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1. Inledning 

 

Rollsbo är det största verksamhetsområdet i Kungälvs kommun och ligger i anslutning till 
E6:an. Efterfrågan på mark för verksamheter är mycket stor. Strax norr om Rollsbo 
planeras därför ett nytt industriområde Rollsbo Västerhöjd. Området finns beskrivet i 
översiktsplan. ÖP 2010 som "Nytt verksamhetsområde". Läget på det nya 
industriområdet gynnas av att efterfrågan och behovet av att etablera sig på stabil mark är 
stor. Området planeras till största delen på berg. Bokab tillsammans med två lokala 
markägare planerar detaljplanearbetet. Ambitionen är att tomtmark skall finnas tillgänglig 
under 2019. Total yta för industrimark kommer att hamna på ca 35 hektar och 
tomtstorlekarna kommer att kunna anpassas efter behov mellan 2000 och 30 000 kvm. 

 

 
 
Figur 1. Översiktskarta över detaljplan för nytt industriområde, Rollsbo Västerhöjd. 

 
VA- och dagvattenutredningen ska göras på en översiktlig nivå för att vara underlag för 
detaljplanearbetet och vara en del av samrådshandlingarna.  
 

2. Markbeskaffenhet och grundförhållanden 

En geoteknisk utredning har utförts av NCC THU och som innefattar en geoteknisk, 
bergteknisk och hydrogeologisk utredning "Geoteknisk utredning inför detaljplan 
Vegestorp, Kungälvs kommun" Projektering PM, Geoteknik dat 2015-08-21. 
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3. Vatten 

Eftersom det inte är känt vilken verksamhet som kommer att bedrivas inom området får 
förbrukningen baseras på den yta som ska bebyggas med industrifastigheter. 

Dricksvattenförbrukningen beräknas utifrån Publikation P83 för handel och övrig 
tjänsteservice, kontor och industri. Ledningarna dimensioneras för den maximala 
timförbrukningen under arbetstid vilken uppgår till 0,8l/s x ha. Ytan uppgår till 36 ha. 
Dimensionerande förbrukning för hela området blir därmed 28,8 l/s. 

 

3.1 Brandvatten 
För brandvattenförsörjning gäller ett uttag på 20 l/s med brandposter på ett avstånd av 
150m. Samtidigt med brandvattenuttag antas medelförbrukningen med 14,4 l/s råda i 
resten av området. Total förbrukning under ett brandsläckningstillfälle blir alltså 34,4 l/s. 

 

3.2 Dimensionerande förbrukning 
Dimensionerande förbrukning blir alltså 34,4 l/s varav brandvattenuttag med 20 l/s 
tillsammans med en jämnt utspridd förbrukning på 14,4 l/s. 

Högsta tappstället i det nya området är beläget på +67möh och lägsta på +28möh. 
Med ett önskvärt tryck på 25 mvp i högsta tappstället krävs en trycknivå på +92. 
I lägsta tappstället blir då trycket 64 mvp. För att få lite utrymme till tryckfall ansätts en 
utgående trycknivå från tryckstegringsstationen till + 95 vilket ger ett tryck i lägsta 
tappställe på 67 mvp. 

 

3.3 Tryckstegringsstation 
Vattenledningarna för det nya området kommer att behöva tryckstegras förutom de delar 
som ligger nedanför berget i väster.( omr. 9 och 10 på planritningar). 

Befintlig Tryckstegringsstation på Signalgatan vid korsningen mot Rattgatan som ej är i 
bruk föreslås användas. Placeringen ligger endast en kort sträcka från anslutningen av 
föreslagen Gata 1 till Rattgatan. 

I tryckstegringsstationen föreslås en pump som ger 35 l/s vid 35 m uppfordringshöjd och 
en reduceringsventil som håller utgående trycknivå på +95. 

 

3.4 Kontrollberäkningar 
Kontrollberäkningar har utförts på föreslagna ledningsdimensioner på planritningar. 
Förbrukningen är fördelad med 3,6 l/s  i fyra knutpunkter plus 20 l/s som 
brandvattenuttag i en knutpunkt. 

Slutsatsen av beräkningarna är att föreslagna dimensionerna fungerar bra för 
dimensionerande flöde. Brandposter kan placeras ut på slingan med ett avstånd på 150m. 
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Servisledning till fastigheter föreslås vara V63/51,4 

 

3.5 Planerad ringledning 
Framtida ihopkoppling med planerad ringledning nordväst om Rollsbo Västerhöjd. 
DHI har utfört beräkningar där man har kopplat ihop Rollsbos vattenledningsnät med 
planerad ringledning.  
I alternativet att inte koppla ihop med ringledning så faller trycket med ca 5m på sugsidan 
om tryckstegringsstationen  för dimensionerande flöde mot det nya området. 
Detta är inget oroväckande, men matningen till tryckstegringsstationen, och till hela 
området i övrigt, blir betydligt säkrare om ledningen utmed Bilgatan V225/198 kan 
förlängas och sammankopplas med ringledningen som planeras få dim. 355/315. 
 

4. Spillvatten 
Med spillvatten avses vatten från hushåll, industrier och verksamheter. Nästan allt 
dricksvatten som levereras till abonnent kommer att bilda spillvatten. 

Tillförs spillvattnet ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet eller anläggningens 
funktion behöver VA-huvudmannen inte avleda detta. 

Nya spillvattenledningar skall byggas med täta rörledningar. Ingen anslutning får 
förekomma av drän- eller dagvatten. Alla förekommande spillvattenflöden måste kunna 
avledas utan att systemet däms upp. Detta förutsätter att så kallat tillskottsvatten inte får 
belasta spillvattenledningen.  

På grund av ledningssystemets långa livslängd, 100 år eller mer, måste hänsyn tas till att 
tätheten kan komma att försämras med tiden. En viss mängd tillskottsvatten bör därför 
inräknas i de dimensionerande flödena. Hänsyn kan också behöva tas till framtida ökande 
belastning på grund av tillkommande bebyggelse. Därför rekommenderas att ledningarna 
skall dimensioneras med en säkerhetsfaktor på minst 1,5. (säkerhetsfaktor är lika med 
rörets kapacitet/dimensionerande flöde). 

För ett nytt industriområde såsom Rollsbo Västerhöjd går det inte att ange några generella 
siffror för spillvattenavrinning eftersom den är starkt beroende av typ av verksamhet. 

Där framtida verksamheter inte är kända skall man använda en specifik dimensionerande 
spillvattenavrinning på 1 l/s*ha för planerade industriområden. 

För dimensionering av spillvattenledningar skall Svenskt Vatten Publikation P110 
användas. För kontroll av befintliga ledningar nedströms skall även dessa områden 
beräknas på samma sätt. Dessa områden är i dagsläget inte helt utbyggda.  

Beräkningarna är utförda med förutsättningen att både befintliga industiområden 
(Rollsbo) och det nya industriområdet Rollsbo Västerhöjd är fullt utbyggt.  

 

 



Översiktlig  va- och dagvattenutredning för industriområde Rollsbo Västerhöjd 

Vara Markkonsult AB  7 

4.1 Befintliga spillvattenledningar 
Anslutningar till befintliga spillvattenledningar kommer att ske på 2 ställen på Rattgatan. 

 
Figur 2. Anslutningspunkter för spillvatten från nytt planerat industriområde. 

Anslutningspunkt 1 
Västra delen av Rollsbo Västerhöjd kommer att ansluta till Rattgatan i västra korsningen 
till Signalgatan. Punkt 1 på VA-plan. Ny nedstigningsbrunn föreslås i anslutningspunkt 
för att få rätt vallning mm. Anslutningsledning har dimension och material 225 Btg. 
Spillvattenledning 225 Btg följer sedan Rattgatan ned förbi Bilgatan där man ansluter till 
spillvattenledning med dimension 300 Btg. Spillvattenledning 300 Btg följer Bilgatan 
österut förbi Truckgatan fram till befintlig Avloppspumpstation Bilgatan-Truckgatan.  

Kontrollberäkningar på befintliga ledningar fram till Avloppspumpstation Bilgatan-
Truckgatan har utförts och redovisas nedan. 

 

Anslutningspunkt 2 
Östra delen av Rollsbo Västerhöjd kommer att ansluta till Rattgatan strax öster om den 
östra korsningen till Signalgatan. Punkt 23 på VA-plan. Ny nedstigningsbrunn föreslås i 
anslutningspunkt till den befintliga för att få rätt vallning mm. Anslutningsledning har 
dimension och material 200/182 PP. Efter ca 90 m och fler anslutande befintliga 
fastigheter bytes dimensionen till 250/235 PP. Ledningen har sedan samma dimension 
ned till Rattgatans ansl. till cirkulationsplatsen i Rollsbovägen. Ledningen har på vägen 
fått anslutningar utmed Rattgatan och från Växelgatan och strax innan Rollsbovägen 
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ansluter norrifrån en tryckledning som sista biten övergår till självfall.  
Efter den norra anslutningen övergår ledningen till en mindre dimension 200/177 PP UR2 
som går under Rollsbovägen strax norr om cirkulationsplats och vidare söderut till 
Bultgatan. Befintlig spillvattenledning utmed Bultgatan har sedan dimension och material 
300 Btg fram till befintlig Avloppspumpstation Bultgatan. 
 
Kontrollberäkningar på befintliga ledningar fram till Avloppspumpstation Bultgatan har 
utförts och redovisas nedan. 
 

4.2 Föreslagna spillvattenledningar 
 
Föreslagna spillvattenledningar redovisas på VA-planer och VA-profiler.  
Servisledning till fastigheter föreslås vara S160/151. 
 
 
Beräkningsförutsättningar som använts är följande: 
 
Spillvattenavrinning för planerade industriområden  1  l/s*ha 

Tillskottsvatten      0,5  l/s*ha 

Säkerhetsfaktor      1,5 l/s*ha 

     Summa   2,25 l/s*ha 
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4.3 Kontroll av befintliga ledningsdimensioner och 
avloppspumpstationer 
 

4.3.1 Delen Västra Rollsbo Västerhöjd 
 
Beräkningskontroller har utförts på ett antal ställen på sträckan från Anslutningspunkt för 
Västra Rollsbo Västerhöjd i Rattgatan ned till Avloppspumpstation Bilgatan-
Truckgatan. 
 

 
Figur 3. Anslutande ytor till Avloppspumpstation Bilgatan-Truckgatan samt kontrollpunkter. 

 
1. Kontroll av dimension på befintlig spillvattenledning direkt efter anslutning av nytt 
industriområde i Rattgatan. 
 
Dimension och material   225 BTG 
Lutning     5,88% 
Kapacitet (k=1.0)    125 l/s 
Spillvattenflöde från nytt industriområde 42,6 l/s 
Spillvattenflöde från bef. områden  28,1 l/s 
 
Sammanlagt flöde blir 70,7 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 2,6 (rek. >1,5). 
 
 
2. Kontroll av dimension på befintlig spillvattenledning från Rattgatan under Bilgatan. 
 
Dimension och material   225 BTG 
Lutning     2,96% 
Kapacitet (k=1.0)    85 l/s 
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Spillvattenflöde från nytt industriområde 42,6 l/s 
Spillvattenflöde från bef. områden  34,1 l/s 
 
Sammanlagt flöde blir 76,7 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 1,7 (rek. >1,5). 
 
 
3. Kontroll av dimension på befintlig spillvattenledning utmed Bilgatan mellan Rattgatan 
och Truckgatan fram till Avloppspumpstation Bilgatan-Truckgatan. 

 
Dimension och material   300 BTG 
Lutning*     0,39% 
Kapacitet (k=1.0)    65 l/s 
Spillvattenflöde från nytt industriområde 42,6 l/s 
Spillvattenflöde från bef. områden  69,1 l/s 
 
Sammanlagt flöde blir 111,6 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 0,9 (rek. >1,5). 
 
För att uppnå säkerhetsfaktor större än 1,5 bör sträckan bytas till dimension 400 vilket 
ger en kapacitet på 140 l/s och en säkerhetsfaktor på 1,9. 
 
* I beräkningen har jag räknat med att ledningen har ett genomsnittligt fall på 0,39% 
Lutningen på sträckan idag mellan Rattgatan och fram till pumpstationen är på sina 
ställen lägre. På något ställe tom bakfall enl. kommunens VA-relationskarta. 
 

4.3.2 Avloppspumpstation Bilgatan-Truckgatan 
När befintliga industriområdet Rollsbo och nytt industriområde Rollsbo Västerhöjd är 
fullt utbyggda bör Avloppspumpstationen Bilgatan-Truckgatan på sikt klara ett flöde 
på totalt 121 l/s. Beräknat på maxtimflöde.  Beräkningar utförda enligt Svenskt Vatten 
Publikation P110. 
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4.3.3 Delen Östra Rollsbo Västerhöjd 
 
Beräkningskontroller har utförts på ett antal ställen på sträckan från Anslutningspunkt för 
Östra Rollsbo Västerhöjd i Rattgatan ned till Avloppspumpstation Bultgatan. 
 

 
Figur 4. Anslutande ytor till Avloppspumpstation Bultgatan samt kontrollpunkter. 

 
 
1. Kontroll av dimension på befintlig spillvattenledning direkt efter anslutning av nytt 
industriområde i Rattgatan samt efter anslutningar av befintliga fastigheter i områden C. 
 
 
Dimension och material    200/188 PP 
Lutning      1,7% 
Kapacitet (k=1.0)     40 l/s 
Spillvattenflöde från nytt industriområde  28,4 l/s 
Spillvattenflöde från bef. områden   1,9 l/s 
 
Sammanlagt flöde blir 30,3 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 2,0 (rek. >1,5). 
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2. Kontroll av dimension på befintlig spillvattenledning i Rattgatan efter anslutningar av  
befintliga fastigheter i områden C, A och B. 
 
 
Dimension och material    250/235 PP 
Lutning      1,0% 
Kapacitet (k=1.0)     55 l/s 
Spillvattenflöde från nytt industriområde  28,4 l/s 
Spillvattenflöde från bef. områden   1,9 l/s 
 
 
Sammanlagt flöde blir 30,3 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 2,0 (rek. >1,5). 
 

 
3. Kontroll av dimension på befintlig spillvattenledning i Rattgatan efter anslutningar av  
befintliga fastigheter i områden C, A, B, D, E, F och G. 
 
 
Dimension och material    250/235 PP 
Lutning      3,6% 
Kapacitet (k=1.0)     100 l/s 
Spillvattenflöde från nytt industriområde  28,4 l/s 
Spillvattenflöde från bef. områden   18,8 l/s 
 
 
Sammanlagt flöde blir 47,2 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 3,2 (rek. >1,5). 
 
 
 
4. Kontroll av dimension på befintlig spillvattenledning i Rattgatan efter anslutningar av  
befintliga fastigheter i områden C, A, B, D, E, F och G. Nära cirkulationsplatsen vid 
Rollsbovägen. 
 
 
Dimension och material    250/235 PP 
Lutning      1,3% 
Kapacitet (k=1.0)     65 l/s 
Spillvattenflöde från nytt industriområde  28,4 l/s 
Spillvattenflöde från bef. områden   18,8 l/s 
 
 
Sammanlagt flöde blir 47,2 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 2,1 (rek. >1,5). 
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5. Kontroll av dimension på befintlig spillvattenledning under Rollsbovägen vidare till 
Bultgatan vid cirkulationsplats. Befintliga anslutna fastigheter i områden C, A, B, D, E, F 
och G. Flöde har också tillkommit från tryckledning utmed Rollsbovägen norrifrån. (80 
l/s) 
 
 
Dimension och material    200/175 PP 
Lutning      2,5% 
Kapacitet (k=1.0)     40 l/s 
Spillvattenflöde från nytt industriområde  28,4 l/s 
Spillvattenflöde från bef. områden   98,8 l/s 
 
 
Sammanlagt flöde blir 127 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 0,5 (rek. >1,5). 
 
För att uppnå säkerhetsfaktor större än 1,5 bör sträckan bytas till dimension 315/297 PP 
alt 300 BTG  vilket ger en kapacitet på 175 l/s och en säkerhetsfaktor på 2,1. 
 
6. Kontroll av dimension på befintlig spillvattenledning utmed Bilgatan direkt efter på-
koppling av tryckledning från Avloppspumpstation Bilgatan-Truckgatan. 
 
Dimension och material    300 BTG 
Lutning      0,6% 
Kapacitet (k=1.0)     80 l/s 
Spillvattenflöde från tryckledning   121 l/s 
 
Sammanlagt flöde blir 121 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 1,0 (rek. >1,5). 
 
För att uppnå säkerhetsfaktor större än 1,5 bör sträckan bytas till dimension 400 BTG  
vilket ger en kapacitet på 175 l/s och en säkerhetsfaktor på 2,2. 
 
7. Kontroll av dimension på befintlig spillvattenledning utmed Bilgatan efter inkoppling 
av  tryckledning från pumpstation Bilgatan-Truckgatan samt fastigheter på områden H 
och I. 
 
Dimension och material    300 BTG 
Lutning      0,6% 
Kapacitet (k=1.0)     80 l/s 
Spillvattenflöde från tryckledning   121 l/s 
Spillvattenflöde från bef. områden   8,7 l/s 
 
Sammanlagt flöde blir 129,7 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 1,1 (rek. >1,5). 
 
För att uppnå säkerhetsfaktor större än 1,5 bör sträckan bytas till dimension 400 BTG  
vilket ger en kapacitet på 175 l/s och en säkerhetsfaktor på 2,0. 
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8. Kontroll av dimension på befintlig spillvattenledning utmed Rollsbovägen mellan 
Bilgatan norrut till cirkulationsplatsen vid Bultgatan. Flöde från pumpstation samt från 
befintliga fastigheter på områden H, I, J och del av M. 
 
Dimension och material    300 BTG 
Lutning      1,0% 
Kapacitet (k=1.0)     105 l/s 
Spillvattenflöde från tryckledning   121 l/s 
Spillvattenflöde från bef. områden   24,3 l/s 
 
Sammanlagt flöde blir 145,3 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 1,1 (rek. >1,5). 
 
För att uppnå säkerhetsfaktor större än 1,5 bör sträckan bytas till dimension 400 BTG  
vilket ger en kapacitet på 220 l/s och en säkerhetsfaktor på 2,3. 
 
9. Kontroll av dimension på befintlig spillvattenledning på sträcka utmed Bultgatan strax 
öster om cirkulationsplatsen på Rollsbovägen. Flöde från Rattgatan och Rollsbovägen.  
 
Dimension och material    300 BTG 
Lutning      0,6 % 
Kapacitet (k=1.0)     80 l/s 
Spillvattenflöde från Rattgatan   127 l/s 
Spillvattenflöde från Rollsbovägen   145,3 l/s 
 
Sammanlagt flöde blir 272,3 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 0,4 (rek. >1,5). 
 
Byte till dimension 400 BTG  ger en kapacitet på 180 l/s och en säkerhetsfaktor på 1,0. 
 
För att uppnå säkerhetsfaktor större än 1,5 bör sträckan bytas till dimension 500 BTG  
vilket ger en kapacitet på 300 l/s och en säkerhetsfaktor på 1,65. 
 

10. Kontroll av dimension på befintlig spillvattenledning på sträcka utmed Bultgatan 
öster om Rollsbovägen och fram till Avloppspumpstationen Bultgatan. Flöde från 
Rattgatan, Rollsbovägen och fastigheter på områden N och del av M.  
 
Dimension och material    300 BTG 
Lutning      0,6 % 
Kapacitet (k=1.0)     80 l/s 
Spillvattenflöde från Rattgatan   127 l/s 
Spillvattenflöde från Rollsbovägen   145,3 l/s 
Spillvattenflöde från område N och del av M  24 l/s 
 
Sammanlagt flöde blir 296 l/s vilket ger en säkerhetsfaktor på 0,4 (rek. >1,5). 
 
För att uppnå säkerhetsfaktor större än 1,5 bör sträckan bytas till dimension 500 BTG  
vilket ger en kapacitet på 300 l/s och en säkerhetsfaktor på 1,5. 
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4.34 Slutsats 
Att ledningar och pumpstationer på sikt skall klara detta stora flöde minimerar risken för 
bräddningar av avloppsvatten till dagvattenledningar och till recipient. Flödesmätningar 
bör ske kontinuerligt genom tiden för att säkerställa tillräckliga dimensioner på ledningar 
och val av pumpar och sumpvolymer m.m. 
 

5. Dagvatten 

Kommunens mål är att öppen dagvattenhantering skall tillämpas inom planområdet med 
syfte att minimera dagvattnets negativa miljöpåverkan. Dagvattnet ska bromsas upp och 
vara rent när det når recipienten och markens hydrologiska balans skall bevaras. 

 

När nya områden planeras bör man följa dessa principer: 

1 Dagvatten bör hanteras så lokalt och nära källan som möjligt för att minimera 
 uppkomsten av flöden och föroreningar. 

2 Dagvatten från hårdgjorda ytor ska fördröjas och, om nödvändigt, renas genom 
 åtgärder på kvartersmark innan det avleds till diken, recipienter eller ledningar. 

 

För att minska flöden och föroreningstransporten till recipienterna ska dagvattnet tas 
omhand lokalt inom tomtmark, så långt som är möjligt. Om förutsättningar saknas för 
fullständigt, lokalt omhändertagande, ska dagvattenflödet utjämnas och fördröjas innan 
avledning sker till ledningsnätet och recipienter. 

Idag föreskrivs fördröjning på tomtmark vid alla bygglov och detaljplaner. Detta är 
främst för att jämna ut höga flöden i ledningssystemet. Fördröjning har även en viss 
renande effekt, så åtgärden är också positiv för recipienten. Områden på lera och berg har 
mindre möjlighet att genom infiltration omhänderta det dagvatten som genereras på 
tomten. Däremot kan stenmagasin för fördröjning byggas, då med utlopp till allmän 
dagvattenledning eller naturlig recipient. 

 

5.1 Befintliga förhållanden 
Planområdet är ca 74 ha och består av naturmark, berg, ängs och hagmark. Topografin är 
dramatisk med stora nivåskillnader. Från områdets lägsta punkt, i sydväst +14möh stiger 
markytan till nivåer på ca +80möh i områdets mitt. En naturlig vattendelare finns centralt 
i området och större delen av ytvattnet fördelas mot nordost och mot sydväst, viss del har 
avrinning mot söder där Rollsbo industriområde ansluter.  

Inom planområdet finns idag inga kommunala dagvattenledningar. Ytvattnet har sin 
avrinning i bergets slänter och diken. Mot nordost rinner ytvattnet ner och tas om hand i 
öppna diken som sen mynnar ut i Komarksbäcken. Komarksbäcken mynnar senare ut i 
Nordre Älv. Mot Sydväst rinner ytvattnet ner i branta bergspartier dels ned mot västra 
delen av Bilgatan och mer nordväst mot befintlig våtmarksyta intill järnvägen. 
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Våtmarksytan har sitt utlopp i dike som har sin avrinning åt nordväst. Diket ansluter 
senare till Grannebyån som har sin mynning i havsviken Lökebergs Kile. I Planområdets 
södra del når ytvattnet befintliga fastigheter utmed Rattgatan och Bilgatan och diken som 
via dikesbrunnar har kopplingar till kommunala dagvattenledningar. 

 

5.2 Föreslagen dagvattenhantering 
Dagvattnet från samtliga hårdgjorda ytor inom planområdet kommer via 
dagvattenledningar i planerade gator och öppna diken att fördelas till nya 
våtmarksdammar i väster och öster och till en öppen fördröjningsdamm i sydväst vid 
anslutning till Rattgatan. En liten del dagvatten kommer att anslutas till bef. norrgående 
dagvattenledning innan anslutning till Rattgatan i öster. 

 

Fördelning av hårdgjorda ytor från industrifastigheterna samt nya gator till de fyra 
dagvattenanslutningarna ser ut så här: 

1 Västra Våtmarken   12,1 ha 

2 Östra Våtmarken  13,9 ha 

3 Dagvattendamm  8,7 ha  

4 Direkt till ledning  0,2 ha  

 

5.2.1 Dagvatten på industrifastighet 
Dagvattnet från hårdgjorda ytor och tak skall fördröjas i magasin på varje fastighet. 
Utlopp från magasinet skall gå via en regleringsbrunn innan man ansluter till 
servisledning i gatan. Regleringsbrunnen skall även fungera som en provtagningsbrunn, 
där kommunen/ledningsägaren skall ha möjlighet att ta kontrollprover på vattnet.  

För att minska risken för en eventuell uppkomst av olja i dagvattnet som kan avledas via 
dagvattensystemet från parkerings- och lastytor till recipienten föreslås att oljeavskiljare 
anläggs på de fastigheter där behov uppstår. Dimensionering och drift av oljeavskiljare 
ska i tillämpliga delar följa standard SS-EN 858, Avlopp - Separationssystem för lätta 
vätskor (t.ex. olja och bensin).  

Det får i varje enskilt fall avgöras om man behöver ordna med avskiljare, detta bör ske i 
samband med bygglov.  

Oljeavskiljaren ska  tillhöra klass I dvs. utgående mängd olja är mindre än 5 mg per liter 
vatten enligt kraven i SS EN 858-1. Det är väsentligt att oljeavskiljaren är godkänd och 
testad enligt SS EN 858-1. Ett slamfång bör anläggas före eller integreras i 
oljeavskiljaren. 
 

Hårdgjorda ytor skall höjdsättas med fall från Byggnader. Ytorna skall höjdsättas så att 
man inte riskerar att lägre intilliggande fastigheter får något flöde till sig. Eventuell 
uppdämning av dagvatten på ytorna skall kunna stanna på fastigheten.  
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Vid brand skall släckvatten kunna magasineras i fastighetens dagvattenmagasin. Ventil 
eller lucka skall anläggas på utloppsledning efter dagvattenmagasin. 

 

5.2.2 Gatans dagvatten 
Gatans utformning i sektion är bombering med upphöjd GC- bana på ena sidan och  
dikesanvisning på båda sidor om gatan. (figur 2). Dikesanvisningen är ett dike fyllt med 
makadam och dränering i botten som tar ytvattnet direkt från gatan och från 
rännstensbrunnar som har sina utlopp till makadamdiket.  

 
Figur 5. Gatans utformning i sektion samt dagvattenhantering. 

 

För att minska hastigheten på flödet i makadamdiken så skall tätskärmar anläggas på 
dikesbotten. tätskärmarna anlägges med lera eller bentonit och skall vara 0.5m höga var 
10:e meter i längdsled. Dessa skärmar fördröjer även dagvattnet. 
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Figur 6. Profil på dikesbotten med tätskärmar. 

 

 

5.2.3 Fördröjningsdamm 
Fördröjningsdammen skall klara av att magasinera ytvatten från området söder om 
kraftledningarna i den västra delen av planområdet. Utformning se plan och 
sektionsritningar. Utloppet skall vara något högre än botten på dammen för att förhindra 
att slam kommer med till anslutande dagvattenledning i Rattgatan. Man skall även 
fördjupa ett område innan utloppet där dagvattnets slam kan magasineras. Köryta för 
skötsel och tillsyn skall anordnas mellan Rattgatan och dammen. 
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Figur 7. Dagvattendamm/fördröjningsdamm. 

5.2.4 Våtmarker 
Våtmarker fungerar som naturliga reningsverk i landskapet. För att minska problemen 
med övergödning anläggs nya våtmarker. Förslag på nya våtmarker föreslås i öster om 
nya industriområdet som tar hand om dagvattenflöden innan det når recipienten 
Komarksbäcken. Komarksbäcken mynnar senare ut i Nordre Älv. Ytterligare en våtmark 
föreslås väster om nya industriområdet som tar hand om dagvattenflöden innan det når 
befintligt dike som senare mynnar ut i Grannebyån. (Se bilagda utredningar från 
Naturcentrum ang. dessa våtmarker.) 

Den viktigaste reningsprocessen i dammar och våtmarker är sedimentation. 
Sedimentationen är viktig för avskiljning av partiklar och partikelbundna näringsämnen 
och föroreningar som fosfor, tungmetaller och organiska miljögifter. Denna process är 
särskilt viktigt i dagvattendammar då en stor andel av dagvattenföroreningarna är 
partikelbundna. För att sedimentationen ska fungera bra krävs att vattenhastigheten är låg 
så att partiklar hinner sjunka till botten. En låg vattenhastighet uppnås genom att vattnet 
sprider ut sig över en stor yta, t.ex. i en damm och bromsas upp. 

5.3 Recipienter 
 
I Kungälvs kommun är flera vattendrag utpekade som ekologiskt känsliga då de utgör 
viktiga reproduktionsområden för lax och havsöring. Det gäller Nordre älv, Vallby 
å, Kollerödsbäcken, Grannebyån och Glose å. Enligt Fiskeriverket är deras 
mynningsområden även utpekade som fredningsområden. 

 

5.3.1 Komarksbäcken 
Komarksbäcken ingår i ett dikningsföretag, Komarkens dikningsföretag. 

Stor utredning utfördes i samband med tillståndsansökan för Våtmarksmagasin för 
Komarksbäcken vid Rollsbo-Ryr. dat. 2010-12-01. 

Komarksbäcken fick nuvarande sträckning förbi planområdets östra kant i samband med 
byggnationen av våtmarken. 

Det planeras nu en ny betydligt mindre våtmark på den västra sidan om Komarksbäcken 
som skall fördröja och rena dagvattnet innan det når Komarksbäcken via en flödesreglerat 
utlopp.  

Komarksbäcken har sitt utlopp i Nordre Älv. 

Nordre Älv ingår i områden av riksintresse för naturvård. 

Området är klassad som Natura 2000. 

Nordre Älv omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Vattenmyndigheten har 
klassat Nordre Älv till måttlig ekologisk status. Klassningen är en expertbedömning som 
baseras på näringsämnesstatus. Den kemiska uppnår ej god status. 
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5.3.2 Grannebyån 
Grannebyån  omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Vattenmyndigheten har 
klassat Grannebyån till otillfredsställande ekologisk status. Klassningen är en 
expertbedömning som baseras på näringsämnesstatus. Den kemiska uppnår ej god status. 

 

5.4 Åtgärder 
Med de åtgärder som föreslagits kommer man att ha en flödesutjämnande effekt och även 
reducera föroreningsinnehållet i dagvattnet. På industrifastigheterna fördröjs dagvattnet 
och renas genom oljeavskiljare som även tar en del slam. Vid ett kraftigt regn fördröjs så 
mycket som 90% i magasinen. Magasinen töms senare under ca 120min.  

Innan Komarksbäcken i öster och Grannebyån i väster kommer dagvattnet att rinna i ett 
öppet dike som sedan mynnar ut i ny våtmark där ytterligare rening sker i form av 
sedimentation, denitrifikation och upptagning av växter. På utloppet mellan våtmarken 
och recipienten skall en kontroll och regleringsbrunn anläggas.  

Eftersom föroreningshalterna är svårbedömda pga att man inte vet vilka verksamheter 
som etablerar sig i området bör man allt eftersom industriområdet växer kontinuerligt 
mäta föroreningshalter för att säkerställa att inte för höga halter når recipienten.  

I samband med dagvattenhantering måste hänsyn tas till MKN för vatten. För att uppfylla 
miljökvalitetsnormen (MKN) bör föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen för rening 
av dagvatten utföras. Målet med dagvattenhanteringen är att ej försämra MKN för vatten 
och att MKN för samtliga ämnen uppfylls. 

 

5.5 Föroreningsberäkningar dagvatten 
Schablonmässiga beräkningar på föroreningshalter i dagvattnet före och efter utbyggnad 
har utförts i programmet StormTac. (Se bilaga) 
 
StormTac är en dagvatten- och recipientmodell som används för beräkning av 
föroreningstransport och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar. 
 
Dagvatten har kommit att anses som den största föroreningskällan för sjöar och 
vattendrag i närhet av städer och tätorter. I syfte att skydda känsliga recipienter och 
upprätthålla en hög vattenkvalitet är rening av dagvatten centralt.  
 
Föroreningsberäkningarna visar att rening efter exploatering är nödvändig. Förutsatt att 
de olika dagvattenanläggningarna som föreslås såsom oljeavskiljning på industritomter, 
makadamdiken utmed gator, våtmarker och fördröjningsdamm implementeras i 
planområdet bedöms föroreningshalterna kunna reduceras till under riktvärden för tillåtna 
utsläpp av förorenat vatten till recipient. Riktvärden är satta av Göteborgs Stads 
Miljöförvaltning. 
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5.6 Dimensionering av fördröjning av dagvatten 
Dimensionering har utförts enligt Svenskt Vatten Publikation P110 

 

5.6.1 Dimensionering av fördröjningsmagasin på industrifastighet 
Fördröjningsmagasinet dimensioneras för att rymma volymen från ett dimensionerande 
10-årsregn. På grund av korta rinntider i området används ett 10-minutersregn 

I beräkningen har förutsatts att hela fastigheten har hårdgjorda ytor. 

 Regnintensitet 10-årsregn   228 l/s*ha 

 Avrinningskofficient    0,85 

 Klimatfaktor     1,25 

(Ovanstående motsvarar en nederbörd på 17,5 mm på 10 minuter.) 

 

Beräknat på 1000 kvm hårdgjord yta erfordras en magasinsvolym på  

228/10 * 0,85 * 1,25 * 60 * 10 = 14535 liter motsv. 14,5 m3 

 

Dimensionerande utloppsflöde från fördröjningsmagasin skall vara 2 l/s per 1000 kvm 
hårdgjord yta. 

Beräknade magasinsvolymer och utloppsflöden finns redovisade på VA-planer för varje 
tänkt industrifastighet. 

 

 

5.6.2 Dimensionering av fördröjningsdamm 
Beräkning av magasinsvolym 

 Areal  Industrimark   8,3 ha 

   Gata    0,4 ha 

     Summa 8,7 ha 

Erforderlig magasinsvolym enligt kapitel 10.8 i Svenskt Vatten Publikation P110 

Magasinsvolym beräknade med hänsyn till rinntid 

 Reducerad areal  0.7 * 8,7 ha  6,09 ha 

 Specifik avtappning  35/6,09 5,74 l/s ha_red 

 Magasinsvolym  280*6,09 1705 m3 
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5.7 Kontroll av befintliga ledningsdimensioner 
 

Kontroll av befintlig dagvattenledning i Rattgatan efter ansl. av utloppsledning från 
föreslagen fördröjningsdamm. 

 

Dimension och material   500BTG 

Lutning     7,3 % 

Kapacitet     1150 l/s 

Regnets återkomsttid    10 år 

Regnets varaktighet    10 min  

Avrinningskofficient    0,7 

Avrinningsyta     6,7 ha 

 

Beräkning av flöde 

6,7 * 228 * 0,7 = 1069 l/s 

I beräkningen har förutsatts att ingen fördröjning av dagvatten på befintliga 
industrifastigheter sker. 

Tillkommande flöde från ny dagvattendamm är 35 l/s vilket ger ett sammanlagt flöde på 
1104 l/s.  

 

6. Kostnadsberäkning 

En grov kostnadsuppskattning har genomförts för de föreslagna åtgärderna för 
spillvatten, vatten och dagvatten inom planerat detaljplaneområde och fram till 
anslutningspunkter till det befintliga va-nätet. För gatorna 1-5 är beräkningarna utförda 
från föreslagna gatunivåer. Dagvattenlösningar för gator såsom rännstensbrunnar, diken, 
och dräneringar är ej medräknade i VA-kostnaderna utan skall räknas med i kostnader för 
gatans byggnation.  

Gata 1 
VA-ledningar, ombyggnad befintlig tryckstegringsstation,  
dagvattendamm och dagvattenutlopp fram till diken mot våtmark.    6.280.000:- 

Gata 2 
VA-ledningar, dagvattenutlopp, dike till östra våtmarken 
och östra våtmarken.          3.160.000:- 

Gata 3 
VA-ledningar           3.510.000:- 
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Gata 4 och 5 
VA-ledningar           3.710.000:- 

Bilgatan 
VA-ledningar till område 9 och 10, v-ledning till planerad ringledning, 
dike inkl. kulvert till Västra våtmarken och Västra våtmarken.    2.658.000:- 

 

      Summa   19.318.000:- 
 
Oförutsett och diverse 15%         2.898.000:- 

Projektering och byggledning 10%        2.220.000:- 
       
      SUMMA   24.436.000:- 
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Våtmarker för dagvattenhantering och naturvård, PM  !
  

!
!

Östra våtmarkerna	


BILD 1. ÖVERSIKT FÖR FÖRESLAGNA DAMMAR (LJUSARE BLÅ) MED TILLHÖRANDE ÖVER- !
SVÄMNINGSYTA (MÖRKARE BLÅ). INLOPP I SÖDRA DAMMEN OCH UTLOPP TILL DIKET I NORR.! 
VIT STRECKAD LINJE UTGÖR AKTUELLT ARBETSOMRÅDE. LÄNGST I NORR SYNS EN BEFINT- 
LIG VÅTMARKSYTA (MÖRKARE BLÅ).	
!
Allmänt 
Detta våtmarksförslag omfattar totalt en våtmarksyta om ca 0,5 ha med tre tillskapade 
vattenytor parallellt med diket mot Komarksbäcken. De första två våtmarkerna regleras 
gemensamt via ett utskov till den tredje. Den tredje dammen regleras via en brunn mot 
diket som leder vattnet vidare mot Komarksbäcken (söderut). Våtmarkerna har en stor 
naturvårdspotential liksom en potential för den relativa avskiljningen av partiklar och 
näringsämnen. !

!
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Anläggning 
De tre våtmarkerna skapas i sin helhet genom schakt. Djupområden skapas om ca 1 m 
och slänterna utformas med mjuka anslutningar mellan 1:2- 1:6 mot omgivande mark.! 
Släntkrön mot diket skapas med en minsta bredd om 3 m och överlag med en anpass- 
ning till geotekniska villkor för stabilitet. !
Då de geotekniska förhållanden är osäkra och preliminärt bedöms som svåra är 
breddningsmöjligheter för respektive våtmark en viktig del i konstruktionen. Likaså är 
det av värde att kunna sänka av vattennivåer för underhåll och ev. inspektion.! 
Ur teknisk synpunkt finns möjligheter att låta utloppet från våtmarkerna mynna i den 
befintliga våtmarken direkt mot norr. !!
Flödesutjämning och rening 
Flödesutjämnande och renande effekt i våtmarken kan optimeras genom rätt dimen- 
sionering av utskov mellan dammarna och vid utloppet till diket. 
Dämning i kombination med flödesutjämning ger goda förutsättningar för naturliga re- 
ningsprocesser och den hydrauliska belastningen kan förväntas bli god för en stor del 
av våtmarksytan vid högre flöden. Tillgänglig flödesutjämnande volym bedöms kunna 
uppgå till drygt 4 000 kbm mellan LLQ och HHQ10 (0,3 m över MQ).!
Ytterligare flödesutjämnande volym (ca 1200 kbm) med tillhörande reningseffekt/funk- 
tion är möjlig i det fall vatten kan ledas till våtmarken i norr, utanför området.  
 
Om behov bedöms finnas för ytterligare säkerhet avseende petroleumföroreningar kan 
den första våtmarken vid inloppet (i söder) utformas med oljeavskiljningsfunktion.!!
Naturvård 
Våtmarkerna innebär lokalt ett väsentligt tillskott till naturvården. Relativt flacka och 
varierande slänter med våtmarksvegetation utgör en intressant miljö för bl.a. fågellivet 
och för groddjur. Värdet kan ur ett mångfaldsperspektiv förstärkas av de befintliga våt- 
marksmiljöerna i området. !!
Skötselfrågor 
Den våtmark som skapas närmast huvudinloppet i söder bör vara tillgängligt för maski- 
nell rensning efter behov. ! 
Utskov, dykarledningar och utloppskonstruktioner ska vara tillgänglig för inspektion och 
underhåll.	

Vegetation i och i anslutning till våtmarken kan med fördel slås av och borttransporte- 
ras på sensommar om förutsättningarna (bärighet) är goda. Det mest optimala ur na- 
turvårdssynpunkt är att ha betande djur i området som kan hålla tillbaka igenväxnings- 
vegetation och skapa värdefull variation i växtsamhället.!!
Beräknad anläggningskostnad 

Genomförandet av schakt och konstarbeten förenade med anläggning av våtmarksytor 
enligt förslaget beräknas till ca 340 000 kr. 	


Effektuppföljning, kontroll 
Reningseffekter i naturliga system innehåller en svårförutsägbar variation.!

!
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En uppföljning av reningen i våtmarksytan ger viktig vägledning till hur regleringen av 
utloppsvattnet och dämning bäst optimeras. En sådan uppföljande studie kan innehålla 
flöde- och vattenståndsmätning liksom in- respektive utloppshalter av N, P, Suspende- 
rat material och eventuellt syre. Vid behov kan även metallhalter och andra förorenan- 
de ämnen ingå i studien.!!
Torna Hällestad 2017-01-12. John Fidler, Naturcentrum AB!!
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!
  
Våtmarker för dagvattenhantering och naturvård, PM  !
  

!
!

Västra våtmarken	


BILD 1. ÖVERSIKT, VÅTMARKSFÖRSLAG MED TRE DJUPARE OMRÅDEN MED PERMANENT VAT-
TEN (LJUSBLÅ) OCH ÖVERSVÄMNINGSYTA (MÖRKBLÅ). DÄMNING SKER GENOM EN LÅG VALL I 
VÄSTER.!!
Allmänt 

Totalt planeras för en våtmarksyta om ca 3 ha med tre mindre (sammanlagt 0,27 ha) 
tillskapade permanenta vattenytor. En flack vall anläggs i väster (nedströms) med ett 
reglerbart utlopp. Regleringen ska eftersträva dels en permanent vattenyta vid 14,8 
möh (RH2000) och därutöver utjämna högre flöden. Våtmarken med ingående perma-

!
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nenta vatten har en stor naturvårdspotential liksom en stor potential för den relativa 
avskiljningen av partiklar och näringsämnen. !!
Anläggning 

De tre permanenta vattenytorna skapas genom schakt. Inga fyllnadsmassor läggs 
inom våtmarksytan (lägre än 15,2 möh).  Djupområden skapas genom schakt till botten 
14,1 och slänterna utformas med mjuka anslutningar mellan 1:4- 1:8 mot omgivande 
mark.!
Dämmande vall utformas med ett släntkrön om 15,0 (eventuellt kompaktering 
adderas)och en krönbredd > 8m. Slänterna utformas flacka, mellan 1:8 och 1:12, med 
mjuka anslutningar mot befintlig terräng.!!
Flödesutjämning och rening 

Flödesutjämnande och renande effekt i våtmarken kan optimeras genom rätt dimen-
sionering av utloppet.!
Dämning över vegetationsyta i kombination med flödesutjämning ger mycket goda för-
utsättningar för naturliga reningsprocesser och den hydrauliska belastningen kan för-
väntas bli mycket god för en stor del av våtmarksytan vid högre flöden. Tillgänglig flö-
desutjämnande volym i våtmarksytan är ca 4 900 kbm mellan 14,7 möh och 15,0 möh.!
Avsänkning av våtmarksytan kan göras ner till 14,6 möh, vilket innebär att vatten då 
begränsas till de utgrävda delarna.!!
Om behov bedöms finnas för ytterligare säkerhet avseende petroleumföroreningar kan 
inloppsdelen i våtmarksytan utformas med läns och oljeavskiljning.!!
Naturvård 

Ett skapande av en lägsta vattenyta om 14,8 möh bidrar till att en stor grund och mosa-
ikartad våtmarksmiljö skapas (återskapas). Här finns goda förutsättningar för amfibier, 
fåglar och insekter. I syfte att gynna den biologiska mångfalden utformas utloppet så 
att fisk inte kan vandra upp från nedströms dike. Långa perioder med höga vattenstånd 
bör undvikas då detta riskerar att missgynna växtsamhället och vattenlevande orga-
nismer. !!
Skötselfrågor 

Det permanenta vatten som skapas närmast huvudinloppet till våtmarksytan bör vara 
tillgängligt för maskinell rensning efter behov. !
Utloppskonstruktionen ska vara tillgänglig för inspektion och underhåll.!
Vegetation i och i anslutning till våtmarken kan med fördel slås av och borttransporte-
ras på sensommar om förutsättningarna (bärighet) är goda. Det mest optimala ur na-
turvårdssynpunkt är att ha betande djur i området som kan hålla tillbaka igenväxnings-
vegetation och skapa värdefull variation i växtsamhället.!!
Beräknad anläggningskostnad  

Genomförandet av schakt och konstarbeten förenade med anläggning av våtmarksytor 
enligt förslaget beräknas till ca 140 000 kr. !!!
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Effektuppföljning, kontroll 

Reningseffekter i naturliga system innehåller en svårförutsägbar variation. 
En uppföljning av reningen i våtmarksytan ger viktig vägledning till hur regleringen av 
utloppsvattnet och dämning bäst optimeras. En sådan uppföljande studie kan innehålla 
flöde- och vattenståndsmätning liksom in- respektive utloppshalter av N, P, Suspende-
rat material och eventuellt syre. Vid behov kan även metallhalter och andra förorenan-
de ämnen ingå i studien.!!!!!!
Torna Hällestad 2017-01-12. John Fidler, Naturcentrum AB
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Sammanfattning
På uppdrag av Vara Markkonsult AB har Ramböll Sverige AB utfört
schablonmässiga beräkningar på föroreningshalter i dagvatten före och efter
utbyggnad samt generella beräkningar för rening, för det planerade
industriområdet Rollsbo Västerhöjd i Kungälv. Föroreningsberäkningarna är
avsedda att komplettera tidigare VA-utredning för planområdet genomförd av
Vara Markkonsult.

De schablonmässiga föroreningsberäkningarna utförda i modelleringsverktyget
StormTac visar att rening efter exploatering är nödvändig. Förutsatt att de olika
dagvattenanläggningarna som föreslås i den genomförda dagvattenutredningen,
de vill säga oljeavskiljare på industritomter, makadamdiken i gata, två våtmarker
samt en fördröjningsdamm, implementeras i planområdet. Bedöms
föroreningshalterna kunna reduceras till under riktvärden för utsläpp av förorenat
vatten enligt Göteborgs Stads Miljöförvaltning.
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PM föroreningsberäkningar dagvatten
Industriområde Rollsbo Västerhöjd

1. Inledning

På uppdrag av Vara Markkonsult AB har Ramböll Sverige AB utfört
schablonmässiga beräkningar på föroreningshalter i dagvatten före och efter
utbyggnad för det planerade industriområdet Rollsbo Västerhöjd i Kungälv. .
Föroreningsberäkningarna är avsedda att komplettera tidigare VA-utredningen för
planområdet genomförd av Vara Markkonsult. Som underlag till detta PM har
tidigare genomförda VA-utredningen med bilagor använts samt samtal med
beställaren använts.

Planområdet för industriområdet Rollsbo Västerhöjd ligger i Kungälvs kommun är
ca 75 ha stort och området består av berg och skogs-, ängs- och hagmark.
Planområdet är kuperat med nivåskillnader mellan ca +14 möh till ca +80 möh. I
dagsläget finns inga kommunala dagvattenledningar inom området och
dagvattenavrinningen sker idag i bergets slänter och diken. Ytavrinning mot
nordost sker via öppna diken med utlopp i Komarksbäcken som slutligen mynnar i
Nordre Älv. Mot sydväst sker ytavrinningen till en befintlig våtmark med utlopp
Grannebyån som slutligen mynnar i havsviken Lökebergs Kile.

I planområdet planeras industriområde på totalt ca 35 ha. Tomtstorlekarna
kommer att kunna anpassas efter behov på mellan 0,2 och 3 ha.

Samtliga beräkningar och antaganden om marktyper och storleken av dessa inom
planområdet har baserats på de VA-planer som är inkluderade som bilagor i VA-
utredningen utförd av Vara Markkonsult AB. Planområdet har delats in i
delavrinningsområden utefter vilka ytor som bidrar med dagvatten till
anläggningarna föreslagana i den översiktliga VA- och dagvattenutredningen för
planområdet. Dessa är östra våtmarken, den västra våtmarken,
fördröjningsdammen samt det dagvatten som leds direkt till befintlig ledning i
Rattgatan, se Figur 1 på nästa sida.
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2. Föroreningsberäkningar i StormTac

Beräknade schablonhalter av föroreningar för dagvattnet inom utredningsområdet
redovisas före exploatering, efter exploatering samt efter rening.

Schablonhalterna av föroreningar är hämtade ur programvaran StormTac, en
programvara som används för föroreningsberäkningar i dagvatten. I StormTac
finns resultat från samlad forskning gällande vilka typer av dagvattenföroreningar
som uppkommer vid olika markanvändningar, vissa markslag är mer studerade än
andra. StormTac är inget exakt beräkningsverktyg och bör endast användas för
att få en generell bild av hur föroreningssituationen före och efter exploatering
kan se ut.

Ett års medelnederbörd på 880 mm (inkluderat korrektionsfaktor) har använts för
hela planområdet som är ca 77 ha stort.

Föroreningshalten före och efter exploatering har beräknats för StormTac 13
standardämnen. De föroreningshalter som StormTac tar fram jämförs med
riktvärden för respektive standardämne. Göteborg Stad och Miljöförvaltningen
riktvärden har använts vid jämförelse. Riktvärdena finns angivna tillsammans med
beräknad föroreningshalt och skiljer sig inte mellan före och efter exploatering.

I dessa 13 standardämnen ingår Polycykliska aromatiska kolväten (BAH16). Det
finns dock inget riktvärde satt för detta ämne i StormTac och därför har det
exkluderats i vidare föroreningsberäkningar.

Östra våtmarken ca 35 ha

Fördröjningsdamm ca 17 ha

Västra våtmarken ca 24 ha Direkt till dagvattenledning ca 0,7 ha

Figur 1. Illustration som beskriver planområdet samt beräknade delavrinningsområden och
deras storlek.
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2.1 Föroreningar före exploatering
Vid beräkning av föroreningshalter innan exploatering har markslaget antagits
bestå av enbart skogs- och ängsmark då området idag är oexploaterat. Denna
markanvändning består som namnet säger av en blandning mellan skogsmark och
ängsmark. Skogsmark inkluderar olika typer av träd samt mindre vägar och berg.
Ängsmark inkluderar äng, öppet fält eller öppen gräsmark med vegetation av gräs
och örter med mera. Skogs- och ängsmarken antas ha en avrinningskoefficient på
0,1 som faller inom både StormTac rekommendationer.

Tabell 1 visar antagen markanvändning, avrinningskoefficient samt storleken av
de delavrinningsområden som bidrar med dagvatten till anläggningarna föreslagna
i den översiktliga VA- och dagvattenutredningen för planområdet, de vill säga den
östra våtmarken, den västra våtmarken, fördröjningsdammen samt det dagvatten
som leds direkt till befintlig ledning i Rattgatan.

Tabell 1. Markanvändning, volymavrinningskoefficienter och respektive
markanvändnings totala area före exploatering.

Tabell 2 visar beräknad föroreningskoncentration (µg/l) i dagvatten för respektive
delavrinningsområde samt som medel för hela planområdet före exploatering.
Föroreningshalterna jämförs med förinställda riktvärden i StormTac. Fetmarkerade
siffror visar om riktvärdet har överskridits.

Tabell 2. Föroreningshalter (µg/l) före exploatering angivna för respektive
delavrinningsområde samt som medel för hela planområdet. Jämförelse mot
riktvärde där fetmarkerade siffror visar överskridet riktvärde.

Då markslaget har antagit vara skogs- och ängsmark i hela planområdet blir
föroreningskoncentrationen för varje delavrinningsområde samma vilket kan ses i
Tabell 2 ovan. Tabellen visar också att föroreningshalten för samtliga 13
standardämnen förutom fosfor (P) klarar respektive riktvärde.

Markanvändning Volym-
avrinnings-
koefficient

Östra
våtmarken

(ha)

Västra
våtmarken

(ha)

Fördröjnings-
damm
(ha)

Direkt till
ledning

(ha)

Totalt

(ha)
Skogs- och ängsmark 0,1 35,1 24 16,9 0,7 76,7

Totalt 0,1 35,1 24 16,9 0,7 76,7

Reducerad
avrinningsyta (hared)

3,5 2,4 1,7 0,07 7,7

Område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP
Östra våtmarken 58 1100 1,6 7,7 15 0,094 0,43 0,87 0,0043 25000 120 0
Västra våtmarken 58 1100 1,6 7,7 15 0,094 0,43 0,87 0,0043 25000 120 0
Fördröjningsdamm 58 1100 1,6 7,7 15 0,094 0,43 0,87 0,0043 25000 120 0
Direkt till ledning 58 1100 1,6 7,7 15 0,094 0,43 0,87 0,0043 25000 120 0
Totalt 58 1100 1,6 7,7 15 0,094 0,43 0,87 0,0043 25000 120 0
Riktvärde 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 0,05 25000 1000 0,05
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Föroreningsmängden (kg/år) i dagvattnet för respektive delavrinningsområde är
beroende av områdets storlek och då denna varierar erhålls också en skillnad i
föroreningsmängd. Tabell 3 visar beräknad föroreningsmängd (kg/år) samt den
totala föroreningsmängden i planområdet före ombyggnad.

Tabell 3. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering angivna för respektive
delavrinningsområde och som totala för hela planområdet.

Som kan utläsas av Tabell 3 har delavrinningsområdet till den östra våtmarken
genomgående högst föroreningsmängd. Detta kan bero på att
delavrinningsområdet också är störst till ytan.

2.2 Föroreningar efter exploatering
Vid beräkningar av föroreningshalter efter exploatering har ytterligare två stycken
markslag definierats, nämligen industriområde och gata. Klassningen av
industriområdet innefattar områden med industriell verksamhet av olika slag,
inkluderande byggnader (tak) och trafikerade hårdgjorda ytor (parkering,
infart/utfart). Industriområdet antas ha en avrinningskoefficient på 0,5 enligt
StormTac.

Samtliga gator inom planområdet antas enligt underlag ha en Årsdygnstrafik
(ÅDT) på 4100 fordon per dygn. Gatorna klassas som Väg 4 i StormTac då denna
kategori innehåller vägar upp till 5000 fordon/dygn. Värdet för ÅDT multipliceras
med faktorn 4,1 för att få det rätta måttet på trafikmängden i StormTac. Gatorna
antas ha en avrinningskoefficient på 0,85.

Tabell 4 visar antagen markanvändning, avrinningskoefficient samt storleken av
de delavrinningsområden som bidrar med dagvatten till anläggningarna föreslagna
i dagvattenutredningen.

Område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP
Östra våtmarken 6,8 130 0,19 0,90 1,8 0,011 0,05 0,1 0,00050 2900 14 0
Västra våtmarken 4,6 90 0,13 0,61 1,2 0,0075 0,034 0,069 0,00034 2000 9,3 0
Fördröjningsdamm 3,3 64 0,092 0,43 0,85 0,0053 0,024 0,049 0,00024 1400 6,5 0
Direkt till ledning 0,13 2,6 0,0038 0,018 0,035 0,00022 0,001 0,002 0,0000099 58 0,27 0
Totalt före expl. 15 290 0,042 2,0 3,8 0,024 0,11 0,22 0,0011 6400 30 0
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Tabell 4. Markanvändning, volymavrinningskoefficienter och respektive
markanvändnings totala area efter exploatering.

Tabell 5 visar beräknad föroreningskoncentration (µg/l) i dagvatten för respektive
delavrinningsområde samt som medel för hela planområdet efter exploatering.
Föroreningshalterna jämförs med förinställda riktvärden i StormTac. Fetmarkerade
siffror visar om riktvärdet har överskridits.

Tabell 5. Föroreningshalter (µg/l) efter exploatering angivna för respektive
delavrinningsområde samt som medel för hela planområdet. Jämförelse mot
riktvärde där fetmarkerade siffror visar överskridet riktvärde.

Föroreningsberäkningarna indikerar höga halter av fosfor (P), kväve (N), bly (Pb),
koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), suspenderat substrat (SS), olja och
benso(a)pyren (BaP) från utredningsområdet efter exploatering. Att skogs- och
ängsmarken till stor del har ersatts av industriområde och gator gör att halterna
av P, N, Cu, Zn, Cd, SS, olja och BaP i medel överskrider riktvärdena satta för
Göteborg.

Höga föroreningshalter av bly (Pb) påträffas i delavrinningsområdet till den västra
våtmarken och fördröjningsdammen. Detta kan bero på att dessa
avrinningsområden innehåller en större andel industriområde än
avrinningsområdet till den östra våtmarken.

Delavrinningsområdet som leder dagvatten direkt till ledningsnätet klarar de flesta
riktvärden förutom fosfor (P), kväve (N), Koppar (Cu), Zink (Zn) och suspenderat
substrat (SS). Anledningen att detta delavrinningsområde klarar riktvärdena
bättre kan bero på att området inte innehåller något industriområde.

Markanvändning Volym-
avrinnings-
koefficient

Östra
våtmarken

(ha)

Västra
våtmarken

(ha)

Fördröjnings-
damm
(ha)

Direkt till
ledning

(ha)

Totalt

(ha)

Skogs- och ängsmark 0,1 20,6 11,7 7,5 0,5 40,3

Industriområde 0,5 13,0 11,6 8,4 0 33,0

Gator (ÅDT 4100) 0,85 1,5 0,7 1,0 0,2 3,4

Totalt 0,31 35,1 24,0 16,9 0,7 76,7

Reducerad
avrinningsyta (hared)

9,8 7,6 5,8 0,22 23

Område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP
Östra våtmarken 160 1500 13 23 120 0,63 6,2 7,7 0,037 56000 1000 0,059
Västra våtmarken 180 1600 15 26 150 0,75 7,3 9,1 0,041 61000 1200 0,072
Fördröjningsdamm 180 1600 15 27 150 0,75 7,6 9,3 0,044 63000 1200 0,072
Direkt till ledning 100 1800 3,9 17 49 0,19 4,5 3,2 0,040 47000 420 0,0066
Totalt 170 1600 14 25 130 0,69 6,9 8,5 0,040 59000 1100 0,066
Riktvärde 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 0,05 25000 1000 0,05
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Tabell 6 visar beräknad föroreningsmängd (kg/år) samt den totala
föroreningsmängden i planområdet efter ombyggnad.

Tabell 6. Föroreningsmängder (kg/år) efter exploatering angivna för respektive
delavrinningsområde och som totala för hela planområdet. Att jämföra med
föroreningemängden för exploatering vars värden också är inkluderade i tabellen.

Som kan utläsa av Tabell 6 ovan ökar samtliga föroreningsmängder i planområdet
efter exploatering. Denna ökning består av de hårdjorda ytorna i form av
industriområde samt gator som exploateringen innebär.

2.3 Föroreningar efter rening enligt föreslagen dagvattenhantering
De högst generaliserade beräkningarna på rening har begränsats till att omfatta
den föroreningsreducering som sker i oljeavskiljare, de två våtmarkerna samt
fördröjningsdammen. Den rening som potentiellt kan ske i de föreslagana
makadamdikena längs med planområdets gator är inte inkluderad i
föroreningsberäkningarna. För att göra en uppskattning om tillräcklig
reningsförmåga (reduktion) hos ovan nämnda dagvattenanläggningar har värden
på reningseffektivitet hämtade i StormTac databas använts.

Två olika scenarion har undersökts. Det första scenariot följer den tidigare utförda
dagvattenutredningen, där en oljeavskiljare placeras på varje planerad
industrifastighet i planområdet. I det andra scenariot används ingen oljeavskiljare
alls innan dagvattnet leds till de båda våtmarkerna och fördröjningsdammen.

Som hörs av namnet separerar oljeavskiljaren olja från dagvatten. Trotts att
oljeavskiljare används i stor utsträckning finns få studier som visar på dess
effektivitet. I StormTacs databas finns endast en studie som redovisar
reningseffektiven för en lamelloljeavskiljare, se Tabell 7.

När dagvattenavrinningen från industrifastigheterna har passerat oljeavskiljaren
leds det i makadamdiken till östra eller västra våtmarken, till fördröjningsdammen
eller direkt till en dagvattenledning. För våtmarken och fördröjningsdammen som
likställs med en våt damm finns det fler studier som visar deras
reduceringskapacitet. Reningseffektiviteten för dessa dagvattenanläggningar
redovisas även de i Tabell 7.

Område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP
Östra våtmarken 25 240 2,0 3,7 19 0,098 0,98 1,2 0,0058 8800 160 0,0092
Västra våtmarken 20 180 1,7 3,0 16 0,084 0,82 1,0 0,0047 6900 140 0,0082
Fördröjningsdamm 15 130 1,2 2,2 12 0,062 0,63 0,77 0,0037 5200 100 0,0060
Direkt till ledning 0,34 5,8 0,013 0,057 0,16 0,00061 0,015 0,011 0,00013 150 1,4 0,000022
Totalt efter expl. 60 560 4,9 8,9 48 0,24 2,4 3,0 0,014 21000 410 0,023

Totalt före expl. 15 290 0,042 2,0 3,8 0,024 0,11 0,22 0,0011 6400 30 0
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Tabell 7. Reningseffektiviteten för en lamelloljeavskiljare, våtmark och
fördröjningsdamm (våt damm) enligt StormTacs databas.

Det dagvatten som går direkt till ledningsnätet renas inte i varken oljeavskiljaren,
våtmarken eller fördröjningsdammen då ytorna i detta område består av gata och
skogs- och ängsmark. Detta innebär att dagvattnet i detta avrinningsområde
kommer att innehålla för höga föroreningshalter av fosfor (P), kväve (N), Koppar
(Cu), Zink (Zn) och suspenderat substrat (SS) även efter exploatering.

2.3.1 Scenario 1
Föroreningshalterna efter exploatering reduceras först med reningseffektiviteten
för oljeavskiljaren och sedan med våtmarken eller fördröjningsdammens
reningseffektivitet beroende på till vilken anläggning som dagvattnet avleds till.

Tabell 8-10 visar beräknad föroreningshalt i utsläppt dagvatten från planområdet
efter rening.

Tabell 8. Total utsläppshalt (µg/l) från delavrinningsområde med den östra
våtmarken efter exploatering tillsammans med den samlade reningseffekten efter
föreslagna dagvattenåtgärder implementerats. Fetstilta siffror indikerar att
riktvärdena överskrids.

Renings-
effektivitet (%)

P  N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP

Oljeavskiljare 5 15 10 10 10 15 85
Våtmark 50 30 80 55 60 80 60 25 30 85 95 70
Fördröjningsdamm 55 35 75 65 50 80 60 85 30 80 80 75

Östra våtmarken P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP
Halt före rening 160 1500 13 23 120 0,63 6,2 7,7 0,037 56000 1000 0,059
Renings-
effektivitet (%)

5 15 10 10 10 15 85

Halt efter rening i
oljeavskiljare

160 1425 11 20,7 108 0,57 6,2 7,7 0,037 47600 150 0,059

Renings-
effektivitet (%)

50 30 80 55 60 80 60 25 30 85 95 70

Halt efter rening i
våtmark

80 998 2,2 9,3 43 0,12 2,5 5,8 0,026 7140 8 0,018

Riktvärde 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 0,05 25000 1000 0,05
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Tabell 9. Total utsläppshalt (µg/l) från delavrinningsområde med den västra
våtmarken efter exploatering tillsammans med den samlade reningseffekten efter
föreslagna dagvattenåtgärder implementerats. Fetstilta siffror indikerar att
riktvärdena överskrids.

Tabell 10. Total utsläppshalt (µg/l) från delavrinningsområde med
fördröjningsdammen efter exploatering tillsammans med den samlade
reningseffekten efter föreslagna dagvattenåtgärder implementerats. Fetstilta
siffror indikerar att riktvärdena överskrids.

Som kan ses i Tabell 8-10 bidrar dagvattenanläggningarna till en schablonmässig
reducering av föroreningshalten som gör att de flesta koncentrationer som innan
rening överskred riktvärdet nu istället understiger. Detta med undantag för halten
av fosfor (P) och zink (Zn) för delavrinningsområdet till den östra våtmarken och
fördröjningsdammen samt fosfor (P), koppar (Cu) och zink (Zn) för
delavrinningsområdet för västra våtmarken.

2.3.2 Scenario 2
I scenario 2 används ingen oljeavskiljare alls. Tabell 11-13 visar beräknad
föroreningshalt i utsläppt dagvatten från planområdet efter rening endast våtmark
och fördröjningsdamm.

Västra våtmarken P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP
Halt före rening 180 1600 15 26 150 0,75 7,3 9,1 0,041 61000 1200 0,072
Renings-
effektivitet (%)

5 15 10 10 10 15 85

Halt efter rening i
oljeavskiljare

180 1520 13 23,4 135 0,68 7,3 9,1 0,041 51850 180 0,072

Renings-
effektivitet (%)

50 30 80 55 60 80 60 25 30 85 95 70

Halt efter rening i
våtmark

90 1064 2,6 10,6 54 0,14 2,9 6,9 0,029 7778 9 0,022

Riktvärde 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 0,05 25000 1000 0,05

Fördröjningsdamm  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP
Halt före rening 180 1600 15 27 150 0,75 7,6 9,3 0,044 6300

0
1200 0,072

Renings-
effektivitet (%)

5 15 10 10 10 15 85

Halt efter rening i
oljeavskiljare

180 1520 13 24,3 135 0,68 7,6 9,3 0,044 5355
0

180 0,072

Renings-
effektivitet (%)

55 35 75 65 50 80 60 85 30 80 80 75

Halt efter rening i
våt damm

81 1140 3 8,5 68 0,14 3 1,4 0,031 1071
0

36 0,018

Riktvärde 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 0,05 2500
0

1000 0,05
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Tabell 11. Total utsläppshalt (µg/l) från delavrinningsområde med den östra
våtmarken efter exploatering tillsammans reningseffekten för våtmark. Fetstilta
siffror indikerar att riktvärdena överskrids.

Tabell 12. Total utsläppshalt (µg/l) från delavrinningsområde med den västra
våtmarken efter exploatering tillsammans reningseffekten för våtmark. Fetstilta
siffror indikerar att riktvärdena överskrids.

Tabell 13. Total utsläppshalt (µg/l) från delavrinningsområde med
fördröjningsdamm efter exploatering tillsammans reningseffekten för våt damm.
Fetstilta siffror indikerar att riktvärdena överskrids.

Som kan ses i Tabell 11-13 bidrar rening i våtmark och fördröjningsdamm till en
schablonmässig reducering av föroreningshalten som gör att de flesta
koncentrationer som innan rening överskred riktvärdet reduceras. Detta med
undantag för halten av fosfor (P), koppar (Cu) och zink (Zn) för
delavrinningsområdet till den östra och västra våtmarken, fosfor (P) och zink (Zn)
för delavrinningsområdet för fördröjningsdammen.

Östra våtmarken P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP
Halt före rening 160 1500 13 23 120 0,63 6,2 7,7 0,037 56000 1000 0,059
Renings-
effektivitet (%)

50 30 80 55 60 80 60 25 30 85 95 70

Halt efter rening i
våtmark

80 1050 2,6 10,4 48 0,013 2,5 5,8 0,03 8400 50 0,02

Riktvärde 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 0,05 25000 1000 0,05

Västra våtmarken P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP
Halt före rening 180 1600 15 26 150 0,75 7,3 9,1 0,041 61000 1200 0,072
Renings-
effektivitet (%)

50 30 80 55 60 80 60 25 30 85 95 70

Halt efter rening i
våtmark

90 1120 3 11,7 60 0,15 2,9 6,8 0,03 9150 60 0,02

Riktvärde 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 0,05 25000 1000 0,05

Fördröjningsdamm  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP
Halt före rening 180 1600 15 27 150 0,75 7,6 9,3 0,044 63000 1200 0,072
Renings-
effektivitet (%)

55 35 75 65 50 80 60 85 30 80 80 75

Halt efter rening i
våt damm

81 1040 3,8 9,5 75 0,15 3,0 1,4 0,03 12600 240 0,02

Riktvärde 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 0,05 25000 1000 0,05
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2.3.3 Diskussion kring reningseffektivitet

Jämförs de båda scenarierna kan man se att föroreningshalten för koppar (Cu) och
Zink (Zn) överskrider riktvärdet både med och utan oljeavskiljare. Utan
oljeavskiljare överskrids riktvärdet dock med högre halt.
Om ytterligare ett scenario studerades, där hälften av ytorna i de olika
delavrinningsområdena leds oljeavskiljare och sen vidare till våtmark eller
fördröjningsdamm, och andra hälften av ytorna direkt till
våtmark/fördröjningsdamm, borde rent teoretiskt sett föroreningshalterna för
koppar och zink hamna någonstans mellan scenario 1 och 2.

Vidare så har oljeavskiljaren enligt StormTacs databas ingen reningseffekt för
fosfor och denna föroreningshalt förblir såldes densamma i scenario 1 och 2. Detta
tillsammans med de överstigande halterna av koppar (Cu) och zink (Zn) påvisar
att någon annan form av rening än oljeavskiljare borde sättas in för att reducera
föroreningshalten inom området.

Beroende på vilken typ av industriverksamhet som etablerar sig kan riktade
reningsåtgärder komma att krävas inom den egna fastigheten, exempelvis ett
brunnsfilter som avser rening av specifika metaller eller likande. Genom medvetna
materialval, där material som riskerar att utsöndra metaller undviks i så stor
utsträckning som möjligt kan de små ökningarna av metaller också minskas. Detta
är dock för detaljerat att gå in på i detta skede då det inte är känt vilka
verksamheter som kommer att etablera sig. I framtiden kan provtagning vara
aktuellt för att säkerställa att riktvärden hålls eller inte överskrids ytterligare.

Då den tidigare genomförda dagvattenutredningen föreslår att planområdets gator
förses med makadammagasin på båda sidor om gatan bör halten av fosfor, koppar
och zink kunna reduceras till under riktvärdet och att ytterligare rening inte
behövs.
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3. Slutsatser av föroreningsberäkningar i StormTac

Jämförs föroreningshalten före exploatering med halterna efter exploatering och
rening så har nästan alla föroreningshalter för de 13 standardämnena ökat vilket
inte är konstigt med tanke på att omkring hälften av planområdet hårdgörs.
Föroreningsberäkningarna utgår dock ifrån Miljöförvaltningens riktvärden, och om
det överskrids eller ej.

Föroreningshalterna efter exploatering visar att rening krävs i utredningsområdet
då många koncentrationer överskrider standardämnenas riktvärden. De
schablonmässiga beräkningarna för rening som nås genom de i
dagvattenutredningen föreslagana anläggningarna i form av oljeavskiljare,
våtmarker och fördröjningsdammen visar sig överlag vara tillräcklig för att minska
de föroreningskoncentrationer som efter exploatering överstiger riktvärdet. Detta
med undantag för halten av fosfor, koppar och zink som överskrider riktvärdet
efter att passerat oljeavskiljare och våtmark alternativt fördröjningsdammen.

När det kommer till det dagvatten som går direkt till en dagvattenledning för att
sedan anslutas till befintligt ledningsnät klaras samtliga riktvärden förutom fosfor,
kväve, koppar, zink och suspenderat substrat.

Med tanke på det i den tidigare genomförda dagvattenutredningen är föreslaget
att planområdets gator förses med makadammagasin på båda sidor om gatan
bedöms föroreningshalterna som överskrider riktvärden dock kunna reduceras till
under riktvärdet och att ytterligare rening av dessa ämnen därför inte behövs.

Förutsatt att föreslagana dagvattenanläggningar implementeras bedöms därför
reningen vara tillräcklig för klara Göteborgs Stads Miljöförvaltnings riktvärden för
det 13 standardämnena.
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