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1 SAMMANFATTNING

WSP har på uppdrag av Arkitekturverkstad i Hovenäset AB utrett dagvattensituationen i ett område i
Sotenäs kommun. Huvuddelen av området ligger inom fastigheten Långevik 1:3 belägen ca 4 km norr
om Kungshamn och strax norr om samhället Väjern. Programområdet är drygt 58 hektar till storleken. I
området föreslås ny bebyggelse i form av skola, hotell och en variation av bostäder.

Marken består till stor del av karga klippor och berg med gröna partier i lågstråken. Marklutningen är
bitvis kraftig och befintlig avrinning i området sker diffust samt via ett fåtal diken och flera utspridda
lågzoner. Markens infiltrationsförmåga bedöms vara mestadels låg. Ett markavvattningsföretag finns i
området kring bäcken, belägen i planområdets södra del. Recipienten som är Västerhavet benämns
Kungshamn n skärgård. Ekologisk status klassas som Måttlig och kemisk status är Uppnår ej god. Ny
exploatering i planområdet får inte leda till att recipientstatus försämras.

Exploateringen, och då även VA-försörjningen ska skapas med så få ingrepp i befintlig mark som möjligt.
Det innebär att framtida dricksvatten- och spillvattenanläggningar föreslås följa föreslagna vägar. Två
platser vid väg 174 föreslås förses med pumpstationer för spillvatten. Enligt driftbolaget Västvatten
behöver spill- och dricksvattenförsörjningen som helhet ses över när området norr om
Kungshamn/Väjern gradvis exploateras. Idag finns inget kommunalt verksamhetsområde för VA och
inga kommunala VA-anläggningar i planområdet.

Nya vägar och ny bebyggelse innebär ökad hårdgörningsgrad vilket kommer att leda till att
dagvattenflödena i området kommer att öka. En generell ökning av dagvattenflödena förväntas även till
följd av klimatförändringar som leder till intensivare nederbördstillfällen samt även mer torrperioder. I
utredningen tas förslag på fördröjningsåtgärder fram som innebär att befintliga dagvattenflöden upp till
ett tioårsregn inte ska öka. Flödena kommer även att koncentreras till vissa delar i området för att en
kontrollerad dagvattenhantering ska bli möjlig. Väg 174 förvaltas av Trafikverket och det är inte tillåtet
att öka dagvattenflödet till Trafikverkets dagvattensystem. Samordning med Trafikverket kommer att
krävas i det fortsatta planarbetet.

Den föreslagna exploateringen av området väntas leda till att fler förorenande ämnen riskerar att följa
med dagvattnet och rinna ut i havet. För att motverka detta föreslås en rad reningsåtgärder som både
fördröjer och renar dagvattnet innan det når recipienten. Vägar föreslås avvattnas via gräs- eller kross-
diken. I övrigt föreslås rening och fördröjning ske via växtbäddar, översilningsytor och
översvämningsytor. Befintliga lågpunkter med naturdammar föreslås behållas. Kontrollerad avtappning
från dessa behöver då skapas. Dessa åtgärder bedöms leda till att det dagvatten som rinner ut i havet
från planområdet inte får försämrad kvalitet jämfört med nuläget.

Öppna dagvattenlösningar med minimal påverkan på mark föreslås. Exempel på detta är mindre
upphöjda växtbäddar fördelade i området. Gröna platta tak kan även vara ett alternativ. Samlade
fördröjningsmagasin kan bli aktuellt i vissa områden som exempelvis skolområdet. Samlad fördröjning
kommer dock att innebära mer ingrepp i marken. Avvattning från vägområden föreslås ske i vägdiken.

Vid extrem nederbörd, typ 100-årsregn, kommer diken och framtida fördröjningsmagasin att gå fulla.
Det är därför av stor vikt att föreslagna anläggningar kan brädda kontrollerat samt utan att skada
nedströms och intilliggande bebyggelse. Den framtida höjdsättningen av mark och bebyggelse får inte
leda till att s k instängda områden skapas. Det förordas även att vägar och gc-banor kan fungera som
skyfallsleder så att bebyggelse inte skadas av skyfallen.
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2 ALLMÄNT / BAKGRUND

Denna VA- och dagvattenutredning har beställts av Projekt Ramsvik AB via arkitektbyrån
Arkitekturverkstad i Hovenäset AB som är planförfattare. Bakgrunden till projektet är följande:

Ett större område norr om Väjern pekas i samrådsförslaget till ny översiktsplan ut som
utbyggnadsområde för tätortsområdet Kungshamn-Smögen-Väjern-Hovenäset. Inom Långevik 1:12 m
fl. pågår en planprocess för utbyggnad av ca 500 bostäder. Aktuellt programområde är beläget norr om
Långevik 1:12 på båda sidor av väg 174. Programförslaget innebär en utbyggnad av området med skola,
hotell och en variation av bostäder. Syftet med denna utredning är att klargöra vilken förändring den nya
markanvändningen innebär avseende behov av VA-infrastruktur och hantering av dagvattenflöden. I
utredningen tas även fram förslag till nya VA-anläggningar och framtida hantering av dagvatten.
Områdets geografiska läge framgår av figur 1.

Figur 1. Undersökningsområdets läge. Ungefärliga gränser för programområdet blåstreckat. Bildkälla: Länsstyrelsens karttjänst.
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VA-FÖRSÖRJNING

VA-huvudman i det aktuella området är Sotenäs Vatten AB och detta bolag är delägare i driftbolaget
Västvatten AB. Det finns inget kommunalt verksamhetsområde för vare sig dricksvatten, spillvatten
eller dagvatten i planområdet.

Befintligt ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten är utbyggt till Väjern, söder om
planområdet.

För befintliga anläggningar/fastigheter belägna intill eller i planområdet saknas uppgifter om
vattenförsörjning och det förutsätts att befintliga fastigheter har egna försörjningskällor.

Enligt uppgifter från personal från Solviks camping är de kopplade till dricksvattenledningsnät i Väjern
genom privat vattenledning i havet.

Sweco Vänersborg har gjort en översiktlig VA- och dagvattenutredning avseende Långevik 1:12, (2019-
11-14). Swecos utredning omfattar området söder om aktuellt planområde. Långevik 1:12 omfattar 41
ha med en planerad exploatering på ca. 500 bostäder av blandad karaktär. Utredningen gällande
Långevik 1:12 anger följande:

- Kapacitet för dricksvatten i vattenverket och ledningsnät finns till området enligt uppgift från
Västvatten (2019-10-25).

- Enligt uppgift från Västvatten kommer vissa industriers behov av dricksvatten minska fragment
varför det troligen kommer att finnas tillgänglig kapacitet i vattenverket. Västvatten uppskattar
att det kan finnas trånga sektioner i ledningsnätet. Etappvis utbyggnad av området är att föredra.

Information om befintlig anslutningspunkt för vatten och spillvatten har inte funnits vid framtagandet av
denna utredning, och inte heller utredningen rörande Långevik 1:12.  Lämplig anslutningspunkt har
därför antagits vara i planområdesgräns längs med Dinglevägen (väg 174).

Vi förnyad kontakt med Västvatten inför denna utredning anges följande:

Kapacitet för omhändertagande av spillvatten i reningsverk samt kapacitet i ledningsnät är osäker och
behöver utredas vidare. Västvatten överväger endera att renovera reningsverket i Omholmen  (Smögen)
eller att samla upp och pumpa avloppsvatten vidare norrut mot reningsverket i Hunnebostrand.

Beräkningar i detta PM är utförda efter riktlinjer i Svenskt Vattens publikation P110. Beträffande
dagvattenflöden har beräkningar utförts baserade på återkomsttiden 10 år då området bedöms
motsvara gles bostadsbebyggelse även efter exploatering, se tabell 1.

Tabell 1. Minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt P110 (2016, tabell 2.1).

I flödesberäkningarna för dagvatten har jämförelser gjorts mellan befintliga dagvattenflöden och
beräknade flöden efter framtida exploatering med samma återkomsttid. En klimatfaktor som innebär 25
procents ökad regnintensitet har beaktats för framtida förhållanden.
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Normalt sett dimensioneras inte dagvattenanläggningar för hantering av extrem nederbörd. Dagvatten
kommer då att avrinna längs markytan, samlas i lågpunkter och följa lågstråk. För att kunna hantera
dessa händelser krävs det att marken är höjdsatt så att ytavrinning kan ske utan att skada bebyggelse.
Därför är det av värde att även studera regnhändelser motsvarande 100-årsregn, alltså regn med en
beräknad återkomsttid på 100 år. Detta diskuteras i kapitel 7.

3.1 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING
Området ligger i ett klassiskt bohuslänskt naturmarksområde med klippor och vidsträckta karga berg
med insprängda naturdammar, viss vegetation samt låglänta områden där viss bebyggelse brett ut sig.
I områdets västra del skär Dinglevägen (väg 174) i nord sydlig riktning genom programområdet.
Dinglevägen är statlig och förvaltas av Trafikverket. Sydväst om området ligger de två havsvikarna
Ödgårds lera och Långeviks lera som är en del av områdets recipient. Där ligger även två
campingplatser. I sydöstra delen finns Trossemyren där två bäckar rinner samman och fortsätter mot
Långeviks lera. Enstaka bebyggelse flankerar området i söder och i norr. I ett område i
programområdets södra del finns näringsverksamhet, bl a en stenkross.

Figur 2. Klassisk vy över topografi med klippor, svackor och viss växtlighet.
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Figur 3. Satellitbild som visar markanvändning.

3.1.1 Topografi
Alla höjdangivelser i detta PM ges i höjdsystemet RH2000.

Marken är till stor del mycket kuperad med flera lågstråk och de lägsta partierna vid Dinglevägen i
sydväst (ca +5 m ö h). Högsta punkt ligger i norr (ca +49,8 m ö h). Dagvatten avrinner i stort sätt i alla
väderstreck; 6 delavrinningsområden har definierats inom programområdet, se figur 6. Dessa beskrivs
närmare i kapitel 5.1.

Figur 4. Utblick mot Trossemyren i programområdets sydöstra del.Figur 5. Bäcken med Trossemyren i
bakgrunden.

Camping

Stenkross

Trosse
myren
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Figur 6. Rinnvägar och delområden inom programområdet.

3.2 MARKFÖRHÅLLANDEN
En översiktlig bedömning av geotekniska förhållanden har gjorts Bohusgeo (mars 2021). Tre områden
med lera, Stämmet, Dalen och Trossemyren är identifierade. Dessa är troligen överlagrade av
skalsand/-grus.  SGU:s jordartskarta anger att området består av berg samt lera-silt och postglacial
sand i området kring Dinglevägen, se figur 7.

Figur 7. Jordartskarta. Ungefärliga gränser för programområdet visas i svart. Bildkälla: SGU.se
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Infiltrationsförmågan kan därmed i nuläget antas vara låg i större delen av programområdet.

3.3 FÖRORENAD MARK
Enligt Länsstyrelsens karta över förorenade områden finns en plats strax sydväst om programområdet
där det finns risk för förorenad mark, se figur 8.

Figur 8. Karta över potentiellt förorenad mark. Ungefärlig sydlig plangräns streckad. Bildkälla: Länsstyrelsen informationskartan.

3.4 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG
Två markavvattningsföretag förekommer inom aktuellt område enligt Länsstyrelsens webkarta. Det är
Dössedalen-Skogen m fl. DF 1921, samt i samma vattendrag Skogens DF 1957.

Figur 9. Befintliga markavvattningsföretag (mörkblå markering) som berör området.  Bildkälla: Länsstyrelsen informationskartan.

Ytbehandling med
lack, färg eller lim.
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3.5 RECIPIENT
Recipient för dagvatten från programområdet är Västerhavet; aktuell del benämns Kungshamn n
skärgård  i databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige). I VISS finns klassningar och kartor
över alla Sveriges större sjöar, vattendrag och kustvatten. Här finns även bestämmelser om kraven på
vattenkvaliteten (miljökvalitetsnormer). Vattenområdet Kungshamn n skärgård  är 3 km2 till storleken.
Utbredningen syns inom ljusblå linje i  figur 10.

Figur 10. Recipienten Kungshamn n skärgård markerad med ljusblått. Programområdet inringat med röd ring.
Bildkälla: VISS

Den ekologiska statusen är Måttlig och kemisk status är Uppnår ej god. Det senare beror på att halterna
av kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE) ligger över godkända nivåer. Halterna av dessa två
ämnen bedöms överskridas i Sveriges samtliga vattenförekomster och beror bl. a på atmosfärisk
deposition. Gränsvärdet för Tributyltenn (TBT) överskrids även, vilket är fallet i samtliga mätpunkter i
havsområden från Göteborg till Strömstad. Förklaringen till detta bedöms vara förekomst av detta ämne
i båtbottenfärg vilket sedan flera år är förbjudet. Småbåtshamnar och uppställningsplatser för båtar kan
ses som punktkällor för höga TBT-halter. Mätdata saknas dock gällande TBT i denna vattenförekomst.

Ekologisk status har enligt VISS expertbedömts till måttlig med medelgod tillförlitlighet. Visserligen är
status  beträffande övergödning baserat på växtplankton och näringsämnen god, men tillförlitligheten är
låg. I en mätstation i närliggande vattenförekomst påvisas betydande påverkan med avseende på
övergödning. Fysisk påverkan i form av båttrafik, bryggor, pirar och småbåtshamnar bedöms medverka
till försämrade livsvillkor och spridningsmöjligheter för vattenlevande organismer. Dammar, barriärer och
slussar för sjöfart bidrar till sämre konnektivitet, d v s att vattenlevande varelser har svårt att förflytta sig.
Dessa faktorer bidrar till nuvarande ekologisk status.

I förslag till ny miljökvalitetsnorm sägs att God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus ska
uppnås senast 2027, med undantag för kvicksilver och PBDE, där förutsättningar för att klara god status
inte bedöms möjliga att uppnå. Halterna av dessa två ämnen/ämnesgrupper får dock inte öka.
Vattenförekomsten har en tidsfrist till 2027 för att åtgärda och minska halterna av TBT.

Bland betydande påverkanskällor, förutom atmosfärisk deposition, nämns följande:
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· Förorenade områden som industrier, Påverkan avseende Antracen, TBT
brandövningsplatser, hamnar mm

· Jordbruk Påverkan av kväve och fosfor

· Urban markanvändning Dagvatten innehållande kväve och fosfor

· Transport och infrastruktur Dagvatten innehållande TBT (fritidsbåtar),
Antracen

Vattenutbyte med intilliggande vattenförekomst anges även som betydande påverkanskälla då
vattenutbytet är stort. Näringsämnesbelastningen från omgivande vatten påverkar mycket.

För det aktuella planområdet är det därmed viktigt att halter och mängder av näringsämnen, kvicksilver,
PAH:er och TBT inte följer med dagvattnet och bidrar till försämring av recipienten.

I sammanhanget kan nämnas att det i väster angränsande Ramsvikslandet är ett s k Natura 2000-
område. Inget dagvatten från planområdet påverkar Natura 2000-området.

3.6 PLANERAD MARKANVÄNDNING
Enligt förslag till exploatering kommer planområdet att bebyggas med en hotellanläggning, stugor för
uthyrning, bostäder, utbildningslokaler, studentboenden samt lokaler för verksamheter, se figur 11.
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Figur 11. Översiktligt exploateringsförslag, daterat 210830. Bildkälla: Arkverk.

Figur 12. Schematisk visualisering av programförslag. Bildkälla: Arkverk

Programskissen (figur 11) har fungerat som underlag vid beräkningar av flöden och erforderliga VA-
system.
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4 VATTENFÖRSÖRJNING SAMT AVLEDNING AV
SPILLVATTEN

4.1 FRAMTIDA DRICKSVATTENFÖRBRUKNING
Beräkningarna för bostäderna följer Svensk Vattens rekommendationer i publikation P83. Maxdygns-
och maxtimfaktor har antagits till 1,6 respektive 2,5. För detaljerad metodbeskrivning hänvisas till kapitel
2 i P83.

Enligt Svenskt Vattens publikation P110, beräknas den specifika hushållsförbrukningen i intervallet 140–
170 l/pers, dygn. Lägre värden rekommenderas för småhusbebyggelse och något högre värden för
områden med flerbostadshus. För skolor beräknar man med 40 l/elev och dygn och för hotell med 300
l/rum och dygn. Antal personer är beräknat med 2,5 personekvivalenter (PE) för bostäder
(villor/parhus/radhus/lägenheter) och 1,5 PE för studentbostäder och Boviera (seniorboende).

Dimensionerande flöde har räknats ut enligt följande formel:

=
∙

3600 24 ∙ ∙

Maxdygnfaktor = 1,5–2,45 Vald faktor: 1,6

Maxtimfaktor = 1,8–3,18 Vald faktor: 2,5

Uträkning av vattenförbrukning sammanfattas i tabell 2.

Tabell 2. Normflöde avseende vattenförbrukning.
Område* Specifik förbrukning

per pers. (l/d)
Antal personer Dimensionerande

flöde, qdim (l/s)

Område 1 / 75lgh 170 188 1,48

Område 2 / 50 lgh 150 75 0,52

Område 3 / 75 enheter 170 188 1,48

Område 4 / 75 enheter 170 188 1,48

Område 5 / 75 enheter 170 188 1,48

Område 6 / 75 enheter 170 188 1,48

Område 7 / 50 lgh 150 75 0,52

Område 8 / 100 lgh 170 250 1,97

Område 9 / 300 rum 300 300 4,16

Område 10 / 200-400 el. 40 300 0,38

*Områdesindelning visas i Bilaga 3

Sammanlagd förbrukning för området uppskattas till 15 l/s.

Faktiska maxflöden behöver beräknas utifrån Boverkets metod med summerade normflöden vid
detaljprojektering.
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4.2 FRAMTIDA BRANDVATTENFÖRSÖRJNING
För offentliga verksamheter, samt byggnader högre än 4 våningar, bör brandvattenförsörjningen
dimensioneras för minst 20 l/s enligt rekommendationer i Svenskt Vattens P83. För byggnader lägre än
4 våningar rekommenderas ett möjligt brandvattenuttag om 10 l/s. Om befintligt ledningsnät i anslutning
till planområdet har kapacitet att leverera dessa flöden bör kontrollräknas i en ledningsnätsmodell.

Den slutgiltiga utformningen av brandvattenförsörjningen bör i ett senare skede hanteras i samråd med
Räddningstjänsten.

Vatten för brandsläckning kan förses med konventionellt system eller s k alternativsystem. Enskild
brandpost ska kunna leverera minst 15 l/s i alternativsystem.

Konventionellt system innebär att brandvatten tas ut från brandposter i området där avståndet mellan
brandposterna är upp till 150 meter.

Med de ledningsdimensioner som erfordras för att ledningsnätet skall klara brandvattenförsörjningen
följer att dricksvattnet ofta inte får den omsättning som erfordras för att hålla en god kvalitet. Detta gäller
i många fall för distributionsledningar i bostadsområden. Enligt dokument på MSB:s hemsida är
Räddningsverket väl medvetet om att vattenledningsnätet är avsett för bl a hushållens
dricksvattenbehov.

Eftersom dricksvatten är ett livsmedel är det uppenbart att det också måste hålla en hög kvalitet.
Räddningsverket anser därför att det föreslagna "alternativsystemet" kan vara en bra lösning för sådana
områden det är avsett för. "Alternativsystemet" bygger på att räddningstjänsten har tankfordon i tillräcklig
omfattning för skytteltrafik av vatten. Det är här inte bara frågan om materiella resurser som tankfordon,
utan också tillräckliga personella resurser för att klara av denna form av brandvattenförsörjning. Vid
alternativsystemet ska brandposter finnas inom 1000 meter. Det är även nödvändigt att planera
väginfrastrukturen inom planområdet så att skytteltrafik ska kunna genomföras med tankfordon om
alternativsystemet blir aktuellt.

4.3 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.

Planerade bostäder (delavrinningsområde 3 med villor / parhus) ligger på den högsta marknivån (40 m
ö.h) och är planerat med byggnaderna med 2 våningar och nödvändig trycknivå har beräknats för denna
del av planområdet.

Ett antagande har gjorts att vattenledningen ligger ca 1,8 m under marknivån vilket är frostfritt djup. Fri
takhöjd ska vara 2,5 meter i så våningshöjden brukar bli totalt ca. 3,5 meter. Antagen byggnadshöjd blir
då 7 meter.

Dessa uppgifter ger oss att den erforderliga trycknivån i förbindelsepunkten blir ca 23,8 mvp, se tabell
3.

Tabell 3. Tryckförhållanden
Antagen vattengång i
anslutningspunkt

+ 38,2 m

Marknivå förbindelsepunkt + 40 m

Högsta tappställe (+ 15 mvp) 38,2+1,8+7+15= 62 m

Erforderligt tryck vid högsta
tappställe

62–38,2= 23,8 mvp



10328521 •  Långevik 1:3  | 17

4.4 FRAMTIDA SPILLVATTENAVLEDNING
Framtida spillvattenflöden från området bör avledas till befintligt system. Information om
anslutningspunkt i närheten av området behöver inhämtas. Kapacitet i befintligt system har inte kunnat
bedömas då information saknats och behöver utredas i fortsatt arbete. Två befintliga pumpstationer
mellan Väjern och reningsverket i Omholmen förväntas behöva bytas eller dimensioneras upp.
Anslutning till reningsverket Omholmen förväntas vara möjlig enligt uppgifter från Västvatten (2019-11-
04).

Framtida spillvattenflöde för området antas vara samma som vattenförbrukningen. För att minska risken
för stopp i ledningsnätet rekommenderas minimidimensioner som även kan hantera eventuellt
tillskottsvatten. Minsta dimension på huvudledningar skall vara 200 mm och på servisledningar 160 mm.
En ledning med dimension 200 mm och minimilutning 4,5 promille kan hantera ett flöde på ca 23 l/s.
Minimilutning för serviser bör vara 10 promille.

4.5 FÖRSLAGEN DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING OCH
SPILLVATTENAVLEDNING

Utifrån befintliga marknivåer för Långevik har ett förslag på ledningssträckning tagits fram. I detta skede
ingår endast vatten- och spillvattenhuvudledningarna.

Exploateringsområdet ligger på båda sidor om väg 174 (Dinglevägen) och separata ledningsnät
föreslås, se Bilaga 3, där dricksvatten och spillvatten leds parallellt. Ledningarna läggs i de planerade
vägarna för att minska påverkan på miljön.

Föreslaget ledningsnät förväntas ha tillräckligt självfall för spillvatten. En del av område 1 (väster om
väg 174) kommer, enligt tillgängliga underlag, inte att vara möjligt att lägga med självfallsledning på hela
sträckan och ett system med LTA-pumpar (Lätt tryckavlopp och trycksatta ledningar) föreslås. Detta
innebär att en del av bostäderna måste ha pumpar för att ansluta till spillvattennätet.

Baserat på befintliga höjddata kan det förväntas att på vissa ställen kommer schaktdjupet att uppgå till
5 meter om man vill uppnå självfall av spillvatten (se Bilaga 3).

Utifrån befintliga marknivåer föreslås två anslutningspunkter. Anslutningspunkten för den norra delen
av programområdet ligger på en marknivå om ca +5 m ö h. Anslutningspunkten för område 10
(skolområde), område 8 (flerbostadshus) och Boviera i östra delen av programområdet ligger på ca +3,5
m ö h, se bilaga 3. Denna andra anslutningspunkt har samma läge som föreslagen anslutningspunkt i
Swecos utredning för Långevik 1_12 (Sweco 2019-11-14). Det är sannolikt att pumpstationer krävs för
båda delarna av programområdet, men pumpning behöver utredas vidare i senare planskede.

Behov av tryckstegringsstation eller eventuell tryckhöjning eller sänkning i byggnader för dricksvatten
behöver utredas i senare planskede för att eventuellt reservera yta inom planen för en
tryckstegringsstation. För att få redundans på dricksvattennätet kan det norra och södra delen av
programområdet kopplas samman.

4.6 FORTSATT ARBETE
För att säkerställa god dricksvattenförsörjning och avledning av spillvattenplanområdet rekommenderar
WSP att följande punkter genomförs:

• Utredning av kapacitet i befintligt spillvattensystem och behov av pumpstation för spillvatten.
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• Utredning av behov av tryckstegringsstation eller eventuell tryckhöjning eller sänkning för dricksvatten.
Kapacitet för brandvattenförsörjning bör kontrollräknas i en ledningsnätsmodell samt hanteras i samråd
med Räddningstjänsten.

• Detaljerad dimensionering, utformning och placering av ledningar och anläggningar, definitiva
ledningssträckningar. Ledningars och anläggningars lägen och sträckningar kommer delvis att bero på
höjdsättningen inom området utformningen och placering av bebyggelse. Med befintliga markhöjder och
med nuvarande skiss för bebyggelse och vägar innebär detta mycket djupa schakter vid vissa platser.
Detta kan förmodligen undvikas på vissa platser därför att marken kan komma att behöva fyllas upp för
att exempelvis möjliggöra acceptabla lutningar och trafiksäkra tillfarts- och genomfartsvägar.
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5 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING

Programområdet saknar allmänna dagvattenledningar. Stora delar av ytvattenavrinningen och
hanteringen sker i sydlig riktning  via Trafikverkets vägdiken för väg 174 (Dinglevägen) samt via den
bäck (uppströms två bäckar) som rinner från Trossemyren, se figur 5. Bäcken passerar Stämmet, och
rinner sedan fortsatt västerut, i trumma under väg 174 och vidare till havet vid Långeviks lera nära
Sotenäs camping. Sotenäs kommun har i översiktsplan (ÖP2010) pekat ut närområdet till bäcken som
värdefull naturmiljö och strandskydd gäller.

Vid platsbesök noterades ett antal kupolbrunnar och trummor i anslutning till väg 174. På åtminstone 3
platser konstaterades att dagvatten leds från västra vägdiket över till östra vägdiket och vidare mot
bäcken som nämns ovan. Dimensionerna på de trummor som är byggda vid stickvägar/infarter från väg
174 är också generellt större på den östra sidan. Vid infarten till Sotenäs camping finns en trumma i
plast med dimension 300 mm och på den andra sidan av väg 174 (östra sidan, infart till stenkross m fl
fastigheter) är dimensionen 800 mm på vägtrumman.

5.1 AVRINNINGSOMRÅDEN
Figur 6 och bilaga 1 visar identifierade avrinningsområden. De flesta av delområdena innehåller en eller
flera  lågpunkter och dessa  fungerar som naturliga fördröjningsmagasin. De exakta rinntiderna för
delområdena är därmed mycket svåra att beräkna men har bedömts utifrån de rinnsträckor som
uppmätts. Delområdena beskrivs enligt följande:

Delområde 1:

Delområdet är ca 2,1 hektar till storleken. Avrinning sker diffust mot Solviks campingplats via två
lågstråk. Vattnet rinner ut i viken Ödgårds lera. Längsta rinnsträcka är ca 200 meter och rinntiden
bedöms uppgå till ca 40 minuter. Enligt uppgifter från personal från campingplatsen finns det
dränledningar  i campingområdet upp mot berget och dessa har utlopp i havsviken. Vid en större
parkeringsyta tillhörande campingplatsen och strax söder om programområdets gräns, noterades
dagvattenbrunnar.

Delområde 2:

Delområdet är ca 5,5 hektar stort. Avrinning sker via lågstråk i bergpartierna norrut och når sedan västra
vägdiket vid väg 174, där det rinner söderut. I delen av området närmast Solviks camping rinner vattnet
söderut via ett dike intill en skogsväg och sedan ut mot väg 174. Fortsatt avrinning sker mot havsviken
Långeviks lera. Avrinningen från detta delområde berör alltså det västra vägdiket på Trafikverkets väg.
Längsta rinnsträcka är ca 850 m och rinntiden bedöms uppgå till ca 50 minuter.

Delområde 3:

Detta är det största delområdet med en yta på drygt 20,7 hektar. I klippområdet finns ett antal
naturdammar, se figur 3, samt planområdets högst belägna delar. Avrinning sker till största delen i
västlig riktning ned mot östra vägdiket tillhörande väg 174 och sedan vidare ut i viken Långviks lera.
Längsta rinnsträcka är ca 1100 m och rinntiden bedöms uppgå till ca 1 h och 40 minuter. Omslagsbilden
i detta PM är tagen i delområde 3 med utblick västerut mot naturdammar och havet.

Delområde 4:

Delområdet ligger i nordöstra delen och dess ytstorlek är ca 3,6 hektar. Viss avrinning sker norrut men
mestadels avrinning sker diffust österut ut ur planområdet mot fastighet 1:4:1 och delvis till en större
naturdamm belägen på 1:4:1.  Dammen ligger på en bergsplatå och avvattning från dammen sker
österut. Avrinningen fortsätter sedan söderut mot Trossemyren längre nedströms. Längsta rinnsträcka
inom delområdet är  ca 130 meter och rinntiden bedöms uppgå till 20 minuter.
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Figur 13. Naturdamm strax  öster om planområdet, utanför delområde 4.

Delområde 5:

Delområdet är ca 8,4 hektar stort och avrinning sker diffust i sydlig riktning, delvis ned mot en lågzon
norr om bebyggd industrifastighet 1:36. Längsta rinnsträcka i delområdet är ca 360 meter och rinntiden
bedöms uppgå till ca 60 minuter. Dagvattnets utlopp är viken Långeviks lera.

Delområde 6:

Delområdet ligger i sydöstra delen och är ca 17,7 hektar till storleken. Avrinning sker i sydlig och sedan
sydostlig riktning ned mot Trossemyren och den bäck som passerar Stämmet. Bäcken går sedan i
trumma under väg 174 och mynnar i havsviken Långeviks lera. Längsta rinnsträcka i delområdet är ca
1000 meter och rinntiden bedöms uppgå till ca 80 minuter.

Det är alltså endast från delområde 1 som utloppet i havet sker till Ödgårds lera. Övrigt dagvatten rinner
ut i Långeviks lera.

Ytavrinningen från planområdet sker till stor del diffust och via lågstråk mellan höjdpartierna. Detta
faktum gör att det inte finns några exakta beräkningspunkter. Beräkningen av befintliga flöden i denna
utredning är således siffror på hur mycket dagvatten som alstras i området totalt sett utan att ange
specifika punkter där detta flöde uppstår.

5.1.1 Befintliga ledningar och dagvattenanläggningar
Programområdet saknar kommunalt ledningsnät för dagvatten och ingår ej heller i ett s k
verksamhetsområde för dagvatten. Kring väg 174, Dinglevägen finns ett antal kupolbrunnar och
trummor. Vägen avvattnas via vägdiken på båda sidor om vägen. Vägdagvatten leds över från västra
till östra diket vid några platser. Bäcken, som passerar Stämmet, är kulverterad vid en vägövergång i
planområdets sydöstra del, och går i en större trumma under väg 174 ca 500 m söder om planområdet.
Bäcken mynnar i havet vid Långeviks lera, intill Sotenäs camping. Dimensionen på trumman vid väg
174 är minst 1500 mm, eventuellt är den större.

http://intranet.wspgroup.com/en-GB/SE-Root/Sweden/Teknik/Projektering/VA/Mapping/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5474bf/1530519037587/Fakta%202018-5%20Rekommendationer%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20%C3%B6versv%C3%A4mning%20till%20f%C3%B6ljd%20av%20skyfall.pdf
http://www.miljosamverkansverige.se/SiteCollectionDocuments/Projekt%20och%20rapporter/Vatten/Tillsyn%20markavvattning/Rapport%20Tillsyn%20Markavvattning%20med%20bilagor.pdf
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6 BERÄKNINGAR DAGVATTEN

Beräkningar är utförda enligt riktlinjer i Svenskt Vattens publikationer P104, P105 och P110. En
klimatfaktor som motsvarar en framtida ökning av regnintensiteten med 25 procent har beaktats, enligt
riktlinjer i P110.

6.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden enligt följande:

Q = A × i × φ × kf

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 (asfaltväg, GC-bana mm) 0,8
· Område med seniorboende (Boviera) 0,7
· Hotellområde, studentbostäder och skolområde 0,5
· Område med flerfamiljshus 0,5
· Område med radhus/parhus 0,45
· Område med villabebyggelse/parhus 0,3
· Berg i dagen, inte alltför stark lutning, samt gräspartier 0,25
· Grusad yta 0,25
· Naturmark bestående av gräs 0,1

Eftersom programområdet består av naturmark med stor andel berg har en avrinningskoefficient på 0,25
valts för obebyggd naturmark med en övervägande del berg och med inslag av gräs/buskar.

Dagvatten som avrinner från naturmark kan normalt sett, och beroende på vegetation och markens
infiltrationsförmåga, ha en avrinningskoefficient på mellan 0 och 0,1. När marken mättas vid extrem
nederbörd eller vid snösmältning kan även andelen dagvatten som avrinner via markytan stiga avsevärt
mer från ytor som vanligtvis har viss infiltrationsförmåga.

När avrinningskoefficienterna multipliceras med arean erhålls en s k reducerad area (Ared).

Beräkningarna av dagvattenflöden i kapitel. 6.2 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. Efter förändrad markanvändning bedöms
en större del av avrinningen ske snabbare. Detta sker p.g.a. att delar av marken hårdgörs samt att delar
av flödena avrinner längs vägar samt i diken och eventuellt ledningar varvid avrinning då sker snabbare
än diffust i naturmark som är fallet idag.
Rinntiderna är baserade på följande uppskattade vattenhastigheter:

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

Fördröjningsvolymer har beräknats utifrån att befintliga flöden totalt sett inte ska öka från planområdet,
upp till 10-årsregn. Framtida dagvattenflöden kommer emellertid till viss del att koncentreras till vissa
punkter och inte avrinna på samma sätt som idag. Detta för att kunna rena och fördröja dagvattnet på
ett kontrollerat sätt.
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Föreslagen exploatering ligger i ett område där inga befintliga dagvattenanläggningar berörs frånsett
Trafikverkets diken och trummor. Föreslagen exploatering får inte innebära att dagvattenflöden till
Trafikverkets anläggningar ökar. Fördröjningsvolymer är beräknade  utifrån detta villkor.

Förutsättningar för föroreningsberäkningar kan studeras under kapitel 6.4.

6.2 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN
Det undersökta området har delats in i 6 delavrinningsområden, se figur 6 och bilaga 1. Indelning görs
med avseende på befintlig avrinning. För framtida situation har de ytor som bebyggs beräknats separat
beroende på bebyggelsetyp samt även med beaktande av befintliga avrinningsområdesgränser.

6.2.1 Delområde 1 befintligt
Området består av naturmark; berg med inslag av bevuxna ytor. Ingen tillrinning till denna yta sker
utifrån. Dagvattnet avrinner diffust till stor del via två lågstråk mot Solviks campingplats. Hela delområdet
bedöms bidra till flödet vid 40 minuters varaktighet. Största flödet uppkommer vid 30 minuters
varaktighet. Tabell 4 visar befintligt flöde.

Tabell 4. Befintligt flöde vid 10-årsregn från delområde 1.
Rinntid/
Varaktig

het

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

10 0,39 0,10 228 22 285 28

20 1,06 0,27 151 40 189 50

30 1,86 0,46 116 54 145 67

40 2,14 0,54 95 51 119 64

Största flöde uppgår till 54 l/s vid 10-årsregn och uppkommer vid varaktigheten 30 minuter. Om inga
förändringar av markanvändningen görs kommer ändå flödet från delområde 1 att öka till följd av
klimatfaktorn. Området ligger i utkanten av den del av programområdet där
bostadsrätter/uthyrningsenheter föreslås.

6.2.2 Delområde 2 befintligt

Delområdet är till storleken 5,34 ha. Avrinningen sker via lågstråk, till stor del i nordlig riktning, och sedan
österut mot väg 174.  Dagvattnet rinner sedan längs väg 174:s vägdike i sydlig riktning. En befintlig
villatomt och en ekonomibyggnad ligger inom delområdet, nära vägen. Dagvattenhanteringen på
befintlig bebyggd yta är okänd. Tillrinning sker från ett område nordväst om programområdet uppgående
till drygt 4 hektar. Tillrinnande område innehåller även lågpunkter vilket innebär att graden av påverkan
på det aktuella området är något oklar. Eftersom väg 174 är bomberad har avrinnande vatten från ca
hälften av vägbanan inom programområdet medräknats till flödet. Asfalterad yta uppgår till ca 3 procent
av delområdets totala yta. Avrinning från hela delområdet beräknas ske på 50 minuter. Beräknat flöde
som uppkommer i delområde 2 visas i tabell 5.
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Tabell 5. Flöde vid 10-årsregn från delområde 2.
Rinntid/
Varaktig

het

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

10 1,26 0,37 228 84 285 105

20 3,41 0,94 151 142 189 177

30 4,44 1,20 116 138 145 173

40 5,13 1,37 95 130 119 162

50 5,53 1,47 81 119 102 149

Störst flöde genereras inom 20 minuter. Detta antas bero på avrinningen från vägytan som bidrar inom
20 minuter. Vattenflöden i diket rinner över i östra vägdiket och mynnar i bäcken med utlopp i Långeviks
lera.

6.2.3 Delområde 3 befintligt

Delområdets storlek uppgår till ca 20,7 hektar. Avrinningen sker diffust och via svackor från
höjdpartierna ned mot väg 174, och sedan via vägdike i sydlig riktning ned mot Långeviks lera.
Tillrinning sker norrifrån, främst via ett dike som går genom det glest bebyggda området Skogen och
som ansluter till Trafikverkets vägdike och sedan mynnar i bäcken vid infart till Sotenäs camping.
Eftersom del av väg 174 ingår i programområdet har östra halvan av de asfalterade ytorna inom
programområdet räknats som bidragande till flödet. Asfalterade ytor utgör ca 2 procent total yta i
delområdet. Hela delområdet bedöms bidra till avrinningen inom 1 timme och 40 minuter. Befintligt
dagvattenflöde från delområde 3 framgår av tabell 6.

Tabell 6. Flöde vid 10-årsregn från delområde 3.
Rinntid/
Varaktig

het

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

10 0,92 0,28 228 65 285 81

20 3,25 0,97 151 147 189 184

30 5,89 1,72 116 199 145 248

40 8,56 2,38 95 227 119 283

50 10,72 2,92 81 238 102 297

60 12,97 3,49 71 249 89 311

70 15,45 4,11 64 263 80 328

80 17,97 4,74 58 275 73 344

90 19,98 5,24 53 279 67 349

100 20,76 5,43 49 268 62 335
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Det största flödet uppkommer inom varaktigheten 90 minuter. Eftersom delområdet är dryga 20 hektar
och det finns flera lågzoner i området är osäkerheten beträffande flödesmängderna stor. Dagvattnet
avrinner via diken mellan bergets fot och väg 174 samt i östra vägdiket på väg 174 till bäcken. Ca 270
m söder om delområdet, vid infarten till Stenkrossen (fastighet 1:38) finns en dagvattentrumma i plast
med diametern 800 mm. Trummans kapacitet uppskattas vara drygt 1000 l/s.  Vattnet rinner vidare till
bäcken vid Stämmet och med utlopp i Långeviks lera.

6.2.4 Delområde 4 befintligt
Delområdet är till storleken 3,63 hektar. Avrinning sker mestadels österut mot angränsande fastighet
1:4:1; en mindre del avrinner norrut mot området Skogen.  Från områdets centrala del sker avrinning
mot en lågpunkt som kallas Dammen, se figur 6. Rinntiden beräknas vara 20 minuter. Befintligt
dagvattenflöde från delområde 4 framgår av tabell 7.

Tabell 7. Befintligt flöde vid 10-årsregn från delområde 4.

Rinntid/
Varaktig

het

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

10 2,47 0,61 228 140 285 176

20 3,63 0,91 151 137 189 172

En mindre del av delområdets centrala och södra del är föremål för exploatering (bostäder).

6.2.5 Delområde 5 befintligt
Delområdets storlek är 8,43 ha.  Avrinning sker i sydlig riktning, delvis ned mot lågzon norr om befintlig
industrilokal vid väg 174. Fortsatt avrinning sker mot östra vägdiket och vidare via dagvattentrumma
(dim 800mm vid infart till stenkross) och vidare till bäcken som mynnar i Långeviks lera. Beräknat flöde
framgår av tabell 8.

Tabell 8. Befintligt flöde vid 10-årsregn, delområde 5.

Rinntid/
Varaktig

het

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

10 1,59 0,40 228 91 285 113

20 3,52 0,88 151 133 189 166

30 5,37 1,34 116 155 145 194

40 6,85 1,71 95 163 119 204

50 7,92 1,98 81 161 102 201

60 8,43 2,11 71 151 89 188

Störst flöde uppkommer vid varaktigheten 40 minuter. I delområdet föreslås bostäder.
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6.2.6 Delområde 6 befintligt
Delområdets storlek är 17,7 ha. Avrinning sker i norra delen mot Trossemyren och i södra delen direkt
mot bäcken vid Stämmet. En större grusyta i delområdets södra del används som stenkross, se figur
3. I delområdet finns även en industrilokal. Trossemyrens förmåga att fördröja flödena från berget är
med all sannolikhet betydande. Bäcken är kulverterad en nylagd trumma i betong med diameter 1000
mm finns i området. Det finns även en äldre stentrumma strax utanför programområdet vid
industrifastigheterna. Befintligt flöde i delområdet framgår av tabell  9.

Tabell 9 Befintligt flöde vid 10-årsregn, delområde 6.

Rinntid/
Varaktig

het

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

10 1,32 0,34 228 78 285 98

20 6,19 1,56 151 236 189 295

30 8,20 2,07 116 239 145 299

40 10,40 2,62 95 249 119 311

50 12,48 3,14 81 255 102 319

60 14,55 3,65 71 261 89 326

70 16,75 4,21 64 269 80 336

80 17,72 4,45 58 258 73 323

Störst flöde uppkommer vid varaktigheten 70 minuter. Eftersom Trossemyren fungerar som naturlig
fördröjning genereras inte hela detta flöde till bäcken. I delområdet föreslås skolområde i södra delen
samt flerbostäder och villor/parhus i norra delen.

6.3 FRAMTIDA FLÖDEN OCH FÖRDRÖJNINGSBEHOV

Eftersom bebyggelseförslaget inte har hög detaljeringsgrad har framtida flöden beräknats utifrån
sammanvägda avrinningskoefficienter per bebyggelsetyp. För att kunna räkna på fördröjningsbehovet
för respektive bebyggelsetyp och område har jämförelse gjorts på de ytor som ska bebyggas mot vilka
dagvattenflöden som dessa ytor genererar i dagsläget. I planområdet öster om väg 174 har
sammanvägd avrinningskoefficient beräknats beroende på föreslagen bebyggelsetyp. Väster om väg
174 har andelen framtida tak- och vägytor som framgår av bebyggelseförslaget beräknats. Alla
framtida flöden och därtill fördröjningsbehov har beräknats med högre regnintensitet till följd av
klimatfaktorer. Fördröjningsvolymerna tar alltså höjd för ökat flöde p g a ökad hårdgjordhetsgrad
(vägar, tak) samt ökat flöde p g a klimatfaktorn.

Erforderliga fördröjningsvolymer är beräknade utifrån att befintligt flöde ut från exploaterade delar i
delområdena inte ska öka efter exploatering. Eftersom avrinningen från stora delar av
undersökningsområdet idag är diffus kommer flödena att koncentreras till vissa platser medan andra
nedströms områden kommer att få minskad tillförsel av ytavrinnande dagvatten; detta är i princip
oundvikligt om en samlad och kontrollerad dagvattenhantering ska skapas.
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6.3.1 Väster om väg 174 delområde 1–2

Föreslagen bebyggelse (bostadsrätter/uthyrningsenheter) samt föreslagna vägar i området väster om
väg 174 har beaktats. Övrig grönmarkerad yta, se figur 14, har beräknats med avrinningskoefficient
0,25. Rinntiden inom de grönmarkerade områdena beräknas som max 10 minuter. Befintlig rinntid
uppgår till 30 minuter vilket innebär att det flöde som uppkommer vid den varaktigheten (37 l/s) har satts
som max utflöde.

Figur 14. Föreslagen bebyggelse väster om väg 174, samt bebyggelse i relation till avrinningsområden t h.

För att behålla samma utflöde från den västra husgruppen, väster om väg 174 krävs fördröjning enligt
tabell 10.

Tabell 10.  Erforderlig fördröjning, yta i delområde 1 väster om väg 174, där befintligt högsta flöde vid 10-årsregn inte får öka.
Gäller västra husgruppen.

Regnets
varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl klimat-

faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Utflöde
(bef maxflöde

exkl
klimatfaktor)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 1,27 0,47 285 135 37 59
20 1,27 0,47 189 90 37 63
30 1,27 0,47 145 69 37 57

Eftersom ca 52 procent av föreslagen bebyggelse ligger inom delområde 1 blir fördröjningsbehovet 33
m3 för den del som avrinner söderut i delområde 1 och 30 m3 för den del som avrinner norrut i delområde
2.

Den östra husgruppen ligger helt inom delområde 2. Befintlig rinntid uppgår till 20 minuter vilket innebär
att det flöde som uppkommer vid den varaktigheten (46 l/s) har satts som max utflöde. För att behålla
samma utflöde från den östra husgruppen väster om väg 174 krävs fördröjning enligt tabell 11.

Västra hus-
gruppen

Östra hus-
gruppen
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Tabell 11. Erforderlig fördröjning, östra husgruppen, delområde 2, väster om väg 174 där befintligt högsta flöde vid 10-årsregn
inte får öka.

Regnets
varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl klimat-

faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Utflöde
(bef maxflöde

exkl
klimatfaktor)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 1,22 0,47 285 134 46 52
20 1,22 0,47 189 89 46 51

En fördröjningsvolym om 52 m3 per behöver skapas för att flödet från ytorna där föreslagen
bebyggelse ligger inte ska öka vid ett 10-årsregn.

Föreslagna tillfartsvägar uppgår till 550 m2 (norra sidan) respektive 465 m2 (södra sidan).
Fördröjningsbehovet för vägarna uppgår till 6, respektive 5m3 för att flödet från framtida vägområde
inte ska öka. Det ökade flödet kan hanteras i vägdike. Förslag på utförande för hantering av
vägdagvattnet beskrivs i kapitel 8.

6.3.2 Studentbostäder - Delområde 3

Studentbostäder föreslås i programområdets nordligaste del, se figur 15.

Figur 15. Föreslagen bebyggelse (studentbostäder) samt vägar i norra delen av delavrinningsområde 3.

Sammanvägd avrinningskoefficient för bostäder (rosamarkerad yta) har beräknats till 0,5. Tillfartsväg
har beräknats som asfalterad yta med avrinningskoefficient 0,8.  Rinntiden har satts till 10 minuter. För
att behålla motsvarande flöde som genereras idag från de ytor som förändras krävs fördröjning enligt
tabell 12.

Tabell 12. Erforderlig fördröjning för föreslagna studentbostäder, delområde3, om befintligt högsta flöde vid 10-årsregn inte får
öka.

Regnets
varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Utflöde
(bef maxflöde

exkl.
klimatfaktor)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 0,72 0,42 285 119 41 47
20 0,72 0,42 189 79 41 46
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För att inte maxflöde ut från aktuell del av delavrinningsområde 3 ska öka efter exploatering krävs en
total volym om 47 m3 för framtida bebyggd del.

Föreslagen vägyta med koppling till studentboendet uppgår till drygt 0,2 hektar. Vägens
fördröjningsbehov uppgår till 23 m3 om motsvarande befintligt flöde inte ska förändras. Denna volym
föreslås hanteras i vägdike.

Framtida bebyggelse behöver anpassas efter det befintliga dike som rinner över det område som
föreslås bebyggas, se figur 15. Diket avvattnar ca 17 hektar yta norr om området, bl a området Skogen.

6.3.3 Hotelldel - Delområde 3

Hotelldelen är belägen nästan uteslutande i delavrinningsområde 3. Beräkningar har gjorts för framtida
bebyggelse samt för de vägar som ligger inom delavrinningsområdet och som har koppling till framtida
hotellbyggnad samt del av väg som har förbindelse med delområde 5, söder om framtida hotell, se figur
16. Befintliga lågpunkter, dit stor del av avrinningen sker idag,  kommer att behållas enligt förslag.

Figur 16. Föreslagen hotellbebyggelse i delområde 3.

Befintlig avrinning mot lågzonen sker inom rinntiden 10 minuter. För att behålla motsvarande flöde som
genereras idag från hotelldelen (violett yta i figur 17)  krävs fördröjning enligt tabell 13.

Tabell 13. Erforderlig fördröjning, hotelldel i delområde 3, om befintligt högsta flöde vid 10-årsregn inte får öka.
Regnets

varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Utflöde
(bef maxflöde

exkl.
klimatfaktor)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 1,13 0,57 285 162 65 58
20 1,13 0,57 189 107 65 51
30 1,13 0,57 145 82 65 31

För att inte maxflödet ut från delområdet ska öka efter exploatering krävs en total volym om 58 m3 för
hotelldel i delområde 3. Om lågzonen som idag tar emot avrinnande dagvatten behålls så behöver
avtappningen från lågzonen flyttas alternativt byggnader flyttas för att inte riskera översvämning på
framtida hotell, se figur 17.
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Figur 17. Föreslagen hotellbebyggelse i delområde 3 samt befintlig avrinning från lågzon.

Den vägyta som ansluter till hotellet och väg inom delområdet som har koppling till delområde 5 uppgår
till drygt 2700 m2. Avrinning sker mot lågzonen. För att flödet (ca 16 l/s) från dessa vägytor inte ska öka
krävs en fördröjning på  31 m3. Denna volym föreslås hanteras i vägdike.

6.3.4 Villor/Parhus delområde 3

I norra delen av delområde 3 föreslås villor och parhus. Ytan uppgår till ca 2,14 hektar. Av detta är
vägyta drygt 0,25 hektar. Befintlig avrinning sker söderut, mot lågzonen vid föreslaget hotell. Den
befintliga rinntiden uppgår till ca 30 minuter. För att beräkna erforderlig fördröjning har befintligt flöde
vid 30 minuters varaktighet satts som maximalt utflöde.

Figur 18. Aktuell del av delområde 3 (brunmarkerat) där villor/parhus föreslås.

 För att behålla motsvarande flöde som genereras idag från aktuell del av delavrinningsområdet
exklusive vägområde krävs fördröjning enligt tabell 14.
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Tabell 14. Erforderlig fördröjning, villor/parhus i delområde 3, om befintligt högsta flöde vid 10-årsregn inte får öka.

Regnets
varaktighet

(min)

Deltagande
area

villor/parhus

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regn-
intensitet

inkl. klimat-
faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Utflöde
(bef flöde

exkl.
klimatfaktor)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 1,89 0,57 285 161 62 60
20 1,89 0,57 189 107 62 54

För att inte maxflöde ut från delområdet ska öka efter exploatering krävs en total volym om 60 m3 för
aktuell del av delavrinningsområde 3.

Den vägyta som föreslås i markerat område i figur 18 uppgår till drygt 0,25 hektar. Avrinning sker mot
lågzonen. För att flödet (ca 15 l/s) från dessa vägytor inte ska öka krävs en fördröjning på  29 m3. Denna
volym föreslås hanteras i vägdiken.

6.3.5 Villor/parhus delområde 4

Befintlig avrinning från denna yta sker huvudsakligen till en naturdamm strax öster om
planområdesgränsen, se figur 6. Den yta som ska bebyggas med villor/parhus som berör det aktuella
delavrinningsområdet uppgår till 0,37 hektar. Av detta utgör vägyta ca 250 kvadratmeter. För att behålla
motsvarande flöde som genereras idag från aktuell del av avrinningsområdet exklusive vägområde
krävs fördröjning enligt tabell 15:

Tabell 15. Erforderlig fördröjning, villor/parhus i delområde 4, om befintligt högsta flöde vid 10-årsregn inte får öka.

Regnets
varaktighet

(min)

Deltagande
area

villor/parhus

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regn-
intensitet

inkl. klimat-
faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Utflöde
(bef flöde

exkl.
klimatfaktor)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 0,34 0,10 285 29 21 5
20 0,34 0,10 189 19 21 --
30 0,34 0,10 145 15 21 --
40 0,34 0,10 119 12 21 --

Vägytan kräver knappt 3 m3 fördröjning, vilket föreslås omhändertas i vägdiken. Förslagsvis får det
dagvatten som uppkommer även fortsättningsvis hanteras i naturdammen för att efterlikna befintlig
situation.

6.3.6 Radhus/Parhus delområde 5

Befintlig avrinning från området sker huvudsakligen mot lågzon nära befintlig industribyggnad. Den yta
som enligt förslag ska bebyggas uppgår till ca 1,98 hektar där föreslagna vägar utgör 0,3 hektar. Befintlig
rinntid uppgår till ca 50 minuter vilket innebär att framtida utflöde inte får överstiga det befintliga flödet
vid 50 minuter (40 l/s) För att inte öka flödet från den mark som förändras (exklusive vägar) krävs därmed
fördröjning enligt tabell 16:
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Tabell 16. Erforderlig fördröjning, radhus/parhus i delområde 5, om befintligt högsta flöde vid 10-årsregn inte får öka.

Regnets
varaktighet

(min)

Deltagande
area

radhus/par-
hus

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regn-
intensitet

inkl. klimat-
faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Utflöde
(bef flöde

exkl.
klimatfaktor)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 1,68 0,76 285 216 40 105
20 1,68 0,76 189 143 40 123
30 1,68 0,76 145 110 40 125
40 1,68 0,76 119 90 40 119

De vägar som ligger inom rad/parhusområdet beräkas uppgå till
drygt 0,3 hektar. För att befintligt flöde (ca 17 l/s) från dessa ytor
inte ska öka erfordas fördröjning uppgående till 34 m3. Denna
volym föreslås hanteras i vägdiken.

6.3.7 Villor/Parhus delområde 5
Befintlig avrinning från de ytor som föreslås bebyggas med
villor/parhus sker huvudsakligen i nästan rakt sydlig riktning. Ytan
uppgår till ca 2,46 hektar och föreslagna vägar i området har en
ytstorlek på ca
0,28 hektar. Befintlig rinntid uppgår till ca 50 minuter vilket innebär
att framtida utflöde inte får överstiga det befintliga flödet vid 50
minuter (50 l/s) För att inte öka flödet från den mark som förändras
(exklusive vägar) krävs därmed  fördröjning enligt tabell 17.

Figur 19. Aktuell del av delområde 5 där
radhus/parhus föreslås.

Figur 20. Aktuell del av delområde 5 där
villor/parhus föreslås.
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Tabell 17. Erforderlig fördröjning, villor/parhus i delområde 5, om befintligt högsta flöde vid 10-årsregn inte får öka.

Regnets
varaktighet

(min)

Deltagande
area

villor/parhus

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regn-
intensitet

inkl. klimat-
faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Utflöde
(bef flöde

exkl.
klimatfaktor)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 2,19 0,66 285 187 50 82
20 2,19 0,66 189 124 50 88
30 2,19 0,66 145 95 50 81
40 2,19 0,66 119 78 50 67

De vägar som ligger inom villa/parhusområdet beräkas uppgå till knappt 0,3 hektar. För att befintligt
flöde (ca 16 l/s) från dessa ytor inte ska öka erfordas fördröjning uppgående till 31 m3. Denna volym
föreslås hanteras i vägdiken.

6.3.8 Villor/parhus delområde 6

Den del av delavrinningsområde 6 där villor/parhus föreslås ligger vid tre platser, se figur 21.

Figur 21. Föreslagna områden för villor parhus inom delområde 6 blåmarkerat.

Befintlig avrinning från dessa ytor sker i sydlig riktning, huvudsakligen mot bäcken. Ytorna som enligt
förslag ska bebyggas uppgår sammanlagt till ca 4,83 hektar där föreslagna vägar utgör 0,56 hektar.
Befintlig rinntid inom områdena uppgår till ca 20 minuter vilket innebär att framtida utflöde inte får
överstiga det befintliga flödet vid 20 minuter (183 l/s) För att inte öka flödet från den mark som förändras
(exklusive vägar) krävs därmed  fördröjning enligt tabell 18:

DEL-
OMRÅDE
3

DEL-
OMRÅDE 5

DEL-
OMRÅDE
4
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Tabell 18. Erforderlig fördröjning, villor/parhus i delområde 6, om befintligt högsta flöde vid 10-årsregn inte får öka.

Regnets
varaktighet

(min)

Deltagande
area

villor/parhus

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regn-
intensitet

inkl. klimat-
faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Utflöde
(bef flöde

exkl.
klimatfaktor)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 4,27 1,28 285 365 183 110
20 4,27 1,28 189 242 183 71
30 4,27 1,28 145 185 183 5
40 4,27 1,28 119 152 183 --

Vägytorna som uppgår till ca 0,56 ha genererar idag ett flöde om 32 l/s. För att inte detta flöde ska öka
krävs en total fördröjningsvolym om 64 m3 för vägytorna. Fördröjning av vägdagvattnet föreslås hanteras
i vägdiken.

6.3.9 Flerbostadshus  delområde 6

Ytan för flerbostadshus är något förändrad jämfört med illustrationsskiss och figur 11; i norra delen har
vissa ytor utgått. Enligt  nuvarande förslag föreslås ca 2,7 hektar markyta bebyggas med flerbostadshus.
En befintlig lågzon centralt i området utgår. Inom ytan för föreslagen bebyggelse är ca 0,35 hektar
vägyta. Befintlig rinntid uppgår till ca 30 minuter vilket innebär att framtida utflöde inte får överstiga det
befintliga flödet vid 30 minuter (78 l/s) För att inte öka flödet från den mark som förändras (exklusive
vägar) krävs därmed  fördröjning enligt tabell 19:

Tabell 19. Erforderlig fördröjning, flerbostadshus i delområde 6, om befintligt högsta flöde vid 10-årsregn inte får öka.

Regnets
varaktighet

(min)

Deltagande
area

flerbostads-
hus

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regn-
intensitet

inkl. klimat-
faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Utflöde
(bef flöde

exkl.
klimatfaktor)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 2,36 1,18 285 336 78 155
20 2,36 1,18 189 223 78 173
30 2,36 1,18 145 171 78 166
40 2,36 1,18 119 140 78 148

Framtida vägytor som uppgår till ca 0,35 ha genererar idag ett flöde om 20 l/s. För att inte detta flöde
ska öka krävs en total fördröjningsvolym om 40 m3 för vägytorna. Fördröjning av vägdagvattnet föreslås
hanteras i vägdiken.

6.3.10 Boviera delområde 6

Föreslagen Boviera antas ha en något högre hårdgöringsgrad då delar av gården kan antas bli inglasad.
Ett seniorboende ställer även ökade krav på tillgänglighet för personer med rörelsehinder vilket kan
innebära fler hårdgjorda ytor. Framtida avrinningskoefficient har med detta i åtanke satts till 0,7. Ytan
uppgår till knappt 0,9 hektar där omkringliggande vägytor uppgår till 0,11 hektar. Ytans befintliga rinntid
är ca 20 minuter vilket innebär att det befintliga flöde som uppstår vid 20 minuters blockregn (34 l/s) har
använts som max utflöde för att beräkna erforderlig fördröjningsvolym. Erforderlig fördröjningsvolym
framgår av tabell 20.
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Tabell 20. Erforderlig fördröjning, Boviera i delområde 6, om befintligt högsta flöde vid 10-årsregn inte får öka.

Regnets
varaktighet

(min)

Deltagande
area

Boviera

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regn-
intensitet

inkl. klimat-
faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Utflöde
(bef flöde

exkl.
klimatfaktor)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 0,79 0,55 285 157 34 74
20 0,79 0,55 189 104 34 84
30 0,79 0,55 145 80 34 82
40 0,79 0,55 119 65 34 75

Framtida omkringliggande vägytor uppgår till 0,11 hektar och marken genererar idag ett flöde på drygt
6 l/s. För att inte detta flöde ska öka krävs en förröjningsvolym om 47 m3. Fördröjningen föreslås
hanteras i vägdiken.

6.3.11 Skolområde delområde 6

Föreslaget skolområde har enligt skissförslag en utbredning om 6,36 hektar.  Av detta utgör vägytor ca
0,25 hektar. En sammanvägd avrinningskoefficient på 0,5 har valts för hela skolområdet. Här kan
emellertid avrinningskoefficienten minska om andelen hårdgjorda ytor minskar (om
utomhusanläggningar byggs; i programförslaget finns bollplaner föreslagna) samt om exempelvis en
idrottshall byggs med grönt tak. Avrinningskoefficienten för ett konventionellt tak är 0,9 d v s 90 procent
av nedfallande regn bidrar till flödet. Ett grönt tak kan anses ha en avrinningskoefficient på 0,3–0,4 vilket
tar ned flödena markant för stora takytor. Platta gröna tak har även i normalfallet en viss
fördröjningsförmåga under sommarhalvåret, se kapitel 8.3.4. Utifrån avrinningskoefficient 0,5 samt ett
utflöde på 240 l/s (motsvarar befintligt flöde vid 20 minuters varaktighet) uppgår flöde och
fördröjningsbehov enligt tabell 21.

Figur 22. Föreslagen utbredning skolområde i delområde 6.

Tabell 21. Erforderlig fördröjning, skolområde i delområde 6, om befintligt högsta flöde vid 10-årsregn inte får öka.
Regnets

varaktighet

(min)

Deltagande
area

Skolområde

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regn-
intensitet

inkl. klimat-
faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Utflöde
(bef flöde

exkl.
klimatfaktor)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 6,1 3,05 285 870 240 378
20 6,1 3,05 189 577 240 404
30 6,1 3,05 145 442 240 363
40 6,1 3,05 119 363 240 295
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Det befintliga flöde som framtida vägytor inom området (0,25 hektar) genererar uppgår till 14 l/s.
Framtida hårdgjord yta och klimatfaktorn innebär att en fördröjningsvolym om 28 m3 behövs för
vägavvattningen. Fördröjningen föreslås hanteras i vägdiken.

Utformningen av skolområdet bör ske med beaktande av att dagvatten från uppströms områden kommer
att behöva passera skolområdet på något sätt. Om öppna lösningar ska utföras så kräver detta att
ytor/rinnvägar skapas.

6.3.12 Programområdet som helhet

Den totala erforderliga fördröjningsvolymen för hela programområdet uppgår till 1249 m3 för bebyggelse
och 301 m3 för vägar enligt beräkningar ovan. Trafikverket, som förvaltar väg 174, tillåter inte ett ökat
flöde till sina anläggningar. Om Trafikverket ställer hårdare krav än oförändrat flöde upp till 10-årsregn
kommer framtida avledning av dagvatten som sker mot vägområdet att behöva fördröjas ytterligare. För
att i minsta mån avleda dagvatten mot Trafikverkets diken och trummor rekommenderas att det skapas
nya ”egna” vattenvägar där detta är möjligt.

6.4 BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL
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. 12 ämnen/ämnesgrupper har studerats. Som jämförelse
har riktvärden avseende halter från Miljöförvaltningen, Göteborgs stad studerats avseende de 12
studerade ämnen/ämnesgrupperna.

De mängder och halter av föroreningar som planområdet genererar i nuläget och enligt programskiss
har beräknats med verktyget StormTac (ver. 21.4.2) och redovisas i tabell 22 till 25.
Beräkningar i StormTac utgår ifrån schablonhalter för olika marktyper. Dessa föroreningshalter
tillsammans med avrinningskoefficient och area samt den årliga nederbörden för området ger mängden
föroreningar som området genererar i genomsnitt på ett år. Modellen tar hänsyn till dagvatten och
schablonmässigt basflöde (inläckande grundvatten). Värden erhållna från de använda schablonerna bör
ses som en uppskattning av föroreningssituationen i området, snarare än exakta värden. Beräkningarna
baseras på en årsnederbörd på 854 mm/år som gäller för Lysekil, baserat på statistik från SMHI 1991-
-2020. I StormTac har en korrektionsfaktor på 1,1 använts; denna siffra multipliceras på årsnederbörden.

Den del av väg 174 (Dinglevägen) som har sin sträckning genom programområdet utgör ca 1 procent
av totalytan i programområdet. I föroreningsberäkningarna har Dinglevägens föroreningsbelastning
beräknats separat eftersom Trafikverket ansvarar för all dagvattenhantering i vägområdet. I det övriga
programområdet har följande markschabloner valts för befintlig markanvändning: bergsyta, blandat
grönområde, grusyta samt våtmark.
För framtida markanvändning har schablonhalter för fritidshusområde med permanentboende (väster
om väg 174), flerfamiljsområde, radhusområde, villaområde, område med äldreboende, skolområde
våtmark, blandat grönområde och bergsyta använts. Schabloner som innebär LOD (lokalt
omhändertagande av dagvatten) har valts.

Storleken hos respektive område för nuläget samt enligt programförslag har uppskattats utifrån
befintliga förhållanden via satellitkarta, platsbesök samt programskiss och vägutformning för framtida
förhållanden. Målet är att för framtida exploatering minimera ökningen av
föroreningsmängderna/halterna efter den förändrade markanvändningen.
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6.4.1 Programområdet exklusive Dinglevägen
Beräknade föroreningsmängder före och efter exploatering framgår av tabell 22.

Tabell 22. Föroreningsmängder för nuläge och enligt plan, planområdet exklusive väg 174 om ingen rening sker av dagvattnet
samt reduktion som krävs för att ej försämra från nuläge.

Ämnen
Nuläge

 (kg/år)

Enligt plan utan rening

(kg/år)

Ökar/Minskar Behövd reduktion
för att uppnå bef.

belastning

(%)
P 23 40 ökar 74
N 530 510 minskar --
Pb 1,5 1,9 ökar 27
Cu 4,3 4,7 ökar 9
Zn 8,8 14 ökar 59
Cd 0,068 0,088 ökar 29
Cr 0,72 1,2 ökar 67
Ni 0,52 1,2 ökar 131
Hg 0,0083 0,0067 minskar --
SS 7 200 9 000 ökar 20
Oil 82 95 ökar 13,7

BaP 0,0018 0,0053 ökar 66

Inte oväntat stiger mängderna av flertalet ämnen vilket vanligen inträffar när ett naturmarksområde
omvandlas till bostads- och skolområde. Glädjande nog sjunker mängderna av kvicksilver.
Belastningen avseende halter visas i tabell 23.

Tabell 23. Halter föroreningar nuläge och enligt plan samt riktvärden, planområdet exklusive väg 174.

Ämnen
Nuläge

(µg/l)

Enligt plan utan rening

(µg/l)

Riktvärde
Miljöförvaltningen

Göteborgs stad
(µg/l)

P 56 110 50
N 1 300 1 400 1 250
Pb 3,6 5,0 28
Cu 10 13 10
Zn 22 38 30
Cd 0,16 0,24 0,9
Cr 1,7 3,2 7
Ni 1,3 3,1 68
Hg 0,020 0,018 0,07
SS 17 000 24 000 25 000
Olja 200 250 1 000
BaP 0,0044 0,014 0,05

Rödmarkerad text=platsspecifikt vid behov, utgångsvärde. Rödmarkerat fält= befintligt värde överskrides riktvärdeshalt.
Grönmarkerat fält =beräknat värde efter exploatering underskrider det riktvärde som Miljöförvaltningen, Göteborgs stad anger.

Halterna av fosfor, kväve, koppar och zink ligger över Miljöförvaltningen, Göteborgs riktvärden. Fosfor
och kväve överskrids både i nuläget och efter exploatering. De övriga studerade ämnenas halter ligger
under riktvärdena utan reningsåtgärder. Nuvarande halter av kvicksilver sjunker vilket är positivt. Det
anges specifikt i VISS att nuvarande halter av kvicksilver/kvicksilverföreningar i recipienten inte får öka.
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För att de fyra ämnen som överskrider riktvärdena ska minska i koncentration krävs rening av
dagvattnet. De undersökta reningsanläggningarnas olika reningseffekter beskrivs i kapitel 9.

6.4.2 Väg 174 Dinglevägen
Den del av Dinglevägen som sträcker sig genom programområdet uppgår till ca 0,56 hektar. Vägen
avvattnas via gräsdike samt vägtrummor. Enligt Trafikverkets data sker i genomsnitt drygt 4 400
fordonsrörelser/dygn i området med en ökning under sommarhalvåret. Befintligt dike har lagts in i
StormTac som reningssteg. Beräknade föroreningsmängder framgår av tabell 24.

Tabell 24. Föroreningsmängder berörd del av väg 174 samt reningseffekt.

Ämnen
Nuläge

 (kg/år)

Gräsdikets
reningseffekt

(%)
P 0,54 20
N 7,4 19
Pb 0,017 38
Cu 0,085 24
Zn 0,13 38
Cd 0,00094 27
Cr 0,024 30
Ni 0,018 39
Hg 0,00033 12
SS 160 54
Oil 0,82 78

BaP 0,000060 14

Beräkning avseende halter framgår av tabell 25.

Tabell 25. Halter föroreningar berörd del av väg 174, med beaktande av gräsdikets reningseffekt.

Ämnen

Nuläge inkl.
gräsdikets

reningseffekt

(µg/l)

Riktvärde
Miljöförvaltningen

Göteborgs stad

(µg/l)
P 110 50
N 1 600 1 250
Pb 3,6 28
Cu 18 10
Zn 27 30
Cd 0,20 0,9
Cr 5,1 7
Ni 3,8 68
Hg 0,07 0,07
SS 34 000 25 000
Olja 170 1 000
BaP 0,013 0,05

Rödmarkerad text=platsspecifikt vid behov, utgångsvärde. Grönmarkerat fält visar att beräknat värde underskrider det riktvärde
som Miljöförvaltningen, Göteborgs stad anger.
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Åtta av tolv studerade ämnen/ämnesgrupper ligger under Miljöförvaltningens riktvärden. Riktvärdena för
näringsämnena fosfor och kväve är enligt utvecklaren av beräkningsprogrammet StormTac
förhållandevis stränga och svåra att nå.

7 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.

I beräkningsprogrammet Scalgo kan man få en enklare visuell överblick över nuvarande situation och
områden som riskerar översvämning vid olika regn. Avrinningsmodellen är uppbyggd på basis av
höjddata från Lantmäteriet med upplösning 1*1 m. Scalgo tar endast hänsyn till ytvattenavrinning och
bortser från 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 innebär att intensiva och kortvariga regn illustreras. I denna utredning har ett regn på 50 mm
valts att studera i Scalgo. 50 mm nederbörd som faller inom 20 minuter motsvarar något mer än ett
klimatanpassat 100-årsregn. Om 50 mm faller inom 10 minuter motsvaras detta av ett regn med ca 250
års återkomsttid. Ett 100-års blockregn med 10 minuters varaktighet motsvarar ca 37 mm nederbörd.
Mot bakgrund av detta har en regn händelse motsvarande 50 mm regn studerats i Scalgo som kan
motsvara ett kortvarigt 100-årsregn eller mer, enligt beräkningsprogrammets funktioner.

Resultatet av simuleringen i Scalgo kan ses i figur 23.
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Figur 23. Rinnvägar och vattenutbredning i området. Ungefärlig plangräns i mörkblått. Bildkälla: Scalgolive.

Trossemyren är det område där den största vattenutbredningen sker i programområdet. I övrigt
ansamlas vatten i de svackor och lågpunkter som finns i området, jämför figur 2, 3 och 6.

8 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

Exploateringen av programområdet kommer att innebära en ökning av dagvattenflöden, samt en risk för
ökad föroreningsspridning via dagvattnet. Flödesökningen härrör från ökad hårdgjordhetsgrad, men
även till följd av klimatförändringar. För att motverka effekterna av detta föreslås åtgärder som både
fördröjer och renar dagvattnet inom planområdet; på allmän platsmark alternativt inom kvartersmark.
Dessutom bör nya dagvattensystem utformas så att bräddning från dessa kan ske utan att skada
nedströms bebyggelse eller infrastruktur.

Resultaten från föroreningsberäkningarna visar att mängder och halter avseende studerade ämnen
sjunker till acceptabla nivåer med enklare reningsanläggningar, såsom exempelvis gräsdiken,
krossdiken och översilningsytor, se kapitel 9.

De förslag på möjliga ytor för dagvattenhantering som visas i bilaga 2 är baserade på bebyggelsens
placering samt de olika områdenas lågpunkter och deras relation till naturliga avvattningsvägar.

Bäck
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8.1 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER
Grundprinciperna för att säkerställa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering är att:

· Byggnader placeras i höjdpartier och grönytor i lågstråken.
· Vägar och gångbanor höjdsätts om möjligt så att dessa kan fungera som skyfallsleder vid

extrem nederbörd.
· Dagvattenflöden begränsas genom att undvika att hårdgöra ytor i onödan och genom

infiltration och fördröjning.
· Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på vägen till

recipienten.

I underlaget till denna utredning kan man inte se fördelningen mellan allmän platsmark respektive
kvartersmark. I dagsläget kan det inte heller avgöras om VA-huvudmannen kommer att skapa
verksamhetsområde för dagvatten i området. Om inte ett verksamhetsområde för dagvatten skapas så
är det respektive fastighetsägare som ansvarar för att dagvattenhanteringen på egen fastighet inte
orsakar olägenheter för grannfastigheterna. Gällande rening av dagvattnet på kvartersmark är det viktigt
att fastighetsförvaltaren förstår vikten av att underhålla sin anläggning så att den är fullt fungerande
avseende rening och med avseende på hydrauliska egenskaper när väl de kraftiga regnen kommer.

I programbeskrivningen anges att vattnet och bergen ska vara utgångspunkt för bebyggelsens struktur,
placering och utformning. Därför ska så mycket av den befintliga topografin bevaras. De VA-
anläggningar som krävs ska därmed göra så lite avtryck på det naturliga landskapet som möjligt. En
elegant lösning är då att bl a nyttja befintliga lågzoner. Om en befintlig lågzon används som
fördröjningsyta är det viktigt att säkerställa att avtappningen från lågzonen sker på ett kontrollerat sätt
och att den inte ökar.

8.2 VÄGAR OCH VÄGDIKEN
Det föreslås att avvattning av vägytorna sker via enkelsidigt tvärfall alternativt bombering och att
dagvattnet avrinner direkt till diken utan kantstenar eller rännstensbrunnar. Om det föreslagna diket blir
1 meter djupt, har en bottenbredd på 0,5 m,  och har släntlutning 1:1 blir avståndet mellan släntkrönen
ca 2,7 meter. Tvärsnittsarean i ett sådant dike uppgår till 1,6 m2. Varje meter gräsdike med dessa mått
kan således fördröja 1,6 m3. Slänterna för öppna gräsdiken behöver även anpassas av säkerhetsskäl
där de blir djupa, samt inte minst för att kunna underhålla dessa. Idealet är att gräset i ett dike är något
högre än på en klippt gräsmatta för att erhålla bra fastläggning av partiklar.

Om diket fylls med krossmaterial uppnås bättre reningseffekter, men å andra sidan minskar tillgänglig
volym. Ett krossdike med ovanstående dimensioner får en effektiv vattenvolym på ca 0,48 m3 per m2

eftersom porositeten i makadam ligger omkring 30 procent (1,6*0,3). Krossdiket kan emellertid ha
vertikala slänter till skillnad från gräsdiket vilket kan spara värdefull bebyggelseyta. Där marken lutar
kraftigt kan man inte automatiskt tillgodoräkna sig hela dikesvolymen för dagvattenfördröjning. Det kan
då bli aktuellt att skapa terrassdiken för att uppnå erforderlig fördröjning, se figur 24.

Figur 24. Principskiss över seriekopplade magasin. Fall a: allt vatten leds in i det övre magasinet, fall b: vattnet fördelas jämt
från vägslänt. Illustration: Svenskt Vatten P105.
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Om krossdiken anläggs och dessa förses med dränledningar i botten rekommenderas det att
dränledningarna görs spolbara för att ha möjlighet att rensa dessa. Ett krossdike byggs för övrigt upp
likt ett makadammagasin där det utgrävda området omsluts med geotextil med ordentligt överlapp i
överkant. Geotextilens uppgift är att förhindra finmaterial att täppa till diket. Krossmaterialet ska inte
heller innehålla nollfraktion för att förhindra gradvis igensättning och försämrad hydraulisk funktion.
Spridning av fina partiklar kan inte förhindras helt, därför kan de övre delarna av krossdiket behöva
grävas om efter ett trettital år eller när det upptäcks att perkolationen fungerar sämre.

Figur 25. Principskiss för krossdike, här med dränering och en överyta som gräsbekläds. Illustration: Svenskt Vatten.
OBS. Geotextil undviks i bottenskiktet för att undvika igensättning.

Detaljutformning av vägar och diken utförs i projekteringsfasen men i huvudsak utformas diket med ett
djup som är under vägens terrassnivå och bottenbredd ca. 0,5 m. I botten (över ledningsbädd) placeras
i regel en dräneringsledning. Denna kan även fungera som vägdränering. Krossdiket är sedan fyllt med
makadam (det vill säga krossad och storlekssorterad sten utan nollfraktion) och omslutet av geotextil.
En typsektion på väg med krossdike visas i figur 26.

Figur 26. Typsektion för väg med enkelsidigt tvärfall, med grundare krossdike och VA-schakt.

Föroreningsberäkningen visar att reningseffekterna blir tillräckliga av gräsdiken. Ett krossdike däremot
har avsevärt bättre reningsförmåga.

Figur 27. Exempel på vägavvattning till krossdike. Bildkälla: Stockholm vatten.
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Vägkanterna byggs utan kantsten för att möjliggöra översilning. Vägdikesslänter som ska fungera som
översilningsytor behöver förses med en stödremsa intill asfaltkant som motverkar att gräs etableras vid
vägkant. En tjockare grässvål vid asfaltkanten kan leda till att avrinningen från vägbanan förhindras, och
eftersom det även vid flera platser finns en längslutning kommer vattnet då att ta den ”enklaste vägen”
och börja rinna längs asfalten. Flödena samlas då ihop och koncentreras till vissa punkter vilket
försämrar avsikten att erhålla tröghet och rening som ska ske via slänterna.

8.3 ÖVRIG EXPLOATERAD YTA
Enligt föroreningsberäkningar klaras erforderlig rening med gräsdiken, översilningsytor och/eller
krossdiken. De bästa reningseffekterna (av studerade anläggningar i föroreningsberäkningen) ger dock
växtbäddar. Eftersom växtbäddar kan anläggas upphöjda eller i nollplan kan dessa rekommenderas för
att göra så få ingrepp i befintlig mark som möjligt.

8.3.1 Växtbäddar/biofilter
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 eventuellt närliggande byggnad. Exempel på växtbäddar kan ses i figur 30 och
31 samt principuppbyggnad i figur 28-29. Växtbäddar bygger i regel på att marken infiltrerar.
Anläggningen kan även förses med dränering beroende på markens förutsättningar. Om
grundvattennivån generellt ligger högt kan nedsänkta bäddar behöva förses med tät duk och enbart
avvattnas via dränering.

Figur 28. Principskiss för upphöjd växtbädd, här utan dränering. Bildkälla: Tengbomgruppen
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Figur 29. Principskiss för nedsänkt växtbädd. Bildkälla: WRS.

Figur 30. Exempel på nedsänkta växtbäddar. Bildkällor: VegTech AB samt Dagvattenguiden.se

Denna typ av lösningar kan med rätt underhåll bidra till ett estetiskt tillskott i gatu- och boendemiljön.
Det är det översta jordlagret som binder föroreningar. Detta lager 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. En ytterligare viktig driftaspekt är att
jordlagren inte ska packas samman. Detta försämrar dräneringsförmågan och växternas möjligheter att
trivas. Växtbäddens reningsförmåga varierar även något beroende på årstid.

I den volym där växtbäddar uppförs kan även viss fördröjningsvolym tillgodoräknas. Om en djup
växtbädd anläggs som kan fördröja ca 0,28 m3 per m2 skulle följande mått krävas för växtbädden: Djup
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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.

Standardmått för grundare växtbäddar innebär en fördröjningszon på 0,06 m vilket totalt innebär en
fördröjningsförmåga på 0,14 m3 per m2. Det är viktigt att eventuell bräddning från bädden sker
kontrollerat och inte drabbar nedströms bebyggelse.

Figur 31. Exempel på växtbädd i gatumiljö, Köpenhamn. Infälld bild visar öppningar från vägytan där vatten leds in. Foto:WSP

8.3.2 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 32 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 33. Lösningen bidrar även till ett
trögare avrinningsförlopp.
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Figur 32. Exempel på översilningsyta från parkering i Kviberg, Göteborg. Bildkälla: SMHI.se (Peter Svensson)

Figur 33. Principuppbyggnad för översilningsyta vid parkering. Upphöjd kupolbrunn medger viss magasinering innan bräddning
sker.  Bildkälla: COWI

8.3.3 Översvämningsytor
För att, vid extrem nederbörd, fördröja dagvattenflödena och inte belasta bäcken samt Trafikverkets
dagvattenanläggningar kan översvämningsytor skapas.  En översvämningsyta är en nedsänkt grönyta
dit vattnet leds till via underjordiska eller ytliga rännor. Vattnet samlas upp i en ofta skålformad yta som
förses med en brunn i botten eller utlopp i lågpunkt för att dagvattnet gradvis ska kunna ledas vidare,
se figur 34. För att utnyttja hela sänkans volym kan upphöjda kupolbrunnar anläggas så att bräddning
till nedströms system sker via kupolbrunn när översvämningsytan går full. Detta kan vara ett vettigt
alternativ på de platser där översvämningsytan behöver sammankopplas med trumma d v s under vägar
och gångbanor.
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För att anläggningen ska behålla sin kapacitet krävs att översvämningsytan underhålls. Ytan kan med
fördel användas till andra ändamål under torrperiod, exempelvis lekyta. Det är då viktigt att gräsytan
byggs upp med ett dränerande skikt så att inte vatten blir stående lång tid i den skålformade ytan.

Figur 34.  Exempel på översvämningsytor. Bildkälla: Stockholm vatten och www.stormwaterpartners.com

8.3.4 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 substratdjup samt 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 ligger
kring nollstrecket 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 35.

Figur 35. Grönt sedumtak på garagebyggnad i Kungsbacka. Bildkälla: VegTech AB.
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8.3.5 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 36. 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 36. Parkering med raster. Bildkälla: Sweco

8.4 UNDERJORDISKA FÖRDRÖJNINGSALTERNATIV

8.4.1 Makadammagasin
Makadammagasinet omsluts med geotextil vilket även möjliggör för infiltration. Infiltrationsförmågan
bedöms dock i detta område vara begränsad. 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.

8.4.2 Kassettmagasin - rörmagasin
Om tillräcklig rening av dagvattnet har uppnåtts och en underjordisk fördröjningsvolym behöver skapas
kan rörmagasin eller kassettmagasin vara en bra lösning. Rörmagasin blir täta (ingen infiltration)  och
innebär att parallellt liggande ledningar anläggs med svag lutning. Rören förses med brunnar för
inspektion och spolning. Rörens längd kan anpassas efter vilken yta som finns att tillgå.

Kassettmagasin medger i grundutförandet perkolation men kan byggas täta. När ett kassettmagasin
anläggs kläs den utgrävda ytan med geotextil eller tät duk för att hålla jord eller i förekommande fall
grundvatten borta från magasinet. Magasinen byggs med fördel rektangulära för att förenkla underhåll.
Några av fördelarna med kassettmagasin är följande:
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· Yteffektiva. Hålrumsvolymen är ca 95 procent. Jämfört med makadammagasin sparar man mer
än 2/3 av utbredningen.

· Underhåll via spolning samt inspektion är möjlig i de flesta utförandena. Detta ger möjlighet till
bibehållen funktion över tid.

· Vissa kassetter är körbara; de kräver dock i regel ca 0,8 m marktäckning för att klara trafiklast.

Några av nackdelarna med kassettmagasin är följande:

· Högre anläggningskostnader än t ex. makadammagasin.
· Reningseffekterna på dagvattnet är mycket låga eller obefintliga.

Figur 37. Körbar dagvattenkassett samt anläggande av kassettsystem. Bildkälla: Wavin.se

En alternativ underjordisk lösning som även innebär rening innebär att granulatfyllda rörmagasin
anläggs istället för dagvattenkassetter eller traditionella rörmagasin. 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 vilket innebär att magasinet tar mer plats än kassett- och rörmagasin.
Denna lösning har inte beräknats som reningssteg i Stormtac, men bedöms ha lika god, eller bättre
reningseffekter än krossdike och makadammagasin. Eftersom vattentransporten i denna magasinstyp
trycks uppåt behöver även en strypt avtappning ske i botten på rörmagasinet.

Figur 38. Exempel på fördröjning och rening i granulatfyllda rörmagasin. Bildkälla: Werec AB

De granulatfyllda rörmagasin som visas i figur 38 medger mycket god rening och kräver endast
begränsat underhåll. Magasinen kan behöva slamsugas och granulatet bytas ut efter 10–15 år.
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9 KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

Det dagvatten som uppstår inom undersökningsområdet avrinner till största delen idag diffust. Ny
bebyggelse och vägnät kommer att innebära att flödena koncentreras till diken och liknande.
Fördelningen av dagvatten nedströms kommer därvid att förändras så att vissa områden får ett minskat
inflöde av dagvatten och andra områden får ökat inflöde. I denna utredning har fördröjningsvolymer
beräknats som innebär att det samlade flödet till recipienten inte ska öka upp till ett framtida 10-årsregn.
Flödet mot Trafikverkets väg 174 får inte heller öka. Utöver detta bör fokus ligga på att åstadkomma
rening av dagvattnet. Även under byggtiden behöver bäcken och recipienten skyddas mot föroreningar
och grumling.
Vid val av renings- och fördröjningslösning behöver hänsyn tas till reningsbehov, platsbehov-
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 rena via gräsdiken, växtbäddar, översilningsytor samt krossdiken. Kombinationer av dessa är
även möjliga. Tabell 26–27 visar resultaten av jämförelsen avseende mängder och halter. För väg 174
har inga förslag på förbättrad rening tagits fram då vägområdet förvaltas av Trafikverket. Vägområdet
ska inte heller ingå i planprocessen.

9.1 JÄMFÖRELSE RENINGSFÖRMÅGA DAGVATTEN
Förutom värden för gräsdike respektive växtbäddar har även reningseffekter av översilningsytor och
krossdiken undersökts. I tabell 26–27 redovisas emellertid bara de reningseffekter per ämne som kan
uppnås för gräsdiken och växtbäddar. De valda och undersökta reningsstegen har i beräkningsmodellen
applicerats för hela programområdet vilket blir en viss förenkling. En del av ett område som innehåller
fler vägar och innebär mer transporter kommer i praktiken att generera mer föroreningar än ett område
med endast fritidsboende och det ”smutsigare” området behöver således renas bättre.
Föroreningsberäkningarna kan uppdateras när planarbetet har kommit till större detaljeringsgrad en den
nuvarande. En sammanställning av reningseffekterna för valda anläggningar och per ämne redovisas i
tabell 26-27.
Tabell 26. Föroreningsbelastning för planområdet exklusive väg 174 avseende mängder. Nuläge jämförs med framtida situation.

Ämne Befintlig
belastning

Enligt
nuvarande

exploaterings-
förslag,ingen

rening

Efter expl.
rening via
Gräsdiken

Renings-
effekter
gräsdike

Efter expl.
rening via

växtbäddar

Renings-
effekter

växtbäddar

(kg/år) (kg/år) (kg/år) (%) (kg/år) (%)
P 23 40 33 20 8,2 80
N 530 510 410 19 150 70
Pb 1,5 1,9 1,2 37 0,39 79
Cu 4,3 4,7 3,7 21 1,2 75
Zn 8,8 14 8,9 38 2,4 83
Cd 0,068 0,088 0,074 15 0,019 79
Cr 0,72 1,2 0,87 27 0,57 52
Ni 0,52 1,2 0,75 35 0,31 73
Hg 0,0083 0,0067 0,0059 12 0,0026 60
SS 7 200 9 000 5 200 43 2 900 68
Oil 82 95 21 78 25 73

BaP 0,0018 0,0053 0,0045 14 0,0013 75
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Rening via gräsdiken leder till att mängder gällande 6 av de av studerade ämnena minskar. Rening via
växtbäddar/biofilter (med tillsats av biokol) leder till att samtliga studerade ämnens mängder sjunker till
lägre än den befintliga belastningen. Belastning avseende halter före och efter reningssteg redovisas i
tabell 27.

Tabell 27. Rödmarkerad text=platsspecifikt vid behov, utgångsvärde. Grönmarkerat fält visar att beräknat värde underskrider det
riktvärde som Miljöförvaltningen, Göteborgs stad anger.

Ämne

Befintlig
belastning

(µg/l)

Enligt
nuvarande

exploaterings-
förslag,ingen

rening

(µg/l)

Efter expl.
rening via
Gräsdike

(µg/l)

Efter expl.
rening via
Biofilter

(µg/l)

Riktvärde
Miljöförvaltningen

Göteborgs stad

(µg/l)

P 56 110 87 22 50
N 1 300 1 400 1 100 410 1 250
Pb 3,6 5,0 3,2 1,0 28
Cu 10 13 9,9 3,1 10
Zn 22 38 24 6,4 30
Cd 0,16 0,24 0,20 0,050 0,9
Cr 1,7 3,2 2,3 1,5 7
Ni 1,3 3,1 2,0 0,84 68
Hg 0,020 0,018 0,016 0,0071 0,07
SS 17 000 24 000 14 000 7 700 25 000
Oil 200 250 57 68 1 000

BaP 0,0044 0,014 0,012 0,0035 0,05

Riktvärden underskrids avseende samtliga ämnen förutom fosfor om rening sker via gräsdiken. Anläggs
biofilter (med tillsats av biokol) klaras alla riktvärden med god marginal.

Reningseffekter för översilningsyta och krossdike har även undersökts. Översilningsytornas totala
storlek uppgår i denna schablon till 34 000 m2. Krossdikena utgör knappt 6 procent av reducerad area
vilket innebär ca 17 000 m2 diken i schablonen. Enligt StormTac (tabell 28) erhålls följande
reningseffekter för översilningsytor respektive krossdiken med dessa parametrar:

Tabell 28. Reningseffekter för översilningsytor och krossdiken i planområdet. Källa: StormTac

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP

Reningseffekt Översilningsyta (%) 25 27 42 41 46 28 38 39 18 51 80 65

Reningseffekt Krossdike          (%) 49 52 68 60 76 69 56 52 45 58 85 60

Slutsatsen är att en tilltagen översilningsyta renar generellt bättre än ett gräsdike. Krossdiken renar
generellt ännu bättre än översilningsytor men frånsett krom och oljor är reningseffekten för växtbäddar
bäst. Jämför procentuella värden i tabell 26.

9.2 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET PÅ
MILJÖKVALITETSNORMERNA FÖR YTVATTEN

Enligt tabell 26–27 visar resultaten från föroreningsberäkningarna på att planförslaget innebär en ökning
av vissa 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.
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Genom att rena dagvattnet via gräsdiken alternativt växtbäddar/biofilter bedöms
föroreningsbelastningen från planområdet hållas på en acceptabel nivå alternativt minska för
recipienten. I ett senare skede av planprocessen finns det möjlighet att undersöka om kompletterande
och/eller alternativa reningssteg såsom exempelvis översilningsytor underjordiska magasin eller
möjligen skelettjordar kan anläggas i delar av planområdet. Placering och utbredning av dessa måste
emellertid fastställas då planarbetet kommit längre än i nuvarande förslag. Om föreslagna
reningsåtgärder anläggs bidrar detta totalt sett till en möjlig förbättring av möjligheterna att följa
miljökvalitetsnormerna, MKN för Kungshamn n skärgård . Ingen enskild kvalitetsparameter bedöms
heller försämras om föreslagna renande åtgärder genomförs. I sammanhanget ska nämnas att det
statistiska underlaget beträffande reningseffekter varierar något mellan anläggningstyper i StormTac.
Att jämföra anläggningars reningsförmåga blir därmed inte hundraprocentigt rättvist. De värden som
erhålls via StormTac ska därför ses som indikationer snarare än absoluta siffror.

Om helt 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.

10 SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Föroreningsberäkningarna visar att avvattning via gräsdiken innebär att rening sker i tillräcklig
omfattning. Om växtbäddar anläggs som reningssteg ökar reningseffekterna avsevärt. Vidare framgår
det av beräkningarna att krossdiken har bättre reningsegenskaper jämfört med  öppna gräsdiken.

Eftersom planarbetet är i ett tidigt skede är det svårt att precisera vilka platser som kan passa för
dagvattenanläggningar. Grundtanken bör dock vara att reservera de lägsta zonerna i respektive
delområde för dagvattenhantering och att använda öppna dagvattenlösningar. Där det är möjligt
rekommenderas att nyttja befintliga naturliga lågzoner och lågstråk. Den begränsade
infiltrationsförmågan samt marklutningen i delar av området kan emellertid innebära en utmaning. I
skolområdet behöver hänsyn tas till zonen närmast bäcken eftersom denna strandzon är utpekad som
värdefull naturmiljö och strandskydd gäller. Skolområdets utformning får inte heller hindra erforderliga
vattenvägar från uppströms belägna områden. Om öppna dagattenlösningar ska skapas behöver yta
för vattenväg skapas via skolområdet. De befintliga markavvattningsföretagens flödeskrav är även
juridiskt bindande.  Vid föreslaget studentboende i norra delen behöver bebyggelsen anpassas efter
befintlig vattenväg; ett dike som avvattnar ca 17 hektar i området Skogen.

Om fördröjning och rening ska ske inom kvartersmark kommer fler men till storleken mindre
anläggningar att bli verklighet. I det sammanhanget behöver dock driftansvaret tydliggöras så att
fastighetsägaren förmår hantera dagvatten från en fungerande anläggning över tid. Anläggningar med
lättare och tydligare driftinsatser blir betydligt enklare för fastighetsägaren att sköta än det motsatta.
Exempelvis är ett gräs- eller krossdike lättare att drifta än en växtbädd. Det är bättre att anlägga en
anläggning som innebär mindre driftinsatser och sämre reningsförmåga än en anläggning med god
reningsförmåga som inte underhålls alls.

Om biologiska renings- och fördröjningslösningar väljs innebär detta ett kontinuerligt arbete för att
vidmakthålla hydraulisk och renande funktion. Det är därmed viktigt att ansvar och förståelse för
underhåll av dessa anläggningar klargörs. Ifall anläggningen ligger på allmän platsmark kan
ansvarsfördelningen mellan VA och exempelvis Gata-park behöva tydliggöras. Detta gäller även diken
som har en ”VA-funktion”. Alla biologiska reningssteg innebär även att reningsförmågan varierar med
årstiderna. Färre hårdgjorda ytor och öppna dagvattenlösningar med biologiska reningssteg innebär
emellertid en vinst avseende ekosystemtjänster då insekter, fåglar och vattenlevande djur trivs bättre
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vilket generellt torde skapa mer trivsel för boende. Att skapa mer grönblå infrastruktur verkar även
temperaturdämpande och sänker bullernivåer.

10.1 BEHOV AV VIDARE UTREDNING
När ett mer utarbetat förslag, där bebyggelse, framtida markanvändning och vägutformning har kommit
längre kan nya och mer precisa utredningar/beräkningar behöva göras beträffande fördröjning och
rening av dagvatten, där man delar upp utredningsområdet i mindre delar. Det behöver även klargöras
hur Trafikverkets avvattning ska kunna korrespondera med framtida avvattning från planområdet.

Befintliga markavvattningsföretag kan ha flödeskrav som sätter gränser för vilka flöden som får släppas
ut i bäcken. Markavvattningsföretag har bildats sedan ett hundratal år tillbaka i Sverige och dessa har i
regel mycket stränga krav avseende hur mycket dagvatten som får släppas till aktuellt vattendrag.
Eftersom dessa dikningsföretag är anpassade till att få tillgång till jordbruksmark har flödeskraven satts
utifrån avrinning från jordbruksmark. Om dessa flödeskrav som ofta brukar ligga på 1,5–2 l/s och hektar
skulle följas innebär det att enorma fördröjningsvolymer skulle behöva skapas om marken ska hårdgöras
även för en mindre exploatering. Här behöver det undersökas huruvida markavvattningsföretagen är
aktiva samt vilka fastigheter som är knutna till markavvattningsföretagen. Det är sannolikt att ägarna för
fastigheterna Långevik 1:3 och Långevik 1:12 finns med som delägare i något av
markavvattningsföretagen. Den åtgärd som kan bli aktuell är att juridiskt upplösa
markavvattningsföretagen för att på laglig väg kunna anpassa framtida dagvattenflöden till bäcken.

Gällande dricksvatten och spillvatten behöver en samordning med Sotenäs kommun och Västvatten
göras avseende utbyggnadsplaner för allmänt vattenledningsnät och planerna för spillvattenhantering
(utbyggnad av avloppsreningsverk och/eller pumpstationer).

11 REFERENSER
11.1 TEKNISKT UNDERLAG/ERHÅLLET UNDERLAG FRÅN BESTÄLLARE

· Illustrationsplan erhållen 2021-10-26, ArkVerk (dwg-fil).
· Grundkarta
· PM Geoteknik, uppdragsnr. 21044, Bohusgeo AB 2021-03-26
· Programskiss utkast samt presentation-idéförslag 210830, Arkverk.
· VA- och Dagvattenutredning Långevik (angränsade område) Sweco 2019-11-14
· Uppgifter från Ledningskollen, november 2021

11.2 PUBLIKATIONER
Svenskt Vattens publikationer.

· P83, P104, P105, P110,

11.3 ÖVRIGA REFERENSER
· Länsstyrelsens kartor, EBH-kartan (lansstyrelsen.se)

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=82af5da19f4c47d497c96a3261d82304

· Rekommendationer för skyfallshantering, Länsstyrelserna Fakta 2018-5 Rekommendationer
för hantering av översvämning till följd av skyfall.pdf (lansstyrelsen.se)

· Recipientinformation, hämtad från VISS Välkommen till VISS (lansstyrelsen.se)

· SGU, Jordartskartan SGUs Kartvisare

· Scalgolive https://scalgo.com/en-US/#login-area

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=82af5da19f4c47d497c96a3261d82304
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5474bf/1530519037587/Fakta%202018-5%20Rekommendationer%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20%C3%B6versv%C3%A4mning%20till%20f%C3%B6ljd%20av%20skyfall.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5474bf/1530519037587/Fakta%202018-5%20Rekommendationer%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20%C3%B6versv%C3%A4mning%20till%20f%C3%B6ljd%20av%20skyfall.pdf
https://viss.lansstyrelsen.se/
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html
https://scalgo.com/en-US/#login-area
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