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SAMMANFATTNING
Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Eriksbergs verksamhetsområde, del av
fastigheten Marstrand 6:7. Syftet med detaljplanen är att tillgodose behovet av verksamhetsområden
i närheten av Marstrand. Inom planområdet föreslås säsongsbunden marin verksamhet så som till
exempel båtförvaring, tillverkning av båttillbehör, försäljning av båtar och båttillbehör.
I samband med detaljplanearbetet har Sigma Civil fått i uppdrag av Kungälvs kommun att ta fram
föreliggande VA- och dagvattenutredning. I utredningen ingår framtagning av förslag på hantering av
dagvatten och skyfall, brandvattenförsörjning, släckvattenhantering, dricksvattenförsörjning och
avledning av spillvatten.
Inom planområdet finns idag två byggnader vilka används som vinterförvaring för båtar, se Bilaga 3.
Byggnadernas bygglov har löpt ut och verksamheten kan komma att ersättas av annan liknade
verksamhet.
Recipienter för dagvatten från planområdet är dels Mjölkekilen i vattenförekomsten
Marstrandsfjorden (sydväst om planområdet) och dels vattenförekomsten Älgöfjorden (öster om
planområdet). Marstrandsfjorden och Älgöfjorden finns med i VISS (Vatteninformationssystem
Sverige) och omfattas av miljökvalitetsnormer.
Brandvattenförsörjning kan anordnas som ett lokalt brandpostnät med en reservoar på 380 m3 där
påfyllning sker med takdagvatten, se Bilaga 5. Brandvattenförsörjning kan även anordnas genom
utbyggnad av ett lokalt brandpostnät och tryckstegringsstation där uttag av vatten görs från
Mjölkekilen, se Bilaga 6.
För att få en säker skyfallshantering föreslås att nya diken, se Bilaga 4. Detta för att säkerställa att
dagvattnet kan rinna av på ytan vid skyfall.
Takdagvatten föreslås ledas till en reservoar för dagvatten och brandvatten, se Bilaga 5. Erforderlig
fördröjningsvolym är 47 m3. Alternativt kan takdagvatten ledas till kassettmagasin för fördröjning
innan dagvattnet släpps till vägdike. Se bilaga 6.
Dagvatten från asfalterade ytor föreslås ledas med brunnar och ledningar till ett kassettmagasin
innan dagvattnet släpps vidare till vägdiket. Erforderlig fördröjningsvolym är cirka 62 m3.
Kassettmagasinet förses med lamelloljeavskiljare med slamfång. Se Bilaga 5 och 6.
För att förhindra att släckvatten transporteras i dagvattenledningssystemet och vidare till recipienten
förses dagvattenmagasin med avstängningsmöjligheter. Se Bilaga 5-6. Där släckvatten riskerar att
avrinna till naturmark sätts kantsten och rännstensbrunnar.
Ett förslag på anslutning av spillvatten och dricksvatten till befintligt ledningsnät redovisas i Bilaga
7 och 8.
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1

PROJEKTBESKRIVNING

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Eriksbergs verksamhetsområde, del av
fastigheten Marstrand 6:7. Syftet med detaljplanen är att tillgodose behovet av verksamhetsområden
i närheten av Marstrand. Marstrand är känt för sin marina verksamhet och ligger nära området
Eriksberg, Mjölkekilen, norr om väg 168. Planområdet omfattar cirka 2,2 ha. Se figur 1 nedan och
Bilaga 3.
Sigma Civil AB fått i uppdrag av Kungälvs kommun att ta fram en VA- och dagvattenutredning som
underlag inför detaljplanen. I utredningen ingår framtagning av förslag på hantering av dagvatten och
skyfall, brandvattenförsörjning, släckvattenhantering, dricksvattenförsörjning och avledning av
spillvatten.

Figur 1. Översiktskarta. Röd ring visar ungefärligt planområde. Kartunderlag från Google. 2019-08-22

Expect a better tomorrow

2

1.2 PLANFÖRSLAG
Syftet med detaljplanen är att tillåta icke störande verksamheter med tillhörande kontor. Inom
planområdet föreslås marin verksamhet så som till exempel båtförvaring, tillverkning av båttillbehör,
försäljning av båtar och båttillbehör. Verksamheter som är störande för närliggande bostäder och
omgivning tillåts ej. Nya byggnader skall kunna uppföras med hänsyn till kultur- och naturmiljön.
Planförslaget omfattar:
 Kvartersmark: Industri, Kontor och Verksamheter (JKZ)
 Allmän platsmark: Naturmark (NATUR)

Figur 2. Preliminär plankarta. Källa: Kungälvs kommun 2019-10-29.
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1.3 ARBETSMETODIK OCH OMFATTNING
För den här utredningen har fyra utbyggnadsfaser enligt nedan antagits.
Utredningen omfattar dock endast de två första faserna, det vill säga Fas A och Fas B.
Fas A – En godkänd detaljplan
Målet med Fas A är att få en lösning som omfattar detaljplaneområdet.
För en godkänd detaljplan, avseende VA och dagvattenhantering, krävs att:
 Brandvatten anordnas.
 Dagvatten från byggnader och hårdgjorda ytor ska kunna hanteras på ett hållbart sätt.
 Skyfall ska inte riskera att skada byggnader.
 Släckvatten ska, vid en eventuell brand, kunna hanteras på ett hållbart sätt.
Fas B – Befintliga båthallar får vatten och avlopp
Målet med Fas B är att förse detaljplaneområdet med vatten och avlopp. Ett förslag på lösning för
dricksvattenförsörjning och spillvattenavledning redovisas i Bilaga 7 och 8.
Fas C – Verksamheten med båthallar utökas något
Målet med Fas C är att detaljplaneområdet ska kunna användas för mer marin verksamhet till
exempel fler båthallar, rekonditionering och så vidare.
Då Fas C innebär en utökning jämfört med den verksamhet som finns idag behöver först de
kommunala VA-ledningarna i Marstrandsvägen tas i drift. Det kan komma att ske tidigast år 20282030.
Fas D – Område söder om Marstrandsvägen exploateras med industrier
Målet med Fas D är att även kunna exploatera området söder om Marstrandsvägen med mer marin
verksamhet.
För att Fas D ska kunna genomföras behöver de kommunala VA-ledningarna i Marstrandsvägen först
tas i drift.
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2

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING
Aktuellt planområde är beläget på Koön, längs infartsvägen till Marstrand i Kungälvs kommun. Norr
om planområdet ligger bostadsområdet Eriksberg och söderut ligger vattenområdet Mjölkekilen.
Marken inom planområdet består av blandad terräng med mycket berg i dagen.
Planområdet ligger inom fastigheten Marstrand 6:7, vilken ägs av kommunen. Marken arrenderas i
dagsläget av Ringens varv. Se Bilaga 3.
Väster om planområdet finns verksamhet med upplag/förrådsbyggnader samt fastigheten Marstrand
6:43 som ägs av Vattenfall Eldistribution.

2.2 BEFINTLIG VERKSAMHET INOM PLANOMRÅDET
Inom planområdet finns idag två byggnader vilka används som vinterförvaring för båtar.
Byggnadernas tillfälliga bygglov har löpt ut. Verksamheten är säsongsbunden och under högsäsong
(våren och hösten) arbetar cirka 2-4 personer i hallarna. Uppställning av båtar utomhus förekommer
också.
Fastigheten med båthallarna har idag en torrtoalett utomhus och saknar vattenförsörjning. Då det
inte finns vatten i hallarna utnyttjar istället personalen utrymmen vid Ringens varv i hamnen för att
luncha, tvätta händer, duscha mm.
Latrintömning, tömning av bränsletankar, drevservice, tvätt och rekonditionering sker vid Ringens
varv i hamnen. Därefter körs båtarna till hallarna i Eriksberg för vinterförvaring.

2.3 PLANERAD VERKSAMHET INOM PLANOMRÅDET
Verksamheten inom planområdet kommer att fortsätta att vara marin verksamhet kopplad till
Marstrand.

2.4 TIDIGARE UTREDNINGAR
För planområdet har tidigare VA-utredningar gjorts:
 VA-utredning Eriksberg, Marstrand (Norconsult 2013-01-18).
 VA-komplettering inför utställning. Bilaga 1, 2a, 2b och 3, (Norconsult, 2015-04-20).
 Brandriskutredning (WSP, rev 2013-10-02).
 PM – Dimensionering av reservoar för brandvatten (Bengt Dahlgren, 2015-06-23).
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2.5 TOPOGRAFI OCH GEOTEKNIK
Marknivån inom planområdet varierar mellan cirka +10 m i söder och cirka +29 m i norr.
Enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består jordarterna i området av urberg, postglacial
finsand och glacial finlera.

Figur 3. Berget går i eller nära dagen i stora dela av området. Ungefärligt planområde är markerad i figuren
med en svart elips. Rött är urberg, orange är postglacial finsand, gult är glacial finlera och postglacial grovlera.
Källa: SGU jordartskarta, 2019-08-20.

Berget går i eller nära dagen inom stora delar av området.
De naturliga jordlagren består av mulljord med en mäktighet av ca 0,2-0,6m. Under det organiska
jordskiktet följer sand med en mäktighet av ca 1-1,5 m. (Översiktligt geoteknisk utredning: PM till
underlag för detaljplan, Norconsult, 2012-01-20).

2.6 HYDROGEOLOGI
Grundvattenytan har mätts i skruvborrhål och vid undersökningen i januari 2012 låg grundvattenytan
på nivåer mellan ca 0-1 m under markytan (Översiktligt geoteknisk utredning PM till underlag för
detaljplan, Norconsult, 2012-01-20).
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2.7 MARKMILJÖ
Markmiljöundersökningar har inte gjorts i samband med detaljplanearbetet då det inte finns några
misstankar om föroreningar i området.

2.8 BEFINTLIGA VA- OCH DAGVATTENLEDNINGAR
Vattenförsörjning och spillvattenavledning på Koön
Dricksvattenförsörjningen av fastigheter på Koön sker i huvudsak via Marstrands vattenverk på
Marstrand. Råvattnet tas från ytvattenrecipient på Koön. Tillgången på råvatten till vattenverket är
begränsad och därför sker regelbundet stödmatning från vattenverk på fastlandet. För att öka
dricksvattenkapaciteten planeras byggnation av en ny vattenledning från fastlandet.
Spillvattenavledning från anslutna hushåll på Koön sker med ledningar till Marstrands reningsverk
på Koön. Reningsverket ligger cirka 1,5 km väster om planområdet och reningsverket är
dimensionerad för 6 000 pe. En utredning som kommunen genomförde under år 2016 indikerar att
belastningen under några veckor under framför allt juli månad överskrider gällande tillstånd om 6000
pe. Belastningen på avloppsreningsverket får därför i dagsläget inte öka. Reningsverket kommer
troligtvis inte att byggas ut då kommunen istället planerar att bygga en ny överföringsledning för att
leda spillvatten från Marstrands reningsverk och vidare till Ryaverket i Göteborg.
Privata VA-ledningar inom planområdet
Relationshandlingar på befintliga dagvattenledningar inom området saknas. Antagna
dagvattenledningar runt båthallar redovisas på Bilaga 3. Ringens Varv är huvudman för ledningarna.
Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor runt båthallarna avleds med brunnar och dagvattenledningar
till vägdike söder om båthallarna. Det går en vattendelare mellan båthallarna i nord-sydlig riktning
och dagvattnet från båthallarna leds därför till två olika recipienter, dels österut till Älgöfjorden och
dels söderut till Mjölkekilen. Åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten saknas.
Fastigheten saknar avlopp. Spillvattenservis till det kommunala ledningsnätet saknas och det finns
inte heller något enskilt avlopp. På området finns en torrtoalett utomhus.
Fastigheten saknar vattenservis till det kommunala vattennätet och har inte heller någon egen brunn
för dricksvattenförsörjning. Byggnaderna saknar tappställen (handfat, dusch mm) för dricksvatten.
Fastigheten saknar brandvattenförsörjning.
Kommunala VA-ledningar utanför planområdet
Det finns allmänna VA-ledningar i Marstrandsvägen men dessa ledningar är ej i drift. Ledningarna
planeras att tas i drift när kapaciteten i systemet ökats, vilket tidigast kommer att ske år 2028-2030.
De befintliga tryckspillvattenledningarna (TS160 och TS160) är ej i drift på grund av att Marstrand
reningsverk inte har kapacitet att ta emot ett ökat spillvattenflöde. Ledningarna kan i framtiden
komma att tas i drift när det finns tillgänglig kapacitet i det allmänna spillvattensystemet. Troligt är
att kapaciteten i spillvattensystemet i framtiden kommer att ökas genom en utbyggnad av
överföringsledningar från Marstrands reningsverk till Ryaverket i Göteborg.
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Den befintliga vattenledningen V125 i Marstrandsvägen är ej i drift och orsaken är bristen på råvatten
till vattenverket på Marstrand. För att få tillräckligt med vatten behövs nya vattenledningar från
fastlandet, vilka kommer att kunna tas i drift tidigast år 2028-2030.
Utanför planområdet finns även:
 Allmänna VA-ledningar i Långedalsvägen cirka 550 meter nordväst om planområdet.
 Allmänna VA-ledningar i Mjölkekilsgatan, cirka 700 meter sydväst om planområdet.
 Allmän vattenledning V125, cirka 250 meter söder om Marstrandsvägen.
 En brandpost cirka 750 meter från planområdet.
Privata VA-ledningar utanför planområdet
Cirka 80 meter norr om planområdet, i Rosenlundsvägen, finns privata VA-ledningar. Dessa ledningar
är en vattenledning V40, en tryckspillvattenledning TA110 och en spillvattenledning S160.
Ledningarna ingår i en samfällighet och försörjer bland annat fastigheterna Marstrand 6:34 och
Marstrand 6:33. Samfälligheten ansluter till det allmänna VA-nätet i Långedalsvägen vid Marstrands
familjecamping, cirka 600 meter nordväst om båthallarna.
Fastigheterna väster om båthallarna (ställverk och upplag för anläggningsentreprenör) saknar
troligtvis vatten och avlopp.

2.9 BEFINTLIG BRANDVATTENFÖRSÖRJNING
Brandvatten saknas för de befintliga båthallarna och enligt Räddningstjänsten skulle hallarna brinna
ner vid en eventuell brand.
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2.10 YTAVRINNING OCH AVRINNINGSOMRÅDEN
En vattendelare går genom planområdet i nordsydlig riktning. Dagvatten från planområdet avrinner
därför delvis åt sydväst till Mjölkekilen och delvis åt öster till Älgöfjorden, se bilaga 3.

2.11 RECIPIENTER
Recipienter för dagvatten från planområdet är dels Mjölkekilen och vattenförekomsten
Marstrandsfjorden (sydväst om planområdet) och dels vattenförekomsten Älgöfjorden (öster om
planområdet).
Marstrandsfjorden och Älgöfjorden finns med i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och
omfattas av miljökvalitetsnormer. Se kapitel 1.10 och 1.11 för miljökvalitetsnormer.

2.12 HÖGA VATTENNIVÅER I HAVET
Marknivåer inom planområdet ligger mellan cirka +10 m och cirka +29 m och planområdet berörs
därmed inte av framtida stigande havsnivåer.

2.13 HÖGA FLÖDEN I VATTENDRAG
Flödet i det befintliga vattendraget väster om planområdet är mycket lågt och påverkar inte
avledningen av dagvatten från planområdet.
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2.14 MILJÖKVALITETSNORMER - MARSTRANDSFJORDEN
Den ekologiska statusen för Marstrandsfjorden har klassats som måttlig på grund av övergödning,
morfologiska förändringar och kontinuitet (VISS, 2019-09-13). Vattenförekomsten är recipient för
direktutsläpp från avloppsreningsverk (Marstrands och Rönnängs avloppsreningsverk) vilket har en
betydande påverkan för kvävebelastningen. Recipienten ska enligt MKN uppnå god ekologisk status
år 2027.
Den kemiska statusen för Marstrandsfjorden har klassats som ej god. Bedömningen bygger på
överskridande halter av kvicksilver, PBDE (Polybromerade difenyletrar) och TBT.
Halterna av kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster i hela
Sverige. Då det anses vara teknisk omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till nivåer som motsvarar
god kemisk ytvattenstatus har ett undantag i form av mindre strängt krav satts för kvicksilver.
Halterna av PBDE bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster i Sverige. PBDE
är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler,
plastprodukter, elektroniska produkter och byggnadsmaterial. PBDE sprids till miljön via läckage från
varor och avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter. Användning av
PentaBDE och oktaBDE förbjöds 2004 inom EU medan vissa kedjor fortfarande är tillåtna. All
användning är förbjuden i elektrisk och elektronisk utrustning.
TBT (Tributyltenn) har varit en tillsats i båtbottenfärger för att förhindra påväxt av till exempel alger
och havstulpaner.

2.15 MILJÖKVALITETSNORMER – ÄLGÖFJORDEN
Älgöfjorden har en god ekologisk status. Inga kända utsläpp av gödande ämnen sker till
vattenförekomsten.
Den kemiska statusen för Älgöfjorden har klassats som ej god. Bedömningen bygger på överskridande
halter av kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar).
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3

FÖRSLAG PÅ BRANDVATTENFÖRSÖRJNING

3.1 DIMENSIONERANDE PARAMETRAR
Brandvattenförsörjning ska ordnas i enlighet med Svenskt Vattens publikation P83.
Verksamheten med båthallar bedöms ha en hög brandbelastning och dimensionerande
släckvattenuttag för båthallarna är därmed 40 l/s enligt P83 tabell 2.3.
Alternativsystem med släckvattenförsörjning från tankbil är inte tillämpligt för industriområden enligt
Svenskt Vatten P83.
Vid brandvattenförsörjning via brandpost ska avståndet mellan brandposter och byggnad vara högst
75 meter och avståndet mellan brandposter får vara max 150 meter. Vattentrycket ska i marknivå
vara minst 15 meter vattenpelare.
Samråd kring brandvattenförsörjning har skett med Bohus Räddningstjänstförbund.

3.2 FÖRSLAG PÅ BRANDVATTENSYSTEM
Kapacitet för brandvattenuttag från det allmänna dricksvattennätet är mycket begränsad. Detta på
grund av att dricksvattenledningarna i planområdets närhet saknar kapacitet till ett direktuttag på 40
l/s samt att kapaciteten på Marstrands vattenverk är begränsad.
Brandvattenförsörjningen föreslås anordnas antingen genom en större reservoar på fastigheten
(Alternativ 1) eller genom intag av havsvatten från Mjölkekilen (Alternativ 2).
Alternativ 2 kräver en vattendom. För detaljplanen krävs dock inte en vattendom eftersom
brandvattenförsörjningen kan anordnas enligt Alternativ 1. Se även förkastade förslag i kapitel 3.3.
Alternativ 1
Brandvattenförsörjning kan anordnas som ett lokalt brandpostnät med en reservoar på 380 m3 där
påfyllning sker med takdagvatten. Se Bilaga 5. Frysrisken behöver beaktas och reservoaren kan därför
behöva ha ett djup på cirka 2,5 meter. Reservoaren nyttjas även som en fördröjning för takdagvatten
vilket gör att vattennivån i reservoaren tillfälligt kan stiga cirka en decimeter vid intensiva regn.
Reservoaren förses med nivåmätare för att säkerställa att tillräcklig vattenvolym finns.
Alternativ 2
Brandvattenförsörjning kan även anordnas genom utbyggnad av ett lokalt brandpostnät och
tryckstegringsstation där uttag av vatten görs från Mjölkekilen, se Bilaga 6.
För uttag av vatten från Mjölkekilen krävs en vattendom.
Korrosionsbeständiga material behöver användas.

Expect a better tomorrow

11

3.3 FÖRKASTADE FÖRSLAG PÅ BRANDVATTENFÖRSÖRJNING
Nedanstående alternativ har beaktats och förkastats.
Anslutning till vattenledning V125 i Marstrandsvägen
 Direkt brandvattenuttag på 40 l/s från vattenledning i Marstrandsvägen. Alternativet har
förkastats då vattenledningen i Marstrandsvägen ej är i drift. Ledningen har ej heller
kapacitet till ett direkt brandvattenuttag på 40 l/s.
 Lokalt brandpostnät med reservoar med anslutning till befintlig vattenledning i
Marstrandsvägen. Reservoaren behöver ha en volym på 150 m3 och den ska vara ansluten
till vattenledning med en kapacitet på ett brandvattenuttag på 13 l/s (PM - Dimensionering
av reservoar för brandvatten, 2015-06-23). Detta är dock inte möjligt då vattenledningen i
Marstrandsvägen är ur drift och ledningen kommer tas i drift tidigast år 2028-2030.
Anslutning till privat V40 cirka 80 meter norr om båthallarna
 Direkt brandvattenuttag på 40 l/s från vattenledning V40 cirka 100 meter norr om
båthallarna. Alternativet förkastas då vattenledningen inte har kapacitet till uttag på 40 l/s.
 Lokalt brandpostnät med reservoar med anslutning till befintlig V40 cirka 100 meter norr om
båthallarna. Alternativet har förkastats då kapaciteten på råvatten till Marstrands
vattenverk är begränsad.
Anslutning till V125 cirka 250 meter söder om båthallarna
 Direkt brandvattenuttag på 40 l/s från vattenledning V125 cirka 250 meter söder om
båthallarna. Alternativet förkastas då vattenledningen inte har kapacitet till ett direktuttag
på 40 l/s.
 Lokalt brandpostnät med reservoar med anslutning till befintlig V125 cirka 250 meter söder
om båthallarna. Kapaciteten på brandvattenuttag för denna ledning är okänd. Alternativet
har förkastats då kapaciteten på råvatten till Marstrands vattenverk är begränsad.
Lokalt brandpostnät med anslutning till en branddamm
 Lokalt brandpostnät och branddamm. Alternativet har förkastats då Räddningstjänsten inte
önskar en sådan lösning.
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4

SKYFALLSHANTERING
Vid extrema regntillfällen, så som vid ett 100-års regn, kommer dagvattenledningarnas kapacitet att
överskridas och dagvattnet kommer då i stället att avrinna på marken vilket kan skapa
översvämningar i områden som är instängda. Framkomligheten kan även bli begränsad där vatten
rinner över gator.

4.1 GRUNDPRINCIPER FÖR SKYFALLSHANTERING
Länsstyrelsen rekommenderar att:


Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning
från minst ett 100-årsregn.



Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella
skyddsåtgärder säkerställs.



Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas.

4.2 GENERELLA RIKTLINJER FÖR HÖJDSÄTTNING AV NYA
EXPLOATERINGSOMRÅDEN
För att få en säker hantering av skyfall är höjdsättningen av nya exploaterinngsområden mycket viktig.
Instängda områden bör undvikas och byggnader bör placeras högt medan gator, parkeringsplatser
och grönytor kan med fördel placeras lågt. För att få en säker avrinning av dagvatten bort från
byggnaderna ska markytan ges en lutning på ca 5% de närmsta 3 meterna intill byggnaderna och
därefter cirka 1% (Svenskt Vatten Publikation P105).

4.3 BEFINTLIG HÖJDSÄTTNING
Då byggnaderna är befintliga är höjdsättningen av byggnadernas golv redan bestämda.
Höjdsättningen av de asfalterade ytorna kan vara kostsamma att justera om man vill behålla ytans
överbyggnadstjocklek och därmed bärighet.
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4.4 SKYFALLSKARTERING
En skyfallskartering är framtagen av Kungälvs kommun med ett 100-års regn med 30 minuters
varaktighet inklusive en klimatfaktor på 1,25. Enligt simuleringen kommer blåmarkerat område i figur
nedan att vid ett skyfall ha ett vattendjup på 0,1-0,3 meter och gulmarkerat område kommer att ha
ett vattendjup på 0,3- 0,7 meter, se figur 4 nedan.
Skyfallskarteringen visar att det finns risk för översvämning intill byggnaderna vid mycket intensiva
regn.

Figur 4. Skyfallskartering visar att översvämningar kan ske intill byggnader.

4.5 AVRINNINGSANALYS OCH LÅGPUNKTER
En avrinningsanalys har utförts utifrån en avvägning av de asfalterade ytorna, se Bilaga 4. I bilagan
redovisas resultatet av avvägningen och avrinningen redovisas med små pilar. Golvet har antagits ha
en nivå på cirka +11.35. Antagandet har gjorts utifrån markhöjder mellan byggnaderna eftersom
båtarna körs in här, via hallarnas kortsidor.
Avrinningsanalysen, utifrån inmätning och antagandet om golvnivåerna, visar att byggnaderna är
placerade högt och att marken lutar bort från byggnaderna.
Fyra instängda områden har identifierats på baksidan av byggnaderna. Dessa instängda områden kan
innebära att det vid kraftiga regn bildas mindre vattenpölar med ett vattendjup på några centimeter.
Vattennivåerna i lågpunkterna bedöms dock inte kunna stiga upp till golvnivå vid skyfall.
Ytterligare skyfallskartering bedöms inte vara nödvändigt för att säkerställa att byggnaderna inte
riskerar att skadas vid ett skyfall.
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4.6 FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
För att få en säker skyfallshantering föreslås diken på baksidan av byggnaderna för att skapa
sekundära vattenvägar när ledningssystemets kapacitet överskrids, se Bilaga 4.
Befintlig höjdsättning av golv och asfalterade ytor kan behållas.
Att det bildas mindre vattenpölar på asfalterade ytor vid dessa extrema regntillfällen är något man
får acceptera. Dels inträffar dessa regn mycket sällan och dels orsakar det inga ekonomiska
konsekvenser då dessa ytor är översvämningsbara. Om man i framtiden vill justera ytorna kan man
dock med fördel, om det är möjligt, försöka bygga bort de instängda områdena. Detta på grund av att
instängda områden är mera känsliga för driftstörningar på dagvattenledningsnätet.
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5

DAGVATTENAVLEDNING

5.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN
Dimensionerande flöden och fördröjningsvolymer har tagits fram enligt Svenskt Vatten Publikation
P110 och P104. För beräkningar av dimensionerande regnintensitet har Dahlströms ekvation använts.
Återkomsttider vid fylld ledning valts till 10 år och rinntiden för regn har bedömts till 10 minuter.
Ekvationen ger en dimensionerande regnintensitet på 225 l/s per hektar. För beräkningar av
dimensionerande dagvattenflöden (Qdim) har rationella metoden använts. En klimatfaktor på 1,25 har
använts. Den totala avrinningen från planområdet före och efter exploatering samt
fördröjningsbehovet redovisas i bilaga 1 och 2.

5.2 FÖRSLAG DAGVATTENAVLEDNING
Dagvatten föreslås ledas med brunnar och dagvattenledningar till vägdike norr om Marstrandsvägen.
Dagvatten från asfalterade ytor förslås ledas åt öster mot Älgöfjorden. Detta för att undvika att
belasta Mjölkekilen med dagvatten från förorenande ytor samtidigt som området kan disponeras på
bästa sätt med hänsyn till befintliga marknivåer.
Dagvatten från tak föreslås ledas åt söder till Mjölkekilen alternativt mot öster.

5.3 PÅVERKAN PÅ NEDSTRÖMS LIGGANDE DAGVATTENSYSTEM
När ytor hårdgörs i samband med exploateringen ökar dagvattenavrinningen från området vilket kan
innebära risk för översvämningar nedströms om inga åtgärder vidtas. Förslag på fördröjningsåtgärder
redovisas i kapitel 6.
Även mängden föroreningar och föroreningshalter i dagvattnet ökar när man exploaterar ett område.
Förslag på reningsåtgärder redovisas i kapitel 6.
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6

FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN
Kommunen, Miljöförvaltningen och Svenskt Vatten tar fram rekommendationer och krav på
dagvattenhantering i Sverige. Här listas några riktlinjer från Kungälvs kommun dagvattenpolicy
gällande funktionskrav och riktlinjer för dagvattenhantering.
Fördröjning av dagvatten
 Den hårdgjorda ytan ska begränsas för att minska dagvattenflödena.
 Fördröjning av dagvatten ska i första hand ske nära källan och i första hand inom
fastighet/kvartersmark.
 Krav på fördröjning ska utgå ifrån nedströms lokaliserade system och mottagande recipient
känslighet.
Föroreningar i dagvatten
 Genomsläppliga och gröna ytor ska prioriteras.
 Dagvatten ska renas nära källan till föroreningarna.
 Lokala förutsättningar så som låglänta stråk och grönområden kan med fördel nyttjas för
dagvattenrening.
 Föroreningsbelastningen och behov av dagvattenhantering ska utredas.

6.1 KRAV PÅ DAGVATTENFLÖDEN
Recipienten för dagvatten är ett vägdike, trummor samt havet och dessa bedöms som mindre känsliga
för en ökning av dagvattenflöden.
Dagvattenflödena från området föreslås fördröjas för att motsvara ett flöde på 89 l/s*ha, vilket
motsvarar naturmarksavrinningen från ett område med berg i dagen i en inte alltför stark lutning
(avrinningskoefficient 0,3).
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6.2 RENINGSKRAV
Kungälvs kommun ställer krav på dagvattenrening för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna
uppfylls i recipienten. En enklare bedömning av reningskravet kan fås genom att klassificera
markanvändningen samt recipienten enligt kommunens dagvattenhandbok.
Framtida kvartersmark med båthallar föreslås klassas som en medelbelastad yta. Medelbelastad yta
exemplifieras av väg 2000-8000 ÅDT, parkeringsplats, centrumområde och kontorsområde.
Recipienten Älgöfjorden har i samråd med Miljöförvaltningen bedömts vara en mindre känslig
recipient då dagvattnet från planområdet leds i gräsbeklätt dike i cirka 700 meter innan det når
recipienten. I diket finns mycket goda möjligheter för dagvattnet att infiltrera, partiklar kan
sedimentera och näringsämnen kan tas upp av växter. Vattenförekomsten (Älgöfjorden) har en god
ekologisk status.
Recipienten Mjölkekilen, tillhörande Marstrandsfjorden, har bedömts som känslig eller mycket
känslig.
Kravet på dagvattenrening för en medelbelastad yta och en mindre känslig recipient som Älgöfjorden
är enklare rening. Enklare rening innebär att partiklar ska avskiljas och det kan till exempel innebära
dagvattenåtgärder som översilning, gräsdike, torra dammar och olika typer av magasin.
Tabell 1. Matris för krav på dagvattenrening för kvartersmark. För kvartersmark krävs en enklare rening av
dagvatten.

Recipient
Mycket känslig
Känslig
Mindre känslig

Hårt belastad yta
Omfattande rening
Rening
Rening

Medelbelastad yta
Rening
Enklare rening
Enklare rening

Mindre belastad yta
Enklare rening
Fördröjning
Fördröjning

6.3 DIKNINGSFÖRETAG
En inventering av dikningsföretag har utförts (Länsstyrelsen Västra Götaland, Ytavrinning och
Lågpunkter karta, 2019-08-26). Inga markavvattningsföretag i eller i närheten av planområdet
hittades vid inventeringen.
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6.4 ÅTGÄRDER FÖR FÖRDRÖJNING OCH RENING
Åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten föreslås placeras på kvartersmark. Beräkning av
erforderlig magasinvolym redovisas i Bilaga 2.
Om båthallarna som finns på platsen ska stå kvar innebär det att golvnivåer samt nivåskillnaden
mellan golv och utsläppspunkt i diket är bestämda. Även om hallarna rivs är det sannolikt att
markhöjderna inte ändras om området ska användas för annan marin verksamhet. Åtgärder för rening
och fördröjning har därför anpassats efter befintlig höjdsättning.
Alternativ 1
Takdagvatten föreslås ledas till ett kombinerat dagvattenmagasin och brandvattenreservoar för
fördröjning innan dagvattnet släpps till vägdike. Erforderlig fördröjningsvolym är 47 m3.
Dagvatten från asfalterade ytor föreslås ledas till kassettmagasin med slamfång innan dagvattnet
släpps till vägdike. Kassettmagasinet förses med oljeavskiljare med slamfång. Erforderlig
fördröjningsvolym är cirka 62 m3. Se Bilaga 5.
Alternativ 2
Takdagvatten föreslås ledas till kassettmagasin för fördröjning innan dagvattnet släpps till vägdike.
Erforderlig fördröjningsvolym är 47 m3.
Om den befintliga höjdsättningen inom området, se Bilaga 3, behöver behållas i stort föreslås att
dagvatten från asfalterade ytor leds med brunnar och ledningar till ett kassettmagasin innan
dagvattnet släpps vidare till vägdiket. Erforderlig fördröjningsvolym är cirka 62 m3. Kassettmagasinet
förses med lamelloljeavskiljare med slamfång. Se Bilaga 6 och Figur 5 nedan.

Figur 5. Underjordiskt kassettmagasin och lamelloljeavskiljare med slamfång. Bilderna är tagna från
www.samhallsbyggarna.org och meag.se, datum 2019-11-11.
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6.5 FÖRKASTADE FÖRSLAG DAGVATTENHANTERING
ASFALTERADE YTOR
Nedanstående förslag har beaktats och förkastats.
Torr dagvattendamm
Om utrymme finns kan öppna och vegetativa dagvattenlösningar många gånger vara ett mera hållbart
och robust alternativ till ett underjordiskt magasin.
På grund av områdets utformning och höjdsättning skulle en torr damm behöva vara cirka 3 meter
djup för att få självfall och med en flack lutning på 1:4 skulle slänterna behöva vara cirka 12 meter
långa. Ytan för dammen, cirka 30 x 40 meter, blir därmed stor relativt fördröjningsvolymen och
alternativet har därför förkastats.
Biodiken
Om markytan inom kvartersmark kan byggas om och ges en lutning mot grönremsor föreslås istället
att dagvatten fördröjs och renas med biofilter. Biofilter ger en god rening av bly, zink, kadmiun, nickel
och partiklar. Alternativet har förkastats på grund av den befintliga höjdsättning av de asfalterade
ytorna vilket har bedömts vara kostsam att justera.

Figur 6. Biodiken kan användas för rening och fördröjning av dagvatten från asfalterade ytor.

Översilningsyta
En översilningsyta har en god renande effekt på dagvatten avseende bly och olja. Åtgärden har dock
en begränsad magasineringseffekt och alternativet har därför förkastats.
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7

FÖRORENINGAR I DAGVATTEN

7.1 METOD OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
För att få en uppfattning om föroreningsbelastningen har dagvattnets teoretiska föroreningsinnehåll
räknats fram. Schablonhalterna av föroreningar är hämtade ur StormTac, som är ett verktyg som
används för föroreningsberäkningar i dagvatten. En årsmedelnederbörd på 850 mm har använts för
hela planområdet. I StormTac finns resultat från samlad forskning gällande vilka typer av
dagvattenföroreningar som uppkommer vid olika markanvändningar.
StormTac är inget exakt beräkningsverktyg och bör endast användas för att få en generell bild av hur
föroreningssituationen före och efter ombyggnad kan se ut. Hur stor den faktiska reningseffekten blir
är beroende av hur varje enskild reningsanläggning utformas och förutsättningarna på platsen.
Variationer såväl till det bättre som sämre kommer även att finnas för olika ämnen och vid olika
årstider.
Föroreningsmängder och halter i dagvatten har tagits fram för planområdet före exploateringen samt
för dagvatten från asfalterade ytor före och efter dagvattenrening. En utvärdering av
beräkningsresultatet sker med hänsyn till Länsstyrelsens statusklassning av recipienten och Kungälvs
kommuns riktvärden för utsläpp av förorenat vatten.
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7.2 FÖRORENINGAR FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING
Tabell 2 nedan visas resultatet från föroreningsberäkningarna för hela planområdet före exploatering.
Riktvärde/Målvärde är hämtade från kommunens dagvattenhandbok, kapitel 8.4, och dessa gäller vid
reningsåtgärds utloppsledning. Tabell 3 och 4 redovisar resultatet från föroreningsberäkningarna för
asfalterade ytor före och efter rening.
Tabell 2: Föroreningsbelastning från planområdet före exploatering.
ÄMNE

KONCENTRATION [µg/l]
FASTIGHETSMARK

Fosfor (P)
Ammoniumkväve (NH4)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Arsenik (As)
Zink (Zn)
Oljeindex (olja)
PCB
TBT
Irgarol
Diuron
PFOS
Bensen
BOD/COD
TOC
Suspenderat material (SS)
Turbiditet

16
420
3,8
5,5
0,13
2,4
3,9
0,0075
4,1
13
120
*
0,0017
*
0,013
*
0,68
0,1
8100
20 000
-

RIKTVÄRDE /
MÅLVÄRDE [µg/l]
150
2500
14
15
0,4
15
20
0,05
15
60
1000
14
0,001
0,00215
0,1
0,00065
10
0,3
20 000
40 000
50 (FTU)

FÖRORENINGSMÄNGDER [kg/år]
FASTIGHETSMARK
0,1
2,5
0,023
0,033
0,00079
0,015
0,024
0,000046
0,025
0,079
0,71
*
0,000010
*
0,000081
*
0,0041
49
130
-
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Tabell 3: Föroreningsbelastning från asfalterade ytor efter exploatering och utan rening. Föroreningsbelastningen från
ytan antas motsvara mindre förorenande industrimark. Stjärna markerar att ämnet inte finns i Stormtac.
ÄMNE
Fosfor (P)
Ammoniumkväve (NH4)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Arsenik (As)
Zink (Zn)
Oljeindex (olja)
PCB
TBT
Irgarol
Diuron
PFOS
Bensen
BOD/COD
TOC
Suspenderat material (SS)
Turbiditet

KONCENTRATION
[µg/l]
270
480
23
32
1,0
8,8
11
0,056
4,0
200
1500
*
0,0019
*
0,019
*
0,23
0,11
22 000
74 000
-

RIKTVÄRDE /
MÅLVÄRDE [µg/l]
150
2500
14
15
0,4
15
20
0,05
15
60
1000
14
0,001
0,00215
0,1
0,00065
10
0,3
20 000
40 000
50 (FTU)

FÖRORENINGSMÄNGDER [kg/år]
1,2
2,1
0,098
0,14
0,0043
0,038
0,048
0,00024
0,017
0,86
6,7
*
0,0000083
*
0,000083
*
0,0010
95
320
-
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Tabell 4: Föroreningsbelastning från asfalterade ytor efter exploatering och med rening.
ÄMNE

KONCENTRATION [µg/l]
FASTIGHETSMARK

Fosfor (P)
Ammoniumkväve (NH4)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Arsenik (As)
Zink (Zn)
Oljeindex (olja)
PCB
TBT
Irgarol
Diuron
PFOS
Bensen
BOD/COD
TOC
Suspenderat material (SS)
Turbiditet

140
120
2,8
9,5
0,22
2,3
4,4
0,031
2,6
43
230
*
0,00077
*
0,0077
*
0,093
0,23
8 700
8 500
-

RIKTVÄRDE /
MÅLVÄRDE [µg/l]
150
2500
14
15
0,4
15
20
0,05
15
60
1000
14
0,001
0,00215
0,1
0,00065
10
0,3
20 000
40 000
50 (FTU)

FÖRORENINGSMÄNGDER [kg/år]
FASTIGHETSMARK
0,59
0,5
0,012
0,041
0,00094
0,010
0,019
0,00013
0,011
0,18
1,00
*
0,0000033
*
0,000033
*
0,00040
37
36
-

7.3 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER
Den ekologiska statusen för Älgöfjorden har klassats som god och den kemiska statusen för
Älgöfjorden har klassats som ej god. Bedömningen av den kemiska statusen bygger på överskridande
halter av kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar).
Inga ämnen överskrider riktvärdena efter rening enligt tabell 4 och exploateringen bedöms, förutsatt
att föreslagna reningsåtgärder vidtas, därför inte ha en negativ påverkan på den ekologiska eller den
kemiska statusen för vattenförekomsten.
På väg till vattenförekomsten finns goda möjligheter för att föroreningshalterna kommer att minska
på grund av utspädning med renare dagvatten samt nedbrytning och fastläggning av föroreningar i
vägdike.

Expect a better tomorrow

24

8

FÖRSLAG PÅ SLÄCKVATTENHANTERING

8.1 FÖRORENINGAR I SLÄCKVATTEN VID BRAND
Vid en eventuell brand använder räddningstjänsten vatten eller skum för att släcka branden.
Vid ytbränder (så som till exempel en tankbilsolycka) används främst släckskum medan vid släckning
av brinnande byggnader används andra metoder.
Släckvattnet kan innehålla miljöfarliga föroreningar så som olja, diesel, bensin och skumvätska och
dessa föroreningar riskerar att via dagvattenbrunnar och dagvattenledningar transporteras till
vattendrag, sjöar och havsområden.
Räddningstjänsten arbetar aktivt vid släckningsarbeten att förhindra att släckvattnet leds bort från
brandplatsen. Åtgärder som vidtas är invallningar, övertäckning av brunnar samt sanering och
omhändertagande av släckvatten. Vid misstanke att släckvatten försvunnit med dagvattensystemet
tas kontakt med Miljöförvaltningen för beslut om åtgärd.

8.2 FÖRSLAG SLÄCKVATTENHANTERING
Vid en eventuell brand kan släckvatten avledas med dagvattenledningar och brunnar. För att
släckvattnet inte ska ledas vidare till recipienten förses dagvattenmagasinet med en
avstängningsventil. Se Bilaga 5-6.
Dagvattenledningssystemet dimensioneras för ett regn med 10 års återkomsttid och systemet har en
god kapacitet att leda bort släckvattnet vid en eventuell brand. Kantsten bedöms därför som en
tillräcklig invallning för att samla in släckvatten.
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9

INVESTERINGSKOSTNADER
Med utgångspunkt från den föreslagna systemlösningen har investeringskostnaden för dagvatten och
brandvatten bedömts för de bägge alternativen. Kostnaderna ska tolkas som mycket grova
uppskattningar i detta skede. Detaljutformningen av området, placeringen och val av material
påverkar den slutliga kostnaden.
Investeringskostnaden för en tryckstegringsstation, utan eller med överbyggnad, uppskattas till cirka
1 000 000 kr respektive 1 500 000 kr. En överbyggnad innebär en bättre arbetsmiljö vid drift och
underhåll.
Där ledningar förläggs tvärs Marstrandsvägen krävs tillstånd från Trafikverket. Ledning läggs i
skyddsrör och bör i första hand förläggas med schaktfri metod.
För kostnadsuppskattning för förläggning av vattenledning har uppskattning gjorts att 50% av
sträckan innebär bergsschakt.
En reservoar i betong har grovt uppskattats kosta cirka 3,5 miljoner. För beräkningen har bottenplatta,
väggar och tak antagits ha en tjocklek på 300 mm. Inklusive schakt och fyll beräknas reservoaren
kosta cirka 5,8 miljoner kr. Reservoaren har förutsatts kunna grundläggas på berg och kostnader kan
tillkomma för grundförstärkning.
Tabell 5: Uppskattad kostnad för alternativ 1 enligt Bilaga 5.

ENHET

MÄNGD

A-PRIS

BELOPP KR

Kassettmagasin inklusive
schakt och fyll
Oljeavskiljare LOA2500

m3

62

2500

155 000

st

1

270 000

270 000

Ledningsschakt inklusive
ledningar, brunnar och fyll

m

420

4 000

1 680 000

m

140

4 000

560 000

st

1

1 000 000

1 000 000

st

1

3 800 000

3 800 000

DAGVATTEN

BRANDVATTEN
Vattenledning inklusive
schakt och fyll
Tryckstegringsstation
utan överbyggnad
Brandvattenreservoar
inklusive schakt och fyll
TOTALT

7,5 milj
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Tabell 6: Uppskattad kostnad för alternativ 2 enligt Bilaga 6.

ENHET

MÄNGD

A-PRIS

BELOPP KR

Kassettmagasin
m3
inklusive schakt och fyll
Kassettmagasin
m3
inklusive schakt och fyll
Oljeavskiljare LOA2500 st

47

2500

117 500

62

2500

155 000

1

270 000

270 000

Ledningsschakt
inklusive ledningar,
brunnar och fyll

m

550

4 000

2 200 000

Vattenledning inklusive m
schakt och fyll
Tryckstegringsstation
st
utan överbyggnad

500

4 000

2 000 000

1

1

1 000 000

DAGVATTEN

BRANDVATTEN

TOTALT CIRKA

5,8 milj
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10 DRIFT AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
För att anläggningarna för dagvatten och brandvattenförsörjningen ska fungera över tid behöver de
kontrolleras och driftas regelbundet.
Dagvattenledningar och brunnar
Ledningsnätet kommer att vara delvis dämt vid kraftiga regn vilket kan innebära att sediment samlas
i ledningarna. Ledningar och sandfång i rännstensbrunnar behöver regelbundet tömmas på sediment.
Dagvatten - Kassettmagasin
Brunnar ska tömmas på slam och grus.
Utlopp och flödesregleringar ska kontrolleras regelbundet så att de inte sätts igen.
Dagvatten - Oljeavskiljare
Oljeavskiljare töms ett visst antal gånger per år eller när indikation fås på att tömning måste ske.
Brandvatten – Lokalt brandpostnät
Vattnet i brandpostsystemet kommer att ha en lång uppehållstid i ledningen vilket resulterar i att
avlagringar och sediment kommer att bildas på insidan av brandvattenledningen. För att bibehålla
ledningens tvärsnitt och kapacitet behöver ledningarna rengöras och underhållas regelbundet.
Effektiva metoder för rengöring av vattenledning är ispiggning, luft- och vattenspolning samt Pollypig rensning.
Brandvatten - Tryckstegringsstation
För driftövervakning av tryckstegringsstationen behövs sensorer, mätutrustning samt ett
driftövervakningssystem. Stationen bör även kontrolleras regelbundet avseende läckage.
Brandvatten - Reservoar
Vattnet i reservoaren kommer att ha en mycket låg omsättning vilket resulterar i att slam bildas på
ytan och på botten av reservoaren.
Reservoaren behöver inspekteras regelbundet 1-2 gånger per år. Vid inspektion dokumenteras
förekomst av slamavlagringar och nivåmätaren kontrolleras. Vid behov töms reservoaren på slam.
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DATUM: 2019-12-02

BILAGA 1 - BERÄKNING AV FLÖDEN

Eriksberg, Kungälv
Återkomsttid [år]:

10

Regnintensitet [l/s*ha]:

228

Klimatfaktor [-]:

1,25

FÖRHÅLLANDEN FÖRE EXPLOATERING
OMRÅDE
TOTALT

AREA, M2

MARKSLAG

13826

NATURMARK

AVR.KOEFFICIENT RED AREA, M2 REGNINTENSITET, L/S/HAAVRINNING, L/S
0,3

13826

4148

285

4148

118
118

Avrinningskoeff 0,3 har antagits vilket motsvarar berg i dagen i inte allt för stark lutning.

FÖRHÅLLANDEN EFTER EXPLOATERING UTAN FÖRDRÖJNING

OMRÅDE

TOTALT

AREA, M2

MARKSLAG

3600

BYGGNADER

0,9

5656

ASFALT

0,8

4570

NATURMARK

0,3

13826

REGNINTENSITET,
L/S/HA

AVRINNING, L/S

3240

285

92

4525

285

129

AVR.KOEFFICIENT RED AREA, M2

10

Rinntid [min]:

1371

285

39

7765

285

260

DATUM: 2019-12-02

BILAGA 2 - BERÄKNING AV FÖRDRÖJNINGSVOLYMER VID 10-ÅRS REGN

Eriksberg, Kungälv
Återkomsttid [år]:

10

Rinntid [min]:

10

Regnintensitet [l/s*ha]:

228

Klimatfaktor [-]:

1,25

FÖRHÅLLANDEN EFTER EXPLOATERING
Krav på fördröjning av dagvatten: Dagvatten från ytor som hårdgjörs i samband med exploatering fördröjs för att motsvara naturmarksavrinning (avrinningskoefficient 0,3).

OMRÅDE

TOTALT

AVR. EFTER, L/S, UTAN
FÖRDRÖJNING

AVR. EFTER, L/S,
MED
FÖRDRÖJNING

FÖRDRÖJNINGS
BEHOV 10-ÅRS
REGN

285

92

31

47

285

129

48

62

1371

285

39

39

0

9136

285

260

118

109

AREA, M2

MARKSLAG

3600

BYGGNADER

0,9

3240

5656

ASFALT

0,8

4525

4570

NATURMARK

0,3

13826

AVR.KOEFFICIENT RED AREA, M2

REGNINTENSITET,
L/S/HA

00.00

00.00

20.35
20.20
18.05

19.41

10.94

10.83
11.02

11.96
11.08
11.88

11.12

17.46

17.68

12.03

17.02

11.19
11.18
11.18

8.46

17.19

12.10
11.61

14.46

11.19
17.26

11.22
11.23
11.35

11.21
11.17 11.20

11.14

11.14

10.96

11.13

11.12
11.17

11.21

11.17

11.16

11.31

11.02
10.99

11.21

16.55

10.94

11.14

11.22

11.14

11.18

11.17

11.16
11.19

11.28

11.17

11.33
11.15

11.26

11.39

11.14

11.21

10.96
11.27
10.97

11.26

11.20

11.25

11.21

10.47
10.57

11.10

10.70
11.07

11.13

10.78

11.04

11.07
11.17

11.13

10.92

11.17

12.50
9.70

10.50

10.80 10.99

10.03
10.30

11.32

9.99
9.90

10.91

10.77

10.98
10.54

11.16
11.07

10.64
10.84

10.65
11.00

10.74

10.69

11.07

10.89

10.20

10.97

11.11

11.06

11.06 11.09
11.07
11.07
11.05
10.91
11.33

10.31

11.16

11.09

10.98

10.51

10.34

10.95

10.98

11.12

10.27

10.34

11.09

11.15

11.18

10.13

11.07

11.09

11.18

11.13

9.97

11.07

11.17

11.17 11.13

11.26

11.34

11.20

9.68

8.48

9.14

9.65

11.08
11.12 11.08
11.14
11.02

7.70

8.31

9.02

11.06

9.47

9.83

11.13
11.27

11.17

11.19

10.72

11.07

11.07

10.07

11.85

11.10

11.12

11.13

11.19

11.25

11.15

11.12

11.09

11.20

11.23

11.18

10.96

11.09

11.13

11.27

11.17

11.03

11.10

11.24

11.08

12.27

11.13

10.72

11.19

11.11

11.09

10.82

7.62

10.24

10.26
9.10

10.69

11.26

8.24

9.36

10.52

13.63

11.21 10.68

10.68

11.50

12.41

12.29

11.03

11.13

10.77

13.11

13.80
13.46

10.93

7.88

7.80

11.30

11.22
11.23

11.24

10.84

10.86

10.97

16.47 13.73

11.02

11.19
11.16

11.11
14.64
13.95

11.98
11.46

8.73

12.07

15.91

8.32

11.20

12.14

11.17 10.81
11.24

9.29

00.00

00.00
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