeringsyta samt gräsytor, grusytor och ängsmark. Enligt
jordartskartan består marken till största delen av glacial och postglacial finlera vilket innebär begränsade
infiltrationsmöjligheter. Aktuellt planförslag innebär uppförande av nya skolbyggnader, parkeringsplats,
idrottshall mm.

Planområdet försörjs idag med kommunalt VA-nät som utgörs av två serviser för dricksvatten och
spillvatten. Tillgängligt vattentryck vid anslutningspunkt till planområdet är enligt hydraulisk modell 53–
58 meter vattenpelare. Beräkningar visar att om befintligt vattentryck understiger 24,5 meter
vattenpelare i förbindelsepunkt kommer tryckstegring att krävas. Tillgängligt tryck är därmed tillräckligt
efter exploatering. Anslutande vattenledning i Novavägen är emellertid en gjutjärnsledning i dåligt skick
enligt VA-huvudmannen. Denna ledning kan eventuellt behöva bytas/renoveras. Utredningen föreslår
att befintliga serviser används för nya skolbyggnader avseende dricks- och spillvatten. Servisernas
status behöver dock kontrolleras.

I området finns tre närliggande brandposter som bedöms ha tillräcklig kapacitet avseende flöde för att
försörja räddningstjänstens behov. Diskussion gällande kompletterande brandposter rekommenderas i
samband med renovering av befintlig dricksvattenledning.

Dagvatten avleds idag dels via fastighetens befintliga ledningsnät för dagvatten till en bäck som följer
planområdets östra och sydöstra gräns. I planområdets södra del som idag utgörs av ängsmark saknas
ledningsnät och där avrinner dagvatten naturligt till bäcken. Bäcken mynnar i Jörlandaån som är
recipient för dagvattnet.

Jörlandaåns ekologiska status är klassad som Måttlig. Kemisk status har klassningen Uppnår ej god,
enligt VISS. Kvalitetskraven för vattenförekomsten är God ekologisk status och God kemisk
ytvattenstatus. Den aktuella exploateringen får inte innebära att statusen i recipienten försämras.

Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak, parkeringsplatser och skolområde
bedöms öka, vilket innebär att det dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att öka. För att
inte öka belastningen på recipienten krävs fördröjningsåtgärder. Beräknade fördröjningsvolymer
baseras på att det dagvattenflöde som uppstår vid ett framtida 10-årsregn fördröjs till motsvarande
befintligt flöde vid 10-årsregn. En rekommendation är att andelen framtida hårdgjorda ytor begränsas.

Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängder och halter av samtliga undersökta ämnen
ökar om planförslaget genomförs utan rening av dagvattnet. För att inte försämra möjligheterna att
uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs därmed rening. Föreslagen huvudsaklig
dagvattenlösning för att reducera mängden föroreningar som når recipienten är rening via biofilter,
översilningsytor, svackdiken och ett underjordiskt fördröjningsmagasin i makadam. Denna fördröjnings-
och reningslösning bidrar till att dagvatten renas så att den ekologiska och kemiska statusen i
recipienten inte försämras.

På befintlig skolgård finns idag en risk för översvämning vid extremnederbörd. Den föreslagna
exploateringen innebär en försämrad förmåga att hantera extrema flöden vid skyfall eftersom en
evakueringsväg för ytavrinningen byggs bort. Inne på den befintliga skolgården finns idag
dagvattenbrunnar och ett ledningsnät, men detta bedöms inte ha tillräcklig kapacitet för att kunna avleda
allt dagvatten vid extrema skyfall. Befintliga och nya byggnader riskerar därmed att skadas.  I samband
med exploateringen föreslås skolgården höjdsättas så att det skapas en ytlig skyfallsled i nordlig riktning
för de dagvattenflöden som inte kan hanteras i ledningsnät. Vidare får inga nya instängda områden
skapas inom planområdet till följd av den nya bebyggelsen. Om detta blir verklighet är bedömningen att
ingen ny bebyggelse riskerar att drabbas av översvämning vid extrem nederbörd.
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1 INLEDNING

WSP Sverige AB har av Stenungsunds kommun fått i uppdrag att utföra en VA- och dagvattenutredning
för Jörlandaskolan; fastigheterna Kyrkeby 3:33 och del av 3:34 i Stenungsunds kommun.  Fastigheterna
gränsar till varandra. Planområdet ligger ca 11 km söder om Stenungsund centrum och uppgår till
knappt 3 hektar. Inom planområdet finns Jörlandaskolan med skolgård i norra delen och naturmark i
södra och sydöstra delen. Planområdets nordvästra gräns utgörs av Bagarevägen och Novavägen. I
öster och sydost gränsar området till en bäck. I sydväst gränsar området till fastigheten Källsby 1:1.
Stenungsunds kommun förbereder en ny detaljplan för området för att möjliggöra en om- och tillbyggnad
av skolan i två plan. Avsikten är att bygga ut etappvis. Planområdets lokalisering framgår av figur 1.

Figur 1. Planområdets läge i Stenungsund. Bildkälla: www.hitta.se
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2 OMRÅDESGEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR VA-FÖRSÖRJNING

2.1 BEFINTLIG OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING
Samtliga höjder som anges i detta PM avser höjdsystemet RH2000. Planområdet är ca 2,68 hektar stort
och består i nordöstra delen av fastigheten Kyrkeby 3:33 och i sydväst del av Kyrkeby 3:34, se fig 2.
Efter överenskommelse vid startmöte minskades planområdesgränsen i väster så att del av
Bagarevägen inte ingår i planområdet. Fastighet 3:33 innehåller skolbyggnader, hårdgjorda ytor i form
av skolgård och gc-bana samt en grusyta, lekytor och naturmark. I sydvästra delen (del av Kyrkeby
3:34) finns skolbyggnad, lekytor, naturmark samt en mindre parkering. Planområdet är flackt i de
bebyggda delarna och lutar ned mot en bäck i öster. Höjdskillnaderna mellan de högsta punkterna i
väster (+16 m) och lägsta punkt vid bäcken (+ 9 m) är ca 7 meter. Befintlig bebyggelse ligger på
cirkahöjden +15–16 m. Angränsande väg (Bagarevägen, väg 574) är statlig.

Figur 2. Befintlig markanvändning. Ungefärliga planområdesgränser i gult. Bildkälla: Scalgo

Bäck

Plangräns
enl. underlag

Plangräns
enl. ö k,
startmöte
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Skissförslag avseende framtida tillbyggnad och markanvändning är framtaget av Mats & Arne
arkitektkontor AB. Förslaget på fullt utbyggd skola framgår av figur 3. Skissen har använts som underlag
för beräkningar utifrån framtida markanvändning för planområdet.

Figur 3. Illustration på planerade om- och tillbyggnader, etapp 6. Tidigare etapper framgår av skissen. Källa: Stenungsunds
kommun.

2.2 MARKFÖRHÅLLANDEN
Planområdet består enligt jordartskartan övervägande av glacial finlera samt postglacial finlera i södra
delen, se figur 4. Detta innebär att infiltrationsmöjligheterna för dagvattnet antas vara begränsade i
planområdet.

En geoteknisk undersökning för det aktuella planområdet är utförd av Bohusgeo AB med fältarbeten i
september 2019. Gällande nivåer för grundvatten anges att denna nivå kan förväntas ligga mellan 0,4
m och 2 m under markytan. Grundvattennivå bedöms under nederbördsrika perioder och i del av
området stå i nivå med markytan. Grundvattennivåerna fluktuerar under året och hänger bl. a samman
med nederbördsmängd.

Enligt Länsstyrelsens webb-GIS finns det inga potentiella risker för markföroreningar inom planområdet.
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Figur 4. Jordartskarta. Planområdesgräns markerad med svart. Källa: SGU.

3 VATTENFÖRSÖRJNING SAMT AVLEDNING AV
SPILLVATTEN

3.1 BEFINTLIG FÖRSÖRJNING SAMT FÖRSLAG TILL FRAMTIDA
SYSTEM

Idag förses befintliga byggnader med kommunalt VA via ledningsserviser för vatten och spillvatten. De
kommunala stamledningarna har dimension 80 mm GJ (vatten) och 225 mm, BTG (spillvatten)
Serviserna finns i norra delen av fastigheten, se ledningsnät i fig 5. Modulerna som ligger i södra delen
av planområdet har en egen anslutning av spillvatten (160) och dricksvatten (osäker dimension) söderut.

Figur 5. Bild över befintliga ledningar och pumpstationer i området. Källa: https://kartportalen.stenungsund.se (2020-02-24)

https://kartportalen.stenungsund.se/
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3.2 DIMENSIONERANDE VATTENFLÖDEN
Antalet elever och personal ska enligt uppgift från beställaren uppgå till ca 525 pers i den nya
skolbyggnaden. Nya byggnader ska byggas med 2 våningar.

3.2.1 Beräkningar
Enligt Svenskt Vattens publikation P110, sidan 58, beräknas den allmänna vatten- och
spillvattenförbrukningen för skolor enligt schablonvärden utifrån tabell 4.3. För skolor uppgår specifik
förbrukning till ca 40 l/dygn och person.

Dimensionerande flöde har räknats ut enligt följande formel:

=
∙

3600 24 ∙ ∙

Maxdygnfaktor = 1,5–2,45 Vald faktor: 1,5

Maxtimfaktor = 1,8–3,18 Vald faktor: 1,8

Eftersom antalet brukare är förhållandevis lågt kommer maxdygn- och maxtimmesfaktor att påverka
dimensionerande flöde i väldigt låg utsträckning. Det bedöms heller inte finnas någon speciell tid när
förbrukningen stiger avsevärt. Även vid beräkning med högsta faktor avseende maxtimme och maxdygn
påverkas inte storleken på dimensioner.  Uträkning av vattenförbrukning sammanfattas i tabell 1.

Tabell 1. Normflöde avseende vattenförbrukning.
Typ av bostad Specifik förbrukning

per pers. (l/d)
Antal personer Dimensionerande

flöde, qdim (l/s)

Skola 40 525 0,67

En kontroll av förbrukningen har gjorts om man skulle se idrottshallen som ett separat objekt för
vattenförbrukning där vi beräknar vattenförbrukningen med antagandet att alla duschar är i funktion
samtidigt.

Enligt 2.2.4, Svenskt Vattens publikation P83, beräknas den allmänna vattenförbrukningen vid färre än
500 brukare enligt Byggvägledning 10, Vatten och avlopp, en handbok i anslutning till Boverkets
byggregler.

= K × ( ∗ ℎ )

= sannolikhetsfaktor (K = 1)

DU = summerade normflöden  (l/s)

= 1 × (0,2 × 10)=1,41 l/s

Slutsatsen är att ett något högre flöde uppkommer om idrottshallen räknas separat, (jämför tabell 1),
men detta påverkar inte dimensioneringen.

3.3 TRYCKFÖRHÅLLANDEN
Den nödvändiga trycknivån i förbindelsepunkten erhålls genom att räkna ut höjdskillnaden mellan
högsta tappställe och vattengången i förbindelsepunkten. Svenskt Vatten anger att trycknivån i
förbindelsepunkten ska vara minst 15 m över högsta tappställe, se figur 3.2.1:1 i P83 för vidare info. I
befintligt VA-underlag saknas uppgifter om vattengång på vattenledning. Ett antagande har gjorts att
vattenledningen ligger ca 1,5 m under marknivån. Fri takhöjd ska vara 2,7 meter i en skola så



10302199 •  Jörlandaskolan VA-dagvattenutredning  | 11

våningshöjden brukar bli totalt 3,8–4 meter. Den framtida skolbyggnaden kommer enligt förslag att ha 2
våningar. Antagen byggnadshöjd blir då 8 meter.

Dessa uppgifter ger oss att den lägsta erforderliga trycknivån i förbindelsepunkten blir ca 24,5 meter
vattenpelare (mvp), se tabell 2.

Tabell 2. Tryckförhållanden
Antagen vattengång i
anslutningspunkt

+ 15,5 m

Marknivå förbindelsepunkt + 17 m

Högsta tappställe (+ 15 mvp) 15,5+1,5+8+15= 40 m

Erforderligt tryck 40–15,5= 24,5 mvp

Enligt uppgift från hydraulisk modell som tillhandahållits via VA-huvudmannen är tillgängligt tryck vid
antagen anslutningspunkt i Novavägen 53–58 mvp. Detta innebär att tillgängligt tryck är tillräckligt för
den framtida utbyggnaden. Anslutande vattenledning vid Novavägen är dock i dåligt skick, se kap 3.4.

3.3.1 Brandvattenförsörjning
3 befintliga brandposter finns nära planområdet, se bilaga 1. Öster om planområdet finns en vid
Polstjärnevägen 17 och en vid Polstjärnevägen 1. Väster om planområdet finns en vid åkermarken
bakom byggnad vid Bagarevägen 8. Brandposten vid Polstjärnevägen 17 ligger ca 65 meter från
föreslagen ny skolbyggnad ansluten till en vattenledning med dimensionen 80 mm. Brandposten som
ligger i åkermarken bakom byggnad vid Bagarevägen 8 är ansluten på en ledning med dimension 160
mm och ligger ca 120 m från framtida skolbyggnad. Om man tar hänsyn till förhärskande vindriktningar
(västlig vind) torde den västligt placerade brandposten ha ett bra läge. Behovet av ytterligare brandpost
bör tas upp i samband med framtida omläggning av befintliga vattenledningar i området.

Enligt Publikation VAV83, Kapitel 6: Utformning av nya ledningsnät, avstånd mellan brandposterna på
150 meter accepteras, och inom område där systemet med tankfordon tillämpas bör köravståndet
mellan yttersta delen av bebyggelseområdet och brandpost kunna uppgå till max 1000 m.

3.4 FÖRSLAG PÅ LEDNINGSDIMENSION OCH ANSLUTNING
Erforderlig dimension för vattenledning är uträknad från det önskvärda flöde som passerar genom röret
under en viss tid enligt nedanstående formel.

= · = ·
·

4

= · Rörets tvärsnittsarea

d Rördiameter

q Flöde

≤ 2 m/s Flödeshastighet i röret måste uppgå till mellan 0,5–2,0 m/s för att uppnå driftsäkerhet.

=
4 ·

· =
4 · 0,67

2 · · 1000 = 0,021 → 21

Den högsta möjliga vattenhastigheten (2 m/s) används i ekvationen. Detta görs för att beräkna vad den
minsta möjliga dimensionen kan uppgå till. I detta fall skulle 21 mm bli tillräckligt. Närmast högre
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standardiserade vattenledningsdimension är 25 mm. Därmed krävs att anslutningen för vattenledning
är som lägst 25mm.

Med hjälp av Colebrooks diagram har vattenföringen och lämplig ledningsdimension kontrollerats.
Utredningen utgår från vattenledningar i plast med råhet 0,2.  Ett dimensionerande flöde på sammanlagt
0,67 l/s innebär att en dimension om 25 eller 32 mm förordas på servisledningen. Vattenhastigheten
beräknas bli ca 1,6 m/s vid dimension 32 mm och 2 m/s vid dimension 25 mm.

Utredningen konstaterar att dimensionen 32 mm för servisledning är tillräcklig. VA-huvudmannens
standard för denna bebyggelsetyp är dock 50 mm.  Detta ger i detta fall en vattenhastighet något över
0,5 m/s. Ledningen föreslås ansluta vid befintligt ledningsnät vid Novavägen, se bilaga 2.

Idag förses befintliga byggnader med kommunalt VA via ledningsserviser för vatten och spillvatten.
Anslutande ledningar har dimension 80 mm (gjutjärn, vatten) och 225 mm, (betong, spillvatten) och finns
i norra delen av fastigheten.

Vid Novavägen finns befintlig vattenservis för Jörlandaskolan. Om kapaciteten är tillräcklig och status
på servisen är bra kan den användas. Enligt underlag som tillhandahålls av VA-huvudmannen går det
kapacitetsmässigt att ansluta Jörlandaskolan med 525 elever. Anslutande ledning i norr är däremot mot
en gammal gjutjärnsledning med dimension 80 mm. VA-huvudmannen uppger att på denna ledning har
det varit problem med läckor vilket tyder på att den inte är i bra skick. Det är då eventuellt nödvändigt
att reparera vattenledningen i Novavägen innan ny servisanslutning sker.

Befintlig vattenservis som finns söderut kan användas för idrottshallens anslutning. Om vi beräknar
vattenförbrukningen för idrottshallen med antagandet att alla duschar är i funktion samtidigt, behövs en
vattenledning med dimensionen 32 mm. Om befintlig dimension är 50 mm kan denna servisledning
användas.

Förutsättningen och kapaciteten för befintliga serviser måste kontrolleras före anslutning.

3.5 DIMENSIONERANDE SPILLVATTENFLÖDEN
Spillvattenförbrukningen antas vara densamma som vattenförbrukningen. Detta ger ett
dimensionerande spillvattenflöde enligt tabell 1, d. v. s. 0,67 l/s.

För att minska risken för stopp i ledningsnätet rekommenderas säkerhetsfaktorn 1,5 enligt Svenskt
Vatten P110. Minimidimensioner ska även sättas med hänsyn till hantering av eventuellt tillskottsvatten
enligt Svenskt Vatten. Minsta dimension på huvudledningar skall vara 200 mm och på servisledningar
160 mm. En ledning med dimension 200 mm och minimilutning 10 promille kan hantera ett flöde på 40
l/s. En servisledning med dimension 160 mm och lutning 10 promille beräknas kunna hantera ca 20 l/s.

En servisledning med dimension 160 mm är således möjlig.

Spillvatten föreslås ansluta i befintlig ledning vid Novavägen, se bilaga 2. Vattengångar för spillvatten
vid Novavägen vid spillvattenservisen ligger på höjden +14,22 m. Ny servisledning skall ha en lutning
på minst 10 promille.

Vid Novavägen finns befintlig spillvattenservis för Jörlandaskolan med okänd dimension, troligen 160
mm. Om kapaciteten är tillräcklig och statusen för servisen är bra kan den användas.

Befintlig spillvattenservis som finns söderut kan användas för idrottshallens anslutning. Dimensionen
som visas i befintligt underlag för denna ledning är 160 mm, vilket bedöms ge tillräcklig kapacitet. Det
har undersökts om även framtida bebyggelse vid idrottshallen kan ansluta till servisen vid Novavägen.
Detta bedöms inte vara möjligt om erforderlig lutning ska erhållas. Om anslutning måste ske till
Novavägen krävs att spillvattnet pumpas via ett s k. LTA-system. Förutsättningen och kapaciteten för
befintliga serviser måste kontrolleras före anslutning.
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4 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING

I skolområdet, i planområdets norra del, finns hårdgjorda ytor med befintligt ledningsnät för dagvatten.
Dagvattnet leds ofördröjt till den närliggande bäcken i norra delen. Skolgården har två instängda
områden; dessa är dock försedda med rännstensbrunnar. Vid platsbesök påträffades ett antal utlopp till
bäcken från plastledningar i bäckens norra del, vilket överensstämmer med erhållna ledningskartor
avseende ledningsnät inom fastigheten. Påträffade utloppsledningar är i plast och har dimensionen 160
mm, se bilaga 1 för ungefärliga lägen. Det finns även ett mindre dike som ligger parallellt med
gångvägen mellan nuvarande skolbyggnad och moduler söder därom. Längre uppströms i bäcken, norr
om skolområdet, finns ett markavvattningsföretag, Kårtvet m fl. TF 1943, men detta berör inte
planområdet

I södra delen är det osäkert om dagvatten leds från tak och hårdgjorda ytor via stenkistor eller direkt till
bäcken. Befintliga stuprör från byggnader går dock ner i mark och utifrån detta görs antagande att
avvattning sker endera till stenkista eller direkt till bäcken. I övrigt sker diffus avrinning från naturmarken
längs slänterna ned mot bäcken.

Dagvatten från Bagarevägen leds ner i vägdiket som följer vägen ned mot Jörlandaån. Eftersom
Bagarevägen är en väg som förvaltas av Trafikverket får inget ökat flöde ske till vägdiket.

Avrinningsområdesgränserna motsvarar i stort sett planområdesgränserna frånsett drygt 900 m2 i
sydvästra delen av planområdet där avrinning sker mot Bagarevägens vägdike, se figur 5.

Ca 130 meter nedströms planområdets sydligaste och lägsta punkt är bäcken kulverterad (under
Källsbyvägen, vid kyrkan) och dagvattnet leds i en trumma i betong (1400 mm) ca 45 m innan det når
Jörlandaån. Utloppet till Jörlandaån ligger ca 2 km uppströms åmynningen till Hake fjord.

Figur 5. Ytledes dagvattenavrinning i planområdet (röda pilar). Avrinning mot Bagarevägens vägdike i brunskafferat område i
sydväst. Svart linje utgör planområdesgräns. Bildkälla: Grundkarta samt hitta.se.

Instängt område
(se även fig. 11)

Beräkningspunkt,
lägsta punkt

Dike
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Det totala avrinningsområdet uppgår till knappt 2,68 hektar. I figur 6 och 7 visas foton på bäcken dit
dagvatten avleds samt Bagarevägens vägdike.

Figur 6. Befintlig bäck, sett från GC-bana
vid Novavägen. Skolbyggnader finns till höger.

Figur 7. Bagarevägen t h. och tillhörande vägdike, sett från planområdets nordvästra del.
I bakgrunden t v. grusplan och tillfälliga skolmoduler i grått.

4.1 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER
Recipienten för dagvatten från planområdet är nedre delen av vattendraget Jörlandaån som mynnar i
Västerhavet (Hake fjord). Jörlandaån är 12 km lång. Åns hela avrinningsområde är ca 3 880 hektar, se
figur 8. Det innebär att aktuellt planområde utgör lite mindre än 0,08 procent av hela avrinningsområdet.
Vattenförekomstens läge i förhållande till planområdet kan ses i figur 8 och 9.

Bäcken, längre nedströms planområdet.



10302199 •  Jörlandaskolan VA-dagvattenutredning  | 15

Figur 9. Jörlandaåns sträckning (ljusblå linje). Bildkälla: VISS.

I VISS klassificeras Jörlandaån enligt följande:

· Ekologisk status: Måttlig.
· Kemisk status: Uppnår ej god.

Motiveringen för klassningen av nuvarande ekologisk status är baserad på att vattendraget påverkas av
tillförsel av näringsämnen (totalfosfor) och därmed sker övergödning. Statusen avseende näringsämnen
har gått från måttlig till otillfredsställande vilket beror på ökade halter av totalfosfor men även p.g.a. nytt
underlag för att beräkna referensvärden. Vattendraget är även påverkat av försurning men kalkning sker
vilket gynnar bottenfauna och förbättrar PH-värdet. Status gällande fisk är även god.

När det gäller kemisk status är halterna av kvicksilver samt bromerade difenyletrar (PBDE) högre än
gränsvärdena. Halterna av båda dessa ämnen överskrider kvalitetsnormen. Gränsvärdet för PBDE och
kvicksilver överskrids i Sveriges alla ytvatten och beror bl.a. på atmosfäriskt nedfall och långväga
lufttransporter.

Kvalitetskraven för vattenförekomsten är God ekologisk status (senast 2027) och God kemisk
ytvattenstatus. Undantag (beträffande kemisk status) gäller för halterna av kvicksilver och PBDE; dessa
anses p.g.a. sin omfattning och sina spridningsvägar vara svåra att åtgärda; halterna får dock inte öka.

Bland påverkanskällor avseende fosfor nämns att jordbruk och enskilda avlopp innebär en betydande
påverkan. Transport och infrastruktur i avrinningsområdet innebär en betydande påverkan från
avrinnande dagvatten. Ämnen/ämnesgrupper som förekommer i dagvatten från dessa källor är PAH:er

Planområdets läge

Planområdets läge

Figur 8. Jörlandaåns avrinningsområde. Bildkälla: vattenwebb.SMHI.se



16 | 10302199  • Jörlandaskolan VA-dagvattenutredning

och metaller som koppar, zink, bly och kadmium. Jörlandaån passeras bl. a av Europaväg 6 ca 1 km
sydost om planområdet.

Atmosfärisk deposition är även en påverkanskälla. Detta leder till att kvicksilver och PBDE sprids.
Vattenförekomsten påverkas även av atmosfärisk deposition från svavel- och kväveföreningar vilket
leder till försurning. Om inte kalkning genomfördes skulle pH-värdet ligga lägre än referensvärdet enligt
information i VISS.

När markanvändningen förändras i aktuellt planområde väntas mängderna av föroreningar som följer
med dagvattnet öka i området. Förslag på renings- och fördröjningsåtgärder presenteras i kapitel 5.

Möjligheterna att uppnå god ekologisk och god kemisk status i recipienten får inte försämras i och med
planförslaget. Dessutom ska ingen kvalitetsfaktor få en försämrad status. Kommunens utgångspunkt är
att uppnå miljökvalitetsnormerna genom att förbättra kvaliteten på dagvattnet både från nya och
befintliga belastande ytor.

Figur 10. Jörlandaån sett från bron, väg 574. Bäcken vid planområdet ansluter Jörlandaån till vänster i bild.

4.2 ANALYS OCH BERÄKNINGAR
Beräkningar är utförda efter riktlinjer i Svenskt Vattens publikationer P104 ”Nederbördsdata vid
dimensionering och analys av avloppsystem”, samt P 110 ”Avledning av dag-, drän-, och spillvatten”.

Beträffande återkomsttider anges i P110 att minimikravet för VA-huvudmannen är att nya
dagvattensystem ska dimensioneras efter 10-årsregn i områden med gles bostadsbebyggelse, och 20-
årsregn i områden med tät bostadsbebyggelse. Det är svårt att dra en exakt gräns mellan vad gles och
tät bebyggelse är. En faktor som spelar in är emellertid möjligheten att kunna avleda dagvatten
kontrollerat från studerat område utan att någon nedströms bebyggelse ska få ökad risk för
översvämningar. I aktuellt planområde finns ingen bebyggelse mellan planområdet, ned mot bäcken
och vidare till recipienten. Eventuella bräddningar från framtida dagvattenanläggningar kommer därmed
inte att riskera att skada någon bebyggelse i planområdets närhet. Dagvattenflödet, både befintligt och
framtida, har därför beräknats utifrån regn med 10 års återkomsttid i detta område. En klimateffekt som
motsvarar en framtida ökning av regnintensiteten med 25 procent har beaktats, enligt riktlinjer i P110.

Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden enligt följande:

Q = A × i × φ × kf
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där Q är det beräknade flödet (l/s), A är deltagande area (ha), i är regnintensiteten (l/s ha), φ är
avrinningskoefficienten och kf är klimatfaktorn. För olika typer av ytor som påverkar markavrinningen
används följande avrinningskoefficienter:

· Takytor 0,9
· Hårdgjorda ytor (asfalt, parkering, GC-bana mm) 0,8
· Lekyta, grus/sandad yta 0,2
· Naturmark, gräs 0,1

Hårdgjordhetsgraden efter exploatering har beräknats enligt sämsta scenario enligt överenskommelse
med beställaren. Det innebär att största delen av den mark som förändras beräknas bli hårdgjord, se
figur 3. Beräkningarna av dagvattenflöden i kap. 4.2.1 bygger på blockregn. Under blockregn inträffar
de mest intensiva regnen vid kort varaktighet. När regnet pågår under längre tid minskar intensiteten
gradvis. Under längre tid hinner emellertid större ytor bidra till flödet. När detta område studerats utifrån
rinntider och rinnsträckor görs bedömningen att de flesta hårdgjorda ytor som bidrar till dagvattenflödet
avrinner inom varaktigheten 10 minuter (p g a befintligt ledningsnät). Större delen naturmark och
hårdgjorda ytor i den sydliga delen avrinner inom 20 minuter. Efter förändrad markanvändning bedöms
avrinning ske inom 10 minuter. Detta sker p.g.a. att en större del av marken hårdgörs varvid avrinning
då sker snabbare än i naturmark.
Rinntiderna är baserade på följande uppskattade vattenhastigheter:

· Naturmark 0,1 m/s
· Dike, rännsten, asfalt 0,5 m/s
· Ledning 1,5 m/s

4.2.1 Dimensionerande dagvattenflöden
Befintliga ytor har följande fördelning avseende markanvändning i planområdet:

Tak: 13 procent, asfalt: 19 procent, grus/lekyta: 8 procent, naturmark/gräs: 60 procent.

Befintligt dagvattenflöde kan utläsas ur tabell 3.

Tabell 3. Befintligt dagvattenflöde, 10-årsregn.
Rinntid

(min)

Area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor
(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

10 1,91 0,71 228 163 285 203

20 2,68 0,92 151 139 189 174

Det största flödet uppstår vid varaktigheten 10 minuter, p g a att takytor, skolgård mm avvattnas via
ledningar. Dimensionerande flöde uppgår till 163 l/s. Om ingen exploatering görs förväntas det framtida
flödet ändå att öka p.g.a. klimatförändringar och uppgå till 203 l/s vid 10-årsregn.

Vid platsbesök påträffades utlopp från två plastledningar samt en dräneringsledning ned mot bäcken.
Lutningen på ledningarna är okända och därmed även kapaciteten. Dessutom kan fler utlopp till bäcken
finnas. Dessa ledningar är emellertid med säkerhet inte dimensionerade för att avvattna regn med 10
års återkomsttid. En ledning med dimension 160 mm och 10 promilles lutning har en ungefärlig kapacitet
på 20 l/s. Vid intensiva regn som leder till att ledningen går full ses det som sannolikt att dagvatten
kommer att fördröjas ytligt på skolgården innan det succesivt sväljs via brunnar och ledningsnät och
sedan når bäcken. En mycket grov uppskattning är att den totala avledningskapaciteten via ledning
skulle kunna uppgå ca 50–60 l/s.
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4.2.2 Framtida dagvattenflöden enligt planförslag
Exploateringen innebär att andelen hårdgjorda ytor kommer att öka vilket i sin tur medför att även
dagvattenflödena ökar. Flödesökningarna härrör även från den s k klimatfaktorn som inkluderas vid
beräkning av framtida flöde. Klimatfaktorn baseras på ett framtida varmare klimat med mer intensiva
blockregn.

Hela planområdet bedöms avrinna vid regnvaraktigheten 10 minuter baserat på rinntider och
rinnsträckor. I den planskiss som använts som beräkningsunderlag finns en del gång- och cykelbanor
föreslagna längs Bagarevägen. Dessa ligger delvis innanför och delvis utanför planområdesgränsen. I
flödesberäkningen har de delar av gång- och cykelbanorna som ligger innanför planområdesgränsen
medräknats till flödet.  Fördelningen av markslag blir följande efter exploatering:

Tak: 23 procent, asfalt inkl. skolgård: 38 procent, grus/lekyta: 3 procent, naturmark/gräs: 36 procent.

Framtida dagvattenflöde utifrån planerad markanvändning för planområdet presenteras i tabell 4:

Tabell 4. Framtida dagvattenflöde. Klimatfaktor 1,25 inkluderad.
Rinntid

(min)

Area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor
(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

10 2,68 1,48 285 422

20 2,68 1,48 189 280

Vid jämförelse mellan tabell 3 (befintligt dagvattenflöde) och tabell 4 kan konstateras att tillkommande
bebyggelse och fler hårdgjorda ytor innebär att framtida dagvattenflöde ökar med 259 l/s vid 10-årsregn
(från 163 till 422 l/s). Orsaken till ökningen härrör från större andel hårdgjorda ytor samt klimatfaktorn
på 1,25.
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4.2.3 Skyfall
SMHI:s definition av Skyfall är när det regnar minst 50 mm på en timme eller 1 mm/minut. Skyfall inträffar
i regel sommartid när luftlagren värmts upp och då en större andel fukt ansamlas i de höga luftlagren
innan den slutligen tvärt faller till marken.

50 mm nederbörd som faller inom 20 minuter motsvarar något mer än ett 100-årsregn inklusive
klimatfaktor. Ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor som faller inom 10 minuter innebär 36,6 mm
nederbörd. Om 50 mm faller inom 10 minuter motsvarar det ett regn med 250 års återkomsttid inklusive
klimatfaktor.

Vid extrema regnhändelser mättas marken gradvis och därmed ökar avrinningskoefficienterna. En
större del av det nedfallande regnet bidrar då till flödet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
tar upp detta i publikationen Vägledning för skyfallskartering (Alfredsson, Bern 2017). Uppskattningen
görs att 60–75 procent av regnvolymen rinner av på ytan beroende på hårdgjordhetsgrad. Eftersom
befintliga dagvattensystem inte har kapacitet att omgående omhänderta flöden från skyfall kommer
ledningssystemet vid intensiva regn att gå fullt och dagvatten kommer att rinna ytledes till lågpunkter i
området.

För det aktuella planområdet blir följden att dagvatten kommer att ansamlas vid 2 platser inne på befintlig
skolgård, se figur 11.

I beräkningsprogrammet Scalgo kan man få en visuell överblick över nuvarande situation och områden
som riskerar översvämning vid olika regn. Avrinningsmodellen är uppbyggd på basis av höjddata från
Lantmäteriet. Scalgo tar endast hänsyn till ytvattenavrinning och bortser från vad ledningsnät kan
hantera. Scalgo ”förstår” således inte att det finns ett ledningsnät som kan hantera delar av extremflödet.
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 innebär att intensiva och kortvariga regn illustreras. I
denna utredning har ett regn på 50 mm valts att studera i Scalgo. Detta bedöms motsvara ett kortvarigt
100-årsregn eller mer, enligt beräkningsprogrammets funktioner.

I figur 11 kan man se ytliga rinnvägar och antagen vattenutbredning i planområdet. Karteringen visar de
vattendjup som bedöms uppstå vid ett intensivt regn på 50 mm.  På de mörkblå ytorna inne på
skolgården (figur 11 och 12) uppstår ett vattendjup på 11 respektive 14 centimeter. Bilden illustrerar att
det är synnerligen viktigt att avvattningen från befintlig skolgård behöver beaktas i det fortsatta arbetet
med planen eftersom bräddningen från de instängda områdena vid extremnederbörd sker mot sydväst
där den nya skolbyggnaden ska uppföras. Nuvarande bräddningsväg blir därmed blockerad efter
tillbyggnad.

När det gäller framtida exploatering är det även viktigt att ny bebyggelse höjdsätts så att inga andra
instängda områden skapas samt att framtida marklutning hindrar dagvatten från att drabba befintlig
bebyggelse.



20 | 10302199  • Jörlandaskolan VA-dagvattenutredning

Figur 11. Ytliga rinnvägar och områden som riskerar översvämning utifrån befintlig situation vid 50mm intensivt regn. Ungefärlig
planområdesgräns visas med svart streck. Bildkälla: Scalgo

Figur 12. Närbild vattenutbredning och rinnvägar. Dagvatten från den norra översvämmade ytan avrinner till den södra, och
sedan vidare mot sydväst. Bildkälla: Scalgo

Vattendjup
ca 11 cm

Vattendjup
ca 14 cm
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För att få en grov uppfattning om skyfallssituation och flödesvägar efter utbyggnad har marken justerats
(byggnader tagits bort) och föreslagen ny skolbyggnad schablonmässigt lagts på befintlig justerad mark
i Scalgo. Markytan har sänkts till befintlig marknivå där byggnader planeras att tas bort och höjts där ny
skolbyggnad föreslås. Resultatet vid samma nederbördspåslag (intensivt regn på 50 mm) visas i figur
13.

På befintlig skolgård uppstår ett instängt område där vattennivån vid det studerade regnet uppgår till
45 cm. I figur 13 ser man att tillrinning sker från Novavägen i norr. På västra sidan om ny byggnad
uppstår ett vattendjup på 15 cm.

Figur 13. Rinnvägar och vattenutbredning efter placering av ny skolbyggnad. Bildkälla: Scalgo

I Scalgo simulerades därefter ett mindre avskärande dike (0,5 m djupt) för att undersöka om
situationen skulle förbättras. Resultatet framgår av figur 14.

Vattendjup
ca 45 cm

Vattendjup
ca 15 cm

Tillrinning från
Novavägen
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Figur 14. Skyfallssituation med avskärande dike i norr. Bildkälla: Scalgo.

Vid samma regn minskar vattendjupet något på skolgården, men vattendjupet är fortfarande
förhållandevis stort och riskerar att skada skolbyggnader. En ytledes evakueringsväg av dagvatten i
nordlig riktning, bort från skolgården är därmed önskvärd. Detta innebär att marken behöver skevas
något och höjdsättas på nytt på befintlig skolgård.

Den vattenansamling som uppstår på västra och östra sidan om den nya byggnaden borde med rätt
höjdsättning av byggnad och närliggande mark kunna styras om så att det inte drabbar skolbyggnaden
utan avrinner i sydvästlig riktning.

4.2.4 Fördröjningsbehov av dagvatten
Erforderlig fördröjningsvolym är beräknad utifrån att befintligt flöde inte ska öka upp till, och vid ett 10-
årsregn. I detta område innebär det att dagvattenflödet behöver strypas från 422 l/s ner till 163 l/s, se
tabell 3 och 4.

Om tillåtet utflöde sätts till 163 l/s uppgår den erforderliga fördröjningsvolymen för planområdet enligt
tabell 5.

Tabell 5. Erforderlig fördröjning vid 10-årsregn, fastighet 2:13.
Regnets

varaktighet

(min)

Deltagande
yta

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl klimat-

faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Tillåtet
utflöde

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 2,68 1,48 285 422 163 156
20 2,68 1,48 189 280 163 141
30 2,68 1,48 145 214 163 93

Vattendjup
ca 16 cm

Vattendjup
ca 32 cm

Avskärande dike
(dikesdjup 0,5m)

Vattendjup
ca 15 cm

Önskvärd
evakueringsväg
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Den största volymen uppstår vid regnvaraktigheten 10 minuter och erforderlig fördröjningsvolym uppgår
till 156 m3. Detta avser totalt fördröjningsbehov för hela planområdet.

I bilaga 2 visas uppskattad utbredning för föreslagna växtbäddar, översilningsytor, svackdiken och
makadammagasin som fördröjer och renar upp till 10-årsflödet.

4.2.5 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 och dess
miljökvalitetsnormer kan komma att påverkas.

De mängder och halter av föroreningar som planområdet genererar i nuläget och enligt plan har
beräknats med verktyget StormTac och redovisas i tabell 6 och 7.
Beräkningar i StormTac utgår ifrån schablonhalter för olika marktyper. Det innebär att det finns
felmarginaler avseende dessa beräkningar. Beräkningarna baseras på en årsnederbörd på 837 mm/år
som är ett s k. ”korrigerat värde” för Göteborg, baserat på statistik från SMHI.

För befintlig och framtida markanvändning har schablonhalter för väg, parkering, skolområde samt
ängsmark använts.
Storleken hos respektive område för nuläget samt enligt plan har uppskattats utifrån befintliga
förhållanden via satellitkarta, platsbesök samt planskiss. Målet är att för aktuell plan minimera ökningen
av föroreningsmängderna/halterna efter den förändrade markanvändningen.

Tabell 6. Föroreningsmängder för nuläge och enligt plan om ingen rening sker av dagvattnet.
Ämnen Nuläge

 (kg/år)

Enligt plan utan rening

(kg/år)

Förändring

(%)

P 2,6 3,1 + 19,2
N 18 22 + 22,2
Pb 0,13 0,18 + 38,5
Cu 0,26 0,33 + 26,9
Zn 0,91 1,2 + 31,9
Cd 0,0058 0,0071 + 22,4
Cr 0,10 0,13 + 30,0
Ni 0,083 0,11 + 32,5
Hg 0,00029 0,00042 + 44,8
SS 650 880 + 35,4
Olja 6,1 7,8 + 27,9

PAH 16 0,0063 0,010 + 58,7
BaP 0,00041 0,00054 + 31,7

Beräkningen i Stormtac visar att mängderna av samtliga ämnen ökar från planområdet om exploatering
genomförs utan att rena dagvattnet. Ökningen kan antas bero på att en stor del ängsmark förändras till
parkering och skolområde.

Beräkning avseende halter framgår av tabell 7. Som jämförelse visas riktvärden som satts upp av
Miljöförvaltningen, Göteborgs stad.
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Tabell 7. Halter föroreningar nuläge och enligt plan om ingen rening sker av dagvattnet.

1 2 3 4
Ämnen Nuläge

(µg/l)

Enligt plan utan rening

(µg/l)

Riktvärde
Miljöförvaltningen,

Göteborgs stad
(µg/l)

P 200 210 50  150
N 1 400 1 500 1 250 2500
Pb 10 12 14
Cu 20 23 10  22
Zn 71 81 30  60
Cd 0,45 0,49 0,4
Cr 8,0 9,2 15
Ni 6,4 7,6 40
Hg 0,022 0,029 0,05
SS 50 000 60 000 25 000  60 000
Olja 480 540 1000

PAH 16 0,49 0,71 --
BaP 0,032 0,037 0,05

Röd text= riktvärde avser mycket känslig recipient, svart text i kolumn 4 -  målvärde övriga recipienter. Grönmarkerat fält visar
att beräknat värde underskrider Miljöförvaltningens riktvärde.

Enligt Miljöförvaltningen, Göteborg bedöms markanvändningen ”skola” som en medelbelastande yta
avseende föroreningsbelastning. De reningskrav som Göteborgs stad har beror på recipientens
känslighet. När det gäller medelbelastande yta är riktlinjen att rening eller enklare rening ska skapas
från denna typ av område enligt Göteborgs stad.

Definitionen ”enklare rening” innebär att avskiljning av partiklar ska ske, företrädesvis översilning
genom växtlighet eller fördröjning. Exempel på detta kan vara översilning till gräsdike, brunnsfilter olika
typer av magasin med sandfång och driftmöjligheter.

Definitionen ”rening” innebär att sedimentation samt infiltration/filtrering ska ske. Exempel på detta kan
vara krossdike, biofilter eller magasin med filter.
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Eftersom en viss rening kan förväntas redan i dagsläget (dagvattnet avrinner via bäck i ca 150 m före
det når Jörlandaån) så har det undersökts vilka reningseffekter som denna bäck kan antas generera. I
StormTac simulerades därvid anläggningen ”gräsdike” för denna bäck. Reningseffekterna för befintlig
bäck framgår av tabell 8.

Tabell 8. Reningseffekter i befintlig bäck mellan planområde och Jörlandaån.
Ämnen Nuläge

reningseffekt
bef dike

(%)

Enligt plan, reningseffekt
bef. dike

(%)
P 21 21
N 19 19
Pb 40 41
Cu 23 24
Zn 39 39
Cd 35 35
Cr 31 31
Ni 39 40
Hg 12 12
SS 50 52
Olja 78 78

PAH 16 14 14
BaP 14 14

Föroreningsberäkningarna i kapitel 6 har enbart beräknat situationen inom planområdet samt vad olika
reningsanläggningar inom planområdet får för effekt. Befintlig bäck kan ses som en reningsbonus
innan dagvattnet når Jörlandaån.

I kapitel 5 föreslås fördröjnings- och reningsanläggningar baserade på dels resultat i
föroreningsberäkningarna, men även anläggningars fördröjningsförmåga och med beaktande av
beställarens och fastighetsförvaltarens önskemål.
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5 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA
DAGVATTENHANTERING

Exploateringen av planområdet kommer att innebära en ökning av dagvattenflöden, samt en risk för
ökad föroreningsspridning via dagvattnet. För att motverka detta föreslås åtgärder som både fördröjer
och renar dagvattnet inom planområdet. Enligt tabell 5 krävs en fördröjningsvolym om 156 m3. Dessutom
bör det nya dagvattensystemet utformas så att bräddning kan ske utan att skada bebyggelse eller
infrastruktur.

I planområdet föreslås en kombination av biofilter, översilningsytor och svackdiken samt ett mindre
makadammagasin, se bilaga 2. Färre biofilter samt fler krossdiken/makadammagasin och eller
skelettjordar är även en tänkbar lösning. I föroreningsberäkningarna har det jämförts att rena dagvattnet
via översilningsytor, makadammagasin, svackdiken och biofilter. Beräkningarna visar att biofilter och
makadammagasin innebär störst reningseffekt. Eftersom planområdet har plats för öppna lösningar
samt att öppna lösningar efterfrågats har ett förslag tagits fram som innebär detta. Vid en befintlig
utloppsledning från nuvarande skolgård föreslås det mindre makadammagasinet. Detta har främst till
uppgift att rena det dagvatten som avleds från nuvarande skolgård, eftersom ingen rening sker idag.

Om en djup växtbädd anläggs som kan fördröja ca 0,28 m3 per m2 skulle följande mått krävas för
växtbädden: Djup för hela växtbädden blir 0,7 meter, en fördröjningszon blir 0,2 meters djup, och ett
växtjordslager på 0,5 meter där porositeten i växtjorden är ca 15 procent. Detta skulle innebära att 557
m2 växtbädd krävs för att täcka hela fördröjningsbehovet på 156 m3 (156/0,28). Beräkningsmodellen
0,28 m3 per m2 har använts som uträkning av platsbehov för växtbäddar i bilaga 2.

Standardmått för grundare växtbäddar innebär en fördröjningszon på 0,06 m vilket totalt innebär en
fördröjningsförmåga på 0,14 m3 per m2. Om hela planområdet förses med grunda växtbäddar skulle det
krävas ca 1115 m2 växtbädd för att kunna fördröja enligt fördröjningsbehovet som framgår av tabell 5
(156 m3).

I bilaga 2 har 475 m2 växtbädd föreslagits utspritt i området. Det innebär en fördröjningsvolym om ca
133 m3 i växtbäddarna. Bäddarna förses med dränering som ansluter till föreslagna svackdiken. Vidare
har ett av svackdikena en fördröjningsvolym på ca 7 m3. Föreslaget makadammagasin fördröjer ca 16
m3. Makadammagasinets utbredning bygger på ett 1 meter djupt magasin och en porositet i makadam
på ca 30 procent. Ett makadammagasin kan självklart anpassas i bredd och djup efter yttre
omständigheter, grundvattennivå osv. Föreslaget makadammagasin omsluts förslagsvis med tät duk.

Ifall hela fördröjningsbehovet i planområdet skulle hanteras via makadammagasin så skulle 520 m3

makadam krävas (156/0,3). Ett meterdjupt makadammagasin skulle därmed få utbredningen 520 m2.

Ingen fördröjningsvolym har beräknats i de svackdiken som ligger närmast bäcken eftersom marken
lutar mer där. Dessa diken har till uppgift att rena dagvattnet ytterligare och skapa tröghet i avrinningen.
Det kan dock finnas möjlighet att fördröja även i svackdikena om dessa anläggs som terrassdiken som
avvattnas successivt.

När detaljutformningen av skolområdet fastställs kan de föreslagna lösningarna komma att ändras vilket
innebär att anläggningstyperna fördelas på ett annat sätt. Detta innebär att i detaljprojekteringsfasen
kan ny kontroll behöva utföras avseende erforderlig fördröjnings- och reningseffekt.
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5.1 TEKNISKA LÖSNINGAR

5.1.1 Biofilter/Växtbädd
Växtbäddar kan anläggas som endera upphöjda eller nedsänkta. Bädden kommer att utsättas för både
torra och blöta perioder vilket ställer krav på växtjord och växtval. Bädden förses med bräddavlopp samt
med tät konstruktion mot byggnad. Exempel på växtbäddar kan ses i figur 15 och 16.

Figur 15. Exempel på upphöjd växtbädd vid byggnad. Bildkälla: Grågröna systemlösningar för hållbara städer, Vinnova 2014.

Figur 16. Exempel på nedsänkta växtbäddar. Bildkällor: VegTech AB samt Dagvattenguiden.se

Växtbäddar bygger i regel på att marken infiltrerar. Anläggningen kan även förses med dränering
beroende på markens förutsättningar. Eftersom marken i detta område bedöms ha begränsad
infiltrationsförmåga är växtbäddar med dränering att föredra i detta område. Om grundvattennivån
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generellt ligger högt kan nedsänkta bäddar behöva förses med tät duk och enbart avvattnas via
dränering. Denna typ av lösningar kan med rätt underhåll bidra till ett estetiskt och pedagogiskt tillskott
i gatu- och skolmiljön. Det är det översta jordlagret som binder föroreningar. Detta kan behöva bytas ut
med några års mellanrum eller oftare beroende på om nedskräpning eller ytigensättning sker. Övrigt
grundläggande underhåll inkluderar skötsel av vegetation, kontroll av in- och utlopp samt
bräddningsfunktion. Efter kraftiga skyfall bör dessa funktioner kontrolleras. Under etableringstiden
(första året) är det viktigt med kontroll av växter och eventuell kompletterande plantering. Biofiltrets
reningsförmåga varierar även något beroende på årstid.

5.1.2 Översilningsytor
Eftersom många föroreningar är partikelbundna sker fastläggning av partiklar i högre utsträckning i
översilningsytor jämfört med släta asfaltytor försedda med brunnar som exempelvis infarter och
parkeringsplatser. Parkeringen/Infarten bör höjdsättas så att naturlig avrinning sker mot översilnings-
ytan. Notera i figur 17 att kantstenen har öppningar samt att erosionsskydd skapats i högra bilden. Detta
görs för att inte spola bort jordmaterialet vid kraftiga regn. I översilningsytorna läggs dränledningar som
säkerställer att ytan töms mellan regntillfällena. En grön översilningsyta kräver tillsyn i etableringsfasen,
så att gräset kan tillåtas att växa till sig. Översilningsytor kan även förses med fördröjningsfunktion,
notera upphöjd kupolbrunn i principuppbyggd översilningsyta, figur 18.

Figur 17. Exempel på översilningsyta från parkering i Kviberg, Göteborg. Bildkälla: SMHI.se (Peter Svensson)
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Figur 18. Principuppbyggnad för översilningsyta vid parkering. Upphöjd kupolbrunn medger viss magasinering innan bräddning
sker.  Bildkälla: COWI

5.1.3 Makadammagasin – granulatfyllda rörmagasin
Makadammagasinet omsluts med geotextil vilket även möjliggör för infiltration. Infiltrationsförmågan
bedöms dock i detta område vara begränsad samt grundvattennivån tidvis hög. Magasinet kan p g a
detta behöva kläs in med tät duk för att inte grundvatten ska tränga in och uppta plats i magasinet. I
övre delen av magasinet ligger inloppet och dagvatten fördelas via dränledningar med slits nedåt. I
botten på magasinets läggs dränerande ledningar sammankopplade med avtappningsledningen.
Dagvattnet sipprar då genom stenmaterialet och magasinet töms mellan regntillfällena. Fördelen med
underjordiska makadammagasin är den förhållandevis låga anläggningskostnaden samt de goda
reningseffekterna. Denna typ av magasin ger god rening av framför allt partikelbundna föroreningar.
Nackdelen är att porositeten (ca 30 procent) innebär ett större platsbehov än exempelvis rörmagasin
och kassettmagasin. Den hydrauliska förmågan avtar även med tiden vilket innebär att omgrävning kan
behöva ske, helt eller delvis efter ett trettiotal år. Uppströms magasinet kan en brunn med sandfång
anläggas för att förhindra sediment att täppa till magasinet. Dagvattenkassetter och rörmagasin kräver
mindre plats men innebär i princip utebliven rening.

Ett alternativ till makadammagasin och dagvattenkassetter skulle kunna vara att anlägga granulatfyllda
rörmagasin, se figur 19. Magasinet fylls till 90 procent med kalkmaterialet Filtralite-P.  Detta material har
en god förmåga att avskilja flertalet föroreningar samtidigt som den höga porositeten ger en betydande
magasineringskapacitet. Inloppet sker på låg nivå i magasinet och dagvatten trycks upp genom
filtermaterialet. Fördelen med denna lösning är att risken för att sprida föroreningar till grundvattnet
minimeras, samt att filtermaterialet kan sugas upp och bytas ut utan att göra ingrepp i befintlig mark.
Byte av filtermaterial kan vara nödvändigt att göra efter tidigast 10–15 år enligt tillverkare. Nackdelen är
att eventuell infiltration uteblir. Porositeten i denna lösning beräknas vara ca 45–50 procent. Denna
lösning har inte beräknats som reningssteg i Stormtac, men torde fungera som ett fullgott alternativ till
makadammagasin.
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Figur 19. Exempel på fördröjning och rening i rörmagasin. Bildkälla: Werec AB

5.1.4 Svackdiken
Föreslagna svackdiken har i detta område som primär uppgift att bidra till tröghet i avrinningen. Diken
föreslås bli gräsbeklädda. I ett dike med flacka slänter sker även bättre rening än i ”normala” diken
eftersom partiklar har en större yta att fastna på. Val av släntlutning är även en säkerhetsfråga.
Föreslagna diken i bilaga 2 är 2,5 meter breda och har en bottenbredd på 0,5 meter vilket innebär en
släntlutning på 1:2. Om dessa diken endast blir 0,5 meter djupa bedöms säkerheten vara
tillfredsställande. Blir dikena djupare krävs flackare dikesslänt. Dikena kan behöva förses med
erosionsskydd nära bäcken eftersom marklutningen ökar markant där. Dikena kan även göras
meandrande för att skapa ytterligare tröghet i avrinningen.

5.2 KOMPLETTERANDE LÖSNINGAR

5.2.1 Rasterytor
Hårdgjorda parkeringsplatser är, förutom takytor, upphovet till både stora mängder dagvatten samt
förhållandevis höga mängder föroreningar jämfört med annan markanvändning. För att reducera detta
kan parkeringsytor förses med raster av betong och hålrum med gräs eller grus, se figur 20. I rasterytan
binds partikelbundna föroreningar i högre grad än vid parkeringsplatser med brunnar. Om rasterytor
anläggs är det viktigt att rastret ligger högre än gräs- eller grusytan så att det permeabla materialet inte
packas samman och tappar infiltrationsförmågan.

Figur 20. Parkering med raster. Bildkälla: Sweco
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5.2.2 Skelettjordar
Skelettjordar har som syfte att skapa bra förutsättningar för träd att växa i hårdgjorda ytor. Rötter
behöver vatten och näring, men även luftning för att ventilera bort koldioxid från jorden runt rötterna.
Genom att skapa ett skelett av stenar skapas en bra vägkropp för eventuell körbana, se figur 21.
Rötterna växer i utrymmet mellan stenarna som kan vara ofyllda eller fyllda med matjord. Skelettjorden
hjälper även till med rening och fördröjning av dagvattnet. Kapaciteten att fördröja vatten kan variera
mycket beroende på hur tjockt och grovt stenlager som skapas samt hur mycket matjord som fylls i
hålrum mellan stenar. I en luftig skelettjord beräknas porositeten vara 30 procent.

Figur 21. Principskiss för skelettjord. Bildkälla: Stockholm stad

5.2.3 Gröna tak
Gröna tak bedöms kunna magasinera mellan 50 och 75 procent av årsnederbörden. Den volym som
magasineras kommer dock i huvudsak från relativt små, men många regntillfällen. Vid intensiva och
långvariga regn mättas taket, och när taket är vattenmättat rinner resterande nederbörd av. Det gröna
takets magasineringsförmåga beror även på vilken lutning taket har. Ett platt tak innebär större
förutsättningar att magasinera dagvatten. Svenskt Vatten anger att vid kraftiga regntillfällen fördröjs
endast de första 5 millimeterna, medan övrig nederbörd rinner av. Utvecklingen av gröna tak går dock
stadigt framåt. En tillverkare av olika gröna lösningar anger att de har sedumtak som kan fördröja mellan
18 och upp till 45 mm regn på flacka gröna tak. Det skulle innebära att 1000 m2 flackt tak skulle kunna
fördröja från 18m3 upp till 45 m3 beroende på mättnadsgrad när det intensiva regnet börjar. Gröna tak
ställer dock högre krav på underliggande konstruktion. Taken kräver även viss skötsel för att funktionen
ska kunna vidmakthållas över tid. På vinterhalvåret när temperaturen går under noll blir även det gröna
takets förmåga att magasinera och rena dagvatten begränsad. Nämnas bör att en takyta sällan är
upphovet till någon större föroreningsspridning via dagvatten, detta beror i viss mån på vilket material
som väljs för taket. Koppar- och zinktak kan förorena dagvattnet genom att partiklar frisätts via korrosion
och erosion. Exempel på gröna tak visas i figur 22.
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Figur 22. Grönt sedumtak på garagebyggnad i Kungsbacka. Bildkälla: VegTech AB.
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6 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG

6.1 RENINGSEFFEKT LÖSNINGSFÖRSLAG - PÅVERKAN PÅ
MILJÖKVALITETSNORMER

Vid val av renings- och fördröjningslösning behöver hänsyn tas till reningsbehov, platstillgång och storlek
på fördröjningsvolym. Reningseffekter har beräknats i StormTac. Vid beräkningen av reningseffekter
avseende nya anläggningar har jämförelse gjorts mellan nuvarande läge och att ensidigt rena via endera
översilningsytor, makadammagasin, svackdiken eller biofilter (som även benämns växtbäddar i detta
PM och i bilaga 2). Den befintliga bäcken har inte beräknats som reningssteg. Tabell 9–10 visar
resultaten av jämförelsen avseende mängder och halter.

Tabell 9. Föroreningsbelastning mängder nuläge och efter exploatering, rening via översilning, makadammagasin, svackdike
och biofilter. Brunmarkerat = belastning stiger jämfört med nuläget trots reningssteget.

Ämne
Befintlig

belastning

(kg/år)

Enligt
nuvarande

exploaterings-
förslag,

ingen rening
(kg/år)

Efter expl.
Enbart

rening via
Översilning

(kg/år)

Efter expl.
enbart

rening via
Makadam-

mag.
(kg/år)

Efter expl.
enbart

rening via
Svackdike

(kg/år)

Efter expl.
enbart

rening via
Biofilter

(kg/år)
P 2,6 3,1 2,0 2,2 2,3 1,7
N 18 22 16 13 15 15
Pb 0,13 0,18 0,097 0,029 0,069 0,047
Cu 0,26 0,33 0,18 0,13 0,17 0,18
Zn 0,91 1,2 0,62 0,36 0,49 0,30
Cd 0,0058 0,0071 0,0035 0,0028 0,0029 0,0013
Cr 0,10 0,13 0,073 0,052 0,061 0,068
Ni 0,083 0,11 0,061 0,046 0,059 0,026
Hg 0,00029 0,00042 0,00034 0,00024 0,00036 0,00022
SS 650 880 330 210 380 300
Oil 6,1 7,8 1,6 2,2 1,7 3,1
PAH 16 0,0063 0,010 0,0033 0,0043 0,0047 0,0020
BaP 0,00041 0,00054 0,00017 0,00022 0,00024 0,00011
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Tabell 10. Föroreningsbelastning halter. Jämförelse nuläge och efter exploatering, rening via översilning, makadammagasin,
svackdike och biofilter. Brunmarkerat= halt överstiger Miljöförvaltningens riktvärde trots reningssteget.

Rödmarkerad text= Högsta halt avseende mycket känslig recipient i Göteborgs kommun.

Tabellerna visar att biofilter/växtbädd renar bäst följt av rening via makadammagasin. I förslag till
dagvattenhantering (bilaga 2) framgår att de föreslagna anläggningarna även föreslås mynna i
svackdiken. Detta innebär att reningseffekterna kommer att öka ytterligare eftersom anläggningar då
ligger i serie. Utöver denna rening bedöms även rening ske i den befintliga bäcken enligt beskrivet i
tabell 8.

Om större förändringar sker avseende markanvändningen än vad som framgår av nuvarande
skissförslag i fortsatt planarbete kommer det bli nödvändigt att göra en uppdatering av
föroreningsberäkningarna.

Ifall andra fördröjnings- och reningsanläggningar väljs än de som föreslagits är det nödvändigt att se
över reningsfunktionen. Alla typer av biologiska reningssteg kräver mer eller mindre underhåll i någon
form för att reningsfunktionerna ska kunna vidmakthållas.

6.1.1 Konsekvenser av planförslaget på miljökvalitetsnormerna för ytvatten
Enligt tabell 9 och 10 visar resultaten från föroreningsberäkningarna på att planförslaget innebär en
ökning av samtliga ämnens mängder och halter som leds till recipienten från utredningsområdet om
inga nya reningsåtgärder skapas. För att minska mängder och halter av föroreningar som når
recipienten krävs rening av dagvattnet.

Genom att rena dagvattnet via växtbäddar, översilningsytor och makadammagasin bedöms inte
planområdet bidra till en ökad föroreningsbelastning på recipienten. Även befintligt dagvattensystem
föreslås kompletteras med reningsanläggning. Planförslaget bidrar totalt sett till en förbättring av
möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna, MKN för Jörlandaån. Ingen enskild kvalitetsparameter
bedöms heller försämras om föreslagna renande åtgärder genomförs.

Om andra val av reningslösningar anläggs för dagvattenhantering inom utredningsområdet är det
nödvändigt att se över att de har motsvarande reningseffekt på dagvattnet som de föreslagna
lösningarna för att inte riskera att möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna påverkas negativt.

Ämne
Befintlig

belastning

(µg/l)

Enligt
nuvarande

exploaterings-
förslag,

ingen rening
(µg/l)

Efter expl.
rening via
Översilning

(µg/l)

Efter expl.
rening via

Makadam-
mag.

(µg/l)

Efter expl.
rening via
Svackdike

(µg/l)

Efter expl
rening via
Biofilter

(µg/l)

Riktvärde
Miljö-

förvaltningen
Gbg

(µg/l)
P 200 210 140 150 160 120 50 / 150
N 1400 1500 1100 880 1100 1000 1250 / 2500
Pb 10 12 6,7 2,0 4,8 3,2 14
Cu 20 23 12 8,7 11 12 10 / 22
Zn 71 81 42 25 34 21 30 / 60
Cd 0,45 0,49 0,24 0,19 0,20 0,090 0,4
Cr 8,0 9,2 5,0 3,6 4,2 4,7 15
Ni 6,4 7,6 4,2 3,2 4,0 1,8 40
Hg 0,022 0,029 0,024 0,016 0,024 0,015 0,05
SS 50 000 60 000 23 000 14 000 23 000 20 000 25 000 /

60 000
Oil 480 540 110 150 120 210 1000
PAH
16

0,49 0,71 0,23 0,30 0,36 0,14 --

BaP 0,032 0,037 0,012 0,015 0,019 0,0073 0,05
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Tre exempel på alternativa fördröjnings- och reningsanläggningar beskrivs i kap 5 (Granulatfyllda
rörmagasin, skelettjordar och gröna tak). Värt att nämna är att planområdet, sett ur ett större perspektiv,
endast bidrar med en mycket begränsad del av den totala avrinningen till recipienten. Detta, i
kombination med att planerad markanvändning inte förväntas bidra med ovanligt höga
föroreningsmängder eller föroreningshalter, gör att planområdet även bedöms få liten påverkan på
recipienten som helhet.

7 KOSTNADER

En grov uppskattning av anläggningskostnader har gjorts där samtliga föreslagna växtbäddar utom en
antagits vara upphöjda. Som stöd för beräkningen har fakta från konsultföretaget WRS samt
kostnadsuppskattningar i StormTac använts. Växtbädd är den enskilt största utgiftsposten (3 200 kr/m2).
Kostnader för anläggande av växtbäddar kan dock variera kraftigt. En jämförelse kan göras med att
anlägga busk- eller örtvegetation som bedöms uppgå till ca 1 500 kr/m2). Kalkylen ska ses som
översiktlig. Sammanställning av anläggningskostnader framgår av tabell 11.

Tabell 11. Uppskattade anläggningskostnader.
Mängd alt.  Antal

st / m / m2 /m3 À-pris, kr Summa, kr
Svackdiken,
avskärande diken,
schakt, Fall B

Längd: 147 m

Volym: 92 m3

300 28 000

Schakt för makadam-
magasin, Fall B 53 m3 300 16 000
Schakt ledningsnät,
Fall A

325 m3 150 49 000

Ledningsbädd, fyllning 130 m2 120 15 500
Geotextil, Tät duk 900m2 + 180 m2 15 kr/m2, 75 kr/m2 27 000
Återfyllning
ledningsschakt 325 m3 140 45 500
Fyllning, makadam 53 m3 350 18 500
Växtbäddar 475 m2 3 200 1 520 000
Dagvattenledningar,
PP

130 m 500 65 000

Dräneringsledningar
för växtbäddar

186 m 60 11 000

Ev. kostnad ny servis
V+S, inkl. schakt 1 st 27 000 27 000
Risk/osäkerhet 30 % 547 500

Summa, avrundad 2 370 000

När det gäller skötsel- och driftkostnader bedöms kostnaden för växtbäddar ligga på ungefär samma
kostnad som för skötsel av en robust perennplantering, d v s 25 kr/m2 och år. Översilningsytor och diken
har en ungefärlig kostnad på 3 kr/m2 och år. Detta kan jämföras med skötselkostnad för en vanlig gräsyta
som kan uppgå till ca 2 kr/m2 och år. Alla anläggningar med biologiska reningssteg kräver extra tillsyn i
etableringsfasen och efter extrema regnhändelser.
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8 FÖRSLAG PLANBESTÄMMELSER

Denna utredning föreslår ett antal åtgärder för att hantera ökade dagvattenflöden som även syftar till
att det dagvatten som lämnar planområdet inte ska orsaka miljömässiga försämringar för recipienten,
Jörlandaån. Planområdet behöver även säkras mot extrema regnhändelser, typ 100-årsregn. Eftersom
utformningen av utbyggnaderna kan komma att ändras är det i detta skede svårt att vara specifik
gällande exempelvis höjdsättning mm. Följande bestämmelser kan emellertid bli aktuella, baserat på
nuvarande exploateringsskiss samt beräkningar och förslag i bilaga 2:

Tabell 12. Exempel på användningsbestämmelse, allmän plats.
Bestämmelse Förklaring Plats i planområdet

SKYDD Område som skyddar mot erosion Samtliga svackdiken, utlopp mot
bäck

Tabell 13. Exempel på användningsbestämmelser, kvartersmark.
Bestämmelse Förklaring Plats i planområdet

E1 Uppsamling av dagvatten Anslutning till ny parkering (södra
sidan)

E2 Nedsänkt/Upphöjd växtbädd för
dagvattenhantering

Se bilaga 2, 475 m2 totalt

E3 alt. m
2

Dike för dagvatten alt.  Avskärande dike
ska anläggas

Novavägen, parallellt GC-bana

E3 Dike för dagvatten Söder om föreslagen idrottshall

E4 Dagvattenmagasin Makadammagasin, se bilaga 2

Tabell 14. Exempel på egenskapsbestämmelse, kvartersmark.
Bestämmelse Förklaring Plats i planområdet

e
1
 25 Högsta andel byggnadsarea av

fastigheten, 23 %
Totalt sett (motsvarar nuvarande
skiss)

n
1

Minst 40 % av fastighetsarean ska vara
genomsläpplig och får ej hårdgöras

Totalt sett (motsvarar nuvarande
skiss)
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9 SLUTSATSER

Huvudförslaget i denna utredning är att behålla nuvarande serviser för vatten och spillvatten som finns
idag. Befintlig vattenledning vid Novavägen (gjutjärn 80 mm) är enligt uppgift från VA-huvudmannen i
dåligt skick och kan behöva renoveras. En diskussion med räddningstjänsten rekommenderas gällande
fler brandposter i samband med ledningsförnyelse av vattenledning. I normalfallet kommer befintligt
vattentryck och flöde att vara tillräckligt för det utökade antalet brukare och bebyggelse. Vidare föreslås
att dagvatten fördröjs och renas via växtbäddar, översilningsytor, makadammagasin och svackdiken.
Exakt placering av dagvattenanläggningar samt anslutningar kan emellertid förändras i
detaljprojekteringsskedet, eller om planen förändras. Det är viktigt att magasinen får möjlighet att brädda
kontrollerat. För att hålla dagvattenflöden på lägre nivå än de beräknade rekommenderas att andelen
hårdgjorda ytor hålls ned och att markmaterial som innebär genomsläpplighet används.

Biologiska renings- och fördröjningslösningar innebär ett kontinuerligt arbete för att vidmakthålla
hydraulisk och renande funktion. Det är därmed viktigt att ansvar och förståelse för underhåll av dessa
anläggningar klargörs. Genom att rena dagvattnet via föreslagna anläggningstyper bedöms inte
planområdet bidra till en ökad föroreningsbelastning på recipienten. Ingen enskild kvalitetsparameter
bedöms heller försämras utan snarare förbättras om föreslagna renande åtgärder genomförs.

Om andra val av reningslösningar anläggs för dagvattenhantering inom utredningsområdet är det
nödvändigt att se över att de har motsvarande reningseffekt på dagvattnet som de föreslagna
lösningarna för att inte riskera att möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna påverkas negativt.

Den evakueringsväg som vattnet har från befintlig skolgård vid extrema skyfall (sydvästlig riktning)
kommer i nuvarande förslag till exploatering att byggas bort vilket innebär risk för större skador vid
skyfall. Den avledning för dagvatten som för närvarande finns från skolgården utgörs av
dagvattenbrunnar och en ledning med dimension 160mm. Vid skyfall kommer ledningskapaciteten inte
räcka till. Det finns även risk att ledningen och/eller brunnar sätts igen. Följden blir att vattennivån stiger
på skolgården. Utredningen rekommenderar att en ny evakueringsväg skapas så att dagvatten kan
avrinna ytledes i nordlig riktning bort från skolgården för att inte skada nuvarande och framtida
byggnader vid skyfall. Om detta blir verklighet är bedömningen att ingen ny bebyggelse riskerar att
drabbas av översvämning vid extrem nederbörd.

Alternativt skapas avvattning via en större bräddledning. En ledning har dock alltid en begränsning vad
gäller kapacitet och brunnar till denna kan sättas igen. Uppdimensionering försvåras även av att befintlig
avtappningsledning går under befintlig skolbyggnad, se bilaga 1.
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