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Sammanfattning
Med anledning av framtida nybyggnation av Rishammarområdet i Kareby, norr om Kungälv
har Sweco utfört en vatten-, spill- och dagvattenutredning för att utreda hur området i
framtiden kan försörjas och avvattnas.
Exploateringen medför en betydande ökning av dimensionerande dricksvattenflöde till
planområdet som det befintliga dricksvattenledningsnätet inte bedöms ha kapacitet till.
Inkommande ledning till Kareby TS förslås läggas om till en 250/229,2 mm PE samt att
ledningssträckan från TS till planområdet läggs om till en ledning med större dimension.
Högsta tappställe bedöms hamna på marknivån cirka +38, vilket inkl. 25 mvp i säkerhet
innebär att trycket +63 meter erfordras. För att säkerhetsställa detta samt att inte trycket i
befinliga områden försämras föreslås att Kareby-området tryckstegras. Tryckstegring kan
med fördel ske genom utökning av den befintliga tryckstegringsstationen.
Det befintliga spillvattennätet samt pumpstationen i korsningen Prästvägen/Karebyvägen
(Kareby APS) bedöms inte ha kapacitet till den spillvattenflödesökning som exploateringen
medför. Pumparna i Kareby APS föreslås dimensioneras upp och att utgående ledning
från pumpstationen dimensioneras upp till minimum 180/158,6 m. Vidare föreslås en
pumpstation placeras inom planområdet för att kunna passera Krokebäcken.
Den befintliga ytavrinningen inom planrområdet sker ytledes eller via täckdiken anslutna till
Krokebäcken. Den ökade andelen hårdgjorda ytor medför att det befintliga
dimensionerande dagvattenflödet ökar kraftigt. För att inte planområdet skall påverka
Krokebäcken eller dikningsföretaget nedströms föreslås att dagvattnet fördröjs till befintlig
nivå vid ett 20-årsregn. Erforderlig fördröjningsvolym för återkomsttiden 20 år och ett
maximalt utflöde likt dagens dimensionerande flöde för samma återkomsttid, blir ca 1800
m3. För att åstadkomma denna volym har lokala och öppna dagvattenlösningar föreslagits
i form av avskärande diken, biofilter och en torr damm. Viss underjordisk fördröjning har
föreslagits för de friliggande tomterna. Värt att poängtera är att det inom förskolans tomt
troligen kommer bli svårt att rymma all fördröjningsvolym i biofilter. Takdagvatten från
förskolebyggnaden föreslås istället rymmas i underjordiska magasin medan parkeringsoch vägdagvatten ryms i biofilter. För att uppskattad fördröjningsvolym ska få plats i en torr
damm är det nödvändigt att en stor yta reserveras för dagvattenhantering i den sydvästra
delen av planområdet.
I samma område, dvs. i sydvästra hörnet och fram till tomtgräns för husen närmst
Krokebäcken, ses viss översvämning vid modellering av ett 200-årsflöde i Krokebäcken.
Det kommer endast att krävas en diskret höjning av marken vid grundläggning jämfört med
befintliga marknivåer för att nå över de nivåer som beräknats i modellen (avtagande från
+22,8 meter vid östra planområdesgränsen till +21,8 meter vid västra i RH2000). Den
framtagna höjdsättningen för detaljplaneområdet medför att större delen av all tomtmark
förläggs högre än dessa nivåer. Det är viktigt att även färdigt golv och dräneringar tar
hänsyn till dessa höjder samt att mängden uppfyllnad kontrolleras vid färdig höjdsättning
så att stabiliteten inte påverkas.
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Efter exploatering av planområdet, före rening i föreslagna dagvattenreningsanläggningar,
överstiger endast årsmedelhalten av fosfor och koppar Kungälv kommuns riktvärden för
dagvattenutsläpp. Reningseffekten av fosfor och koppar i de föreslagna
reningsanläggningarna är så pass hög att årsmedelhalterna förväntas understiga
riktvärdena efter rening. Vidare utgör dagvattenårsmedelflödet från planområdet med
planerad exploatering ca 3% av uppskattad medelvattenföring i Krokebäcken. Detta tyder
på att det dessutom finns goda chanser för utspädning av dagvattenutsläppen i
Krokebäcken. Den samlade bedömningen är att dagvattenutsläpp med föreslagen
dagvattenhantering kommer ha liten miljömässig påverkan på Krokebäcken som är
biotopskyddad.
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Rekommendationer och fortsatt arbete

Bilagor
Bilaga 1:1 – Befintlig och föreslagen VA-försörjning
Bilaga 1:2 – Befintlig och föreslagen VA-försörjning
Bilaga 2 – Principförslag dagvattenhantering
Bilaga 3 – Föroreningar
Bilaga 4 – Ytbehov
Bilaga 5 – PM Översvämningsrisk (Sweco, 2018-01-10)
Bilaga 6 – PM Planerad höjdssättning (Sweco, 2018-02-28)
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1

Bakgrund
Sweco har på uppdrag av Bonava AB utfört en dricks-, spill- och dagvattenutredning för
detaljplanering av området Rishammar 2:2 i Kareby, Kungälvs kommun. Området
benämns fortsättningsvis som planområde.
Planområdet är lokaliserat i Kareby som ligger strax norr om Kungälvs tätort. Planområdet
är ca 9,0 ha till ytan och utgörs i dagsläget av åkermark (se figur 1). Västra och norra delen
av området avgränsas av en stengärdsgård, östra delen av befintlig bebyggelse samt en
bergsknalle och södra delen av vattendraget Krokebäcken.
Söder om planområdet, mellan Karebyvägen och Prästvägen, återfinns en skola, förskola
och en mataffär. Norr om Prästvägen och väster om planområdet återfinns en bilhandlare.

Figur 1. Närbild av detaljplaneområdet Rishammar 2:2 i Kareby, Kungälvs kommun.

1.1

Planförslag
Inom planområdet planerar Bonava AB att uppföra ca 170 bostadshus, ca 13 fribyggande
tomter, två gemensamma lokaler och en förskola. Inom området kommer det förutom
parkeringsplatser kopplade till egna tomter upprättas ca 130 parkeringsplatser längs/i
anslutning med gator inom planområdet. En illustration över planerad bebyggelse kan ses
i figur 2 och är daterad 2018-02-21.
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Figur 2. Illustration över planerad bebyggelse (Koncept, 2018-03-27).

2

Underlag
Underlag till föreliggande utredning är:
•

Planskiss (Wahlström & Steijner, 2018-02-21).

•

Gatutyper och gatusektioner (Wahlström & Steijner, 2018-02-26).

•

Grundkarta (Bonava AB, 2018-02-09).

•

Befintliga VA-ledningar i anslutning till utredningsområdet (Kungälvs kommun,
2017-02-01).

•

Befintlig dricksvattenkapacitet har studerats i Kungälvs dricksvattenmodell med
hjälp av handläggare för modellen (Bengt Zagerholm, april 2017).

•

Höjddata (Metria, 2016-11-15).

•

PM Planerad höjdsättning (Sweco, 2018-02-28), se bilaga 6.

•

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) (Norconsult, 2017-02-17).

•

Geotekniskt PM (Norconsult, 2017-02-17).

•

Inmätning av Krokebäcken – dikessektioner och trummor (Sweco, 2017-03-30).

•

Trafikutredning Kareby (Ramböll, 2017-06-13).

•

Dagvattenhandbok (Kungälvs kommun, 2017-04-26).
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•

PM Översvämningsrisk (Sweco, 2018-01-10), se bilaga 5.

I utredningen har höjdsystem RH2000 samt koordinatsystem SWEREF99 12 00 använts.

3

Befintlig VA-försörjning och dagvattenhantering
Planområdet är inte bebyggt sedan tidigare och således finns ingen befintlig VA-försörjning
eller dagvattenhantering inom området. Dock finns dräneringsledningar för dränering av
åkermarken. Befintliga VA-ledningar i anslutning till planområdet redovisas i bilaga 1:1 och
bilaga 1:2. Området lutar generellt i en sydvästlig riktning. Marknivåerna inom området
varierar mellan ca +33,50 m i nordöst till ca +22,00 m i sydväst.
En markteknisk undersökning (MUR) (Norconsult, 2017-02-17) med tillhörande
geotekniskt PM (Norconsult, 2017-02-17) har gjorts på en del av planområdet som
benämns ”etapp 1”, detta utredningsområde är redovisat i figur 3. Enligt geotekniskt PM
består det översta jordlagret inom utredningsområdet av mulljord. Mulljordens mäktighet
varierar mellan ca 0,2 meter till 0,5 meter. Under mulljorden följer lera där de första 1–2
meterna av leran är av torrskorpekaraktär. Under leran följer löst lagrad lera och sedan
förmodad friktionsjord innan förmodat berg påträffats.

Figur 3. Utredningsområdet ”etapp 1” för geoteknik (Norconsult, 2017-02-17).

Grundvattennivån bedöms ligga på ca 1–1,5 meters djup inom utredningsområdet. Det är
dock viktigt att notera att bedömningen är baserad på ett avläsningstillfälle samt
observerade grundvattennivåer från tidigare utförda skruvprover och nya sonderingar. Inga
hydrogeologiska undersökningar utfördes av Norconsult. Hur grundvattennivån varierar
med årstid och nederbörd är därför okänt.
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3.1

Befintlig dricksvattenförsörjning
I korsningen Prästvägen/Karebyvägen återfinns en tryckstegringsstation som pumpar
vatten från Kungälv vidare norrut mot Kode genom en 160 mm PVC-ledning samt österut
till Rishammarområdet genom en 110 mm PVC-ledning. I tryckstegringsstationen pumpas
i dagsläget cirka 7 l/s norrut mot Kode, enligt uppgift i dricksvattenmodellen.
Dricksvattenledningen mot Kareby går endast via tryckstegringsstation för flödesmätning
och trycksätts inte av stationen. Enligt dricksvattenmodellen uppgår flödet mot
Rishammarområdet till cirka 1 l/s.
Trycket i Rishammarområdet styrs av vattennivån i Munkegärde vattentorn. Under
normala, befintliga driftsförhållanden visar Kungälvs dricksvattenmodell att det utgående
trycket från vattentornet varierar mellan +63–67 meter.
Det utgående trycket i ledningsnätet mot Kareby uppmättes av Kungälvs kommun (201703-23) till 3,8 kg, dvs. cirka 38 mvp. Då Kareby tryckstegringsstation ligger på marknivån
+21 meter innebär detta att trycket i mätpunkten uppgick till +59 meter (+21 + 38 mvp)
vid mätningstillfället. Det går idag inte att svara på varför dessa avvikelser uppkommer utan
vidare utredning bör utföras för att kontrollera detta.
Vattenförbrukningen för de befintliga fastigheterna inom Rishammarområdet uppmättes till
15 795 m3 under år 2016.

3.2

Befintlig spillvattenavledning
Den befintliga spillvattenavledningen från de befintliga fastigheterna i Rishammarområdet
sker till en självfallsledning i Prästvägen. Självfallsledningen är av dimension 200 mm PVC
som sedan övergår till en 225 mm BTG-ledning i höjd med Kareby skola. Via denna ledning
avleds spillvattnet till APS Kareby i korsningen Prästvägen/Karebyvägen som pumpar
spillvattnet söderut via en ca 1,1 km lång 110 mm PVC-ledning.
Under 2017 genomförde Sweco en inventering av APS Kareby. Pumpkapaciteten
uppmättes till ca 9,3 l/s för enkelpumpning och 9,8 l/s för dubbelpumpning.
Flödesmätningar som genomfördes i samband med inventeringen indikerar att Karebys
pumpstation belastas med nederbördsbaserat tillskottsvatten från långsamma ytor (>60
min påverkan) från Skårby och Kareby.

3.3

Befintlig dagvattenavrinning
Avvattning inom planområdet sker ytledes eller via täckdiken, anslutna till recipienten
Krokebäcken. Utifrån en ytavrinningskartering som baseras på befintliga höjddata har
rinnvägar och avrinningsområden i anslutning till planområdet identifieras. Aktuellt
planområde ingår i tre delavrinningsområden (A-C) presenterade i figur 4. I samma figur
presenteras även rinnvägar med anslutande yta.
Öster om planområdet återfinns en skogshöjd som avvattnas mot planområdet. Nordost
om planområdet återfinns tre till fyra fastigheter som enligt höjddata avvattnas mot
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planområdet. Huruvida dessa fastigheter avvattnas mot planområdet beror på om befintlig
väg utgör en vattendelare samt om fastigheterna idag redan avvattnas på annat sätt.

3–4
fastigheter

Höjd

Figur 4. Rinnvägar och yttre gränser för delavrinningsområden i anslutning till planområdet.

Krokebäcken och Grannebyån
Dagvattenutsläpp från planområdet mynnar i Krokebäcken som är biotopskyddad. I bäcken
återfinns skyddsvärd öring. Förändringar i bäcken kan kräva biotopsskyddsdispens vilket
söks hos Länsstyrelsens naturvårdsenhet.
Nedströms planområdet passerar Krokebäcken torrläggningsföretaget Kareby m.fl. TF
1945 (O-E1b-0408) innan bäcken ansluter till Grannebyån. Innan mynning i kustvattnet
Älgöfjorden passerar Grannebyån dikningsföretaget Restads DF 1957 (O-J1a-11-57).
Krokebäcken är inte en klassad vattenförekomst i Vatteninformationssystem Sverige
(VISS). Därmed finns det inga Miljökvalitetsnormer (MKN) i bäcken att förhålla sig till.
Första klassade vattenförekomsten är Grannebyån. Den ekologiska statusen är
otillfredsställande då ån har stora övergödningsproblem. Bedömningen är gjord utifrån
kiselalger men styrks av halten näringsämnen. Dessutom har naturliga delar av
strandzonen försvunnit p.g.a. odling. Den kemiska statusen uppnår ej god då halten
kvicksilver bedöms överskrida miljökvalitetsnorm samt att polybromerade difenyletrar
(PBDE) bedöms överskrida nytt europeiskt gränsvärde i alla svenska ytvattenförekomster.
Den kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen är ej klassad. MKN för
Grannebyån är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus med undantag
för kvicksilver och PBDE.
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Inmätning Krokebäcken
Recipient för dagvatten från planområdet är Krokebäcken. Sweco utförde den 30 mars
2017 en inmätning av dikessektioner längs med planområdet samt en bit uppströms och
nedströms planområdet. I samband med inmätningen noterades trummor och dess
dimensioner samt vattengångsnivå i två befintliga spillvattenbrunnar söder om
planområdet, dessa är visualiserade i figur 5.

Figur 5. Inmätningspunkter av nedstigningsbrunnar för spillvatten och dikessektioner.

Vattengången uppmättes i den västra respektive östra brunnen till +19,17 meter och
+19,95 meter.
Kungälvs riktlinjer för dagvattenhantering
Kungälv kommun har en dagvattenplan som består av tre delar: dagvattenpolicy,
dagvattenhandbok samt åtgärdsförslag. Dagvattenpolicyn antogs av kommunfullmäktige
den 18 maj 2017 och dagvattenhandboken samt åtgärdsförslagen antogs den 26
april 2017. Alla dokumenten återfinns på Kungälv kommuns hemsida.
I dagvattenpolicyn beskrivs kommunens konkreta ställningstaganden för hur kommunen
ska hantera dagvattenfrågorna i olika sammanhang. Ställningstagandena presenteras mer
6(32)
RAPPORT
2018-04-06
KAREBY, VAD-UTREDNING, KUNGÄLV

SO \\sehadfs001\projekt\1354\1354101_kareby_vadutredning_kungälv\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\1354101000_rapport kareby vad-utredning
kungälv_180406.docx

ingående i bilaga 3. Dagvattenhandboken ger vägledning i utformandet av
dagvattenlösningar som ska verka för en hållbar samhällsutveckling. I handboken
presenterar kommunens krav gällande fördröjning och rening av dagvatten. Vid
dimensionering av dagvattensystem och fördröjningsvolymer ska återkomsttider,
klimatfaktor och beräkningsmetoder alltid följa senaste publikationen från
branchorganisationen Svenskt Vatten, vilken under utredningens skede är P110.
Krav på rening
Enligt miljöbalkens 5 kap 3§ har kommunen skyldighet att se till så att miljökvalitetsnormer
(MKN) för kommunens vattenförekomster uppfylls. Kungälvs kommun har därför tagit fram
föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp vilka presenteras i bilaga 3. Riktvärden är
framtagna för de ämnen som kommunen anser vara viktiga att reglera på grund av MKN
samt dess negativa påverkan på hälsa och miljö. Dagvattnets föroreningsbelastning beror
på typ av markanvändning, dess beskaffenhet och årligt flöde. Med hänsyn till befintlig och
planerad markanvändning inom aktuellt planområde bedöms följande ämnen vara
relevanta att studera i aktuell utredning; fosfor, ammoniumkväve, bly, koppar, zink,
kadmium, krom, nickel, kvicksilver, suspenderad substans, oljeindex, bensen och TOC.
Dagvatten från olika typer av ytor klassas enligt kommunens dagvattenhandbok som hårt
belastade, medelbelastade och mindre belastade. Klassningen är ett mått på
föroreningsbelastning för en specifik markanvändning. I figur 6 presenteras respektive
klassning med tillhörande markanvändningar. ÅDT är en förkortning på årsdygnstrafik och
uttrycks i fordon/dygn. Enligt angivelser från Kungälvs kommun1 klassas planerad
exploatering som medelbelastad yta.

Figur 6. Klassning av olika typer av ytor/markanvändningar (Kungälvs kommun, 2017-04-26).

Den avvattnade ytans klassning i kombination med recipientens känslighet utgör ett stöd
för bedömning av reningsgrad och huruvida planerade dagvattenanläggningar ska
anmälas till Miljöenheten i Kungälvs kommun, detta presenterat i figur 7.
Reningsgraden går från enklare till omfattande rening. Blåmarkerade rutor i figur 7 betyder
att anmälan krävs för dagvattenanläggningen och transparenta rutor att ingen anmälan
krävs.

1

Mailkonversation med Fredrik Horn – Miljöinspektör Kungälvs kommun, 2018-01-29
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Figur 7. Reningsgrad och krav på anmälan av reningsanläggning utifrån den avvattnade ytans
klassning samt recipientens känslighet (Kungälvs kommun, 2017-04-26).

Recipienter klassning ska göras utifrån tillgänglig information i VISS vilket för Krokebäcken
inte varit möjligt då det inte är en klassad vattenförekomst. Bedömning av recipientens
känslighet har därför gjorts i samråd med Kungälv kommun2, vilka bedömer Krokebäcken
som en känslig recipient.
Reningsbehovet hamnar inom kategorin enklare rening, vilket innebär krav på rening
genom avskiljning av partiklar. Sådan rening erhållas med översilning av dagvatten, gärna
genom växtlighet eller fördröjning. Exempel på reningsåtgärder är översilning med
gräsdike, svackdike och torr damm. Vägar med mer trafik och parkeringsplatser bedöms
innehålla högre koncentrationer av föroreningar varför dessa företrädelsevis renas via
infiltration. Exempel på reningsåtgärder är biofilter och krossdike.
Kommunen ställer inga krav på oljeavskiljare för vägdagvatten2. Dagvatten från
parkeringsplatser vid bostadsområden med få fordonsrörelser av främst personbilar har
relativt låg oljehalt. Oljeavskiljare är utformade för att avskilja högre koncentrationer av
flytande oljeföroreningar. Reningseffekten för låga halter av olja och för andra föroreningar
är begränsad varför det där lämpar sig bättre med andra dagvattenanläggningar.
Krav på fördröjning
Enligt Kungälv kommuns dagvattenhandbok ska krav på fördröjning företrädesvis ställas
utifrån nedströms system och mottagande recipients känslighet. Då Krokebäcken passerar
flera torrläggnings-/dikningsföretag bedöms det i samråd med Kungälvs kommun vara
rimligt att fördröja dagvatten upp till den dimensionerande återkomsttiden 20 år med ett
maximalt utloppsflöde likt dagens naturmarksavrinning för samma åtkomsttid.
Fördröjningskravet resulterar i att nedströms torrläggnings- och dikningsföretag inte
kommer påverkas av den ökade hårdgörandegraden inom planområdet upp till den
dimensionerande återkomsttiden 20 år, detta eftersom maximalt utloppsflöde i framtiden
motsvarar befintlig naturmarksavrinning för samma återkomsttid.
Noterbart är att valt fördröjningskrav skiljer från Kungälvs kommuns generella
fördröjningskrav. För att uppfylla det generella kravet ska dagvatten fördröjas upp till 102

Mailkonversation med Fredrik Horn – Miljöinspektör Kungälvs kommun, 2018-01-29
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års återkomsttid med ett utloppsflöde på 15 l/s, ha. Valt fördröjningskrav medför att en
större mängd vatten kommer fördröjas innan utsläpp till Krokebäcken jämfört med om det
generella fördröjningskravet applicerats.
Dimensionerande flöde med befintlig markanvändning
Dimensionerande flöde har beräknats med rationella metoden och rekommendationer i
P110. Bedömning av dimensionerande återkomsttider för dagvattensystemen baseras på
vilka konsekvenser som uppstår då dagvattensystemet går fullt. Möjligheterna för att utan
allvarliga konsekvenser hantera ytliga dagvattenvolymer beror på hur bebyggelsen är
utformad och dess höjdsättning. För tät bostadsbebyggelse rekommenderas minimikrav
för dimensionerande återkomsttid vara 20 år för trycklinje i marknivå. Beträffande
marköversvämningar och risk för skador på byggnader rekommenderas ett minimikrav om
100-års återkomsttid. Beräkningar av dimensionerande flöde görs därför för
återkomsttiderna 20 och 100 år.
Rinntiden styr varaktigheten och därmed intensiteten på det dimensionerande regnet enligt
Dahlström (2010). Den uppskattade rinntiden för oexploaterat planområde är ca 120
minuter. Befintlig markanvändning är jordbruksmark med en avrinningskoefficient på 0,1. I
tabell 1 presenteras dimensionerande flöde för återkomsttiderna 20 och 100 år.
Tabell 1. Befintligt dimensionerande flöde för 20 och 100-års återkomsttid enligt beräkningar med
rationella metoden.

Återkomsttid (år)

Flöde (l/s)

20

50

100

85

Föroreningsbelastning med befintlig markanvändning
För att uppskatta föroreningsbelastningen från planområdet har dagvatten- och
recipientmodellen StormTac Web (v18.1.1) använts. Föroreningsbelastningen beräknas
med hjälp av schablonhalter för olika markanvändningar, vilka multipliceras med årligt
dagvattenflöde. Schablonhalterna baseras på ett flertal studier där flödesproportionella
föroreningsmätningar genomförts på olika typer av markanvändningsområden. Det årliga
flödet är en produkt av årsmedelnederbörd, area och volymavrinningskoefficient (fvol).
Planområdets föroreningsbelastning med befintlig markanvändning har uppskattats för
jordbruksmark med fvol 0,26. Årligt flöde har beräknats utifrån den korrigerade
årsmedelnederbörden 833,6 mm/år, uppmätt mellan 1961–1990 vid mätstation Göteborg
A (klimatnummer 7142). Uppmätt årsmedelnederbörd mellan 1961–1990 har korrigerats
med en faktor för mätfel, detta enligt rekommendationer i publikationen Regnintensitet i
Sverige ska (Dahlström, 2006). I tabell 2 presenteras uppskattad föroreningsbelastning i
årsmedelhalter (µg/l) och årliga mängder (kg/år) med befintlig markanvändning.
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Tabell 2. Uppskattade årsmedelhalter och årliga mängder av föroreningar i dagvattnet (inkl. basflöde)
med befintlig markanvändning (StormTac, 2018-01-25).

Ämne

Årsmedelhalt (µg/l)

Årlig mängd (kg/år)

Fosfor (P)

220

7,9

Ammoniumkväve (NH4)

680

24

Bly (Pb)

9,0

0,3

Koppar (Cu)

14

0,5

Zink (Zn)

20

0,7

Kadmium (Cd)

0,1

0,004

Krom (Cr)

1,0

0,04

Nickel (Ni)

0,5

0,02

Kvicksilver (Hg)

0,005

0,0002

Suspenderat material (SS)

100 000

3 600

Oljeindex (olja)

150

5,4

Bensen

0,7

0,03

TOC

8 900

320

4

Föreslagen VA-försörjning och dagvattenhantering

4.1

Föreslagen dricksvattenförsörjning
Inom planområdet planeras det för ca 170 nya radhus, 13 villor, två
gemensamhetsanläggningar och en förskola. Förskolan planeras för att rymma 7–9
avdelningar med totalt cirka 124 barn, enligt plankarta daterad 2018-02-21. Utöver detta
har det uppskattats tillkomma ca 25 anställda, vilket gör att det totala antalet personer i
förskolan som den framtida dricksvattenförbrukningen dimensioneras för uppgår till ca 150
stycken.
Uppgifter om medelförbrukning i förskolan utgår från schablonvärden för ”daghem” i
Svenskt Vattens publikation P83 om 9 m 3/barn, år. De maximala max- och dygnsfaktorerna
som anges för ”daghem” i P83 har använts i beräkningarna. Maxförbrukningen (l/s) för
förskolan uppgår till cirka 0,5 l/s, enligt beräkningar i tabell 3.
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Tabell 3. Beräknad maximal förbrukning i förskolan (l/s) baserat på schablonvärden för ”daghem”
på s. 34 i Svenskt Vattens P83.

Förskola
Antal barn + personal
Medelförbrukning (m 3/barn, år)
Medelförbrukning (l/s)

150
9
0,04

Maxdygnsfaktor

3

Maxtimfaktor

4

Maxförbrukning (l/s)

0,5

Antal boende inom planområdet har uppskattats till 3 personer/radhus och 3 personer/villa.
Brandvattenförsörjningen för förskolan bör dimensioneras för ett uttag om 20 l/s samt för
övriga radhus och villor bör brandvattenuttaget dimensioneras för ett uttag om 10 l/s, enligt
Svenskt Vattens publikation P83.
Det maximala framtida flödet från planområdet, inklusive ett brandvattenuttag om 20 l/s,
har uppskattats till ca 25 l/s. En sammanfattning av beräkningarna visas nedan i tabell 4.
Inom planområdet planeras det även för två gemensamma lokaler. Det maximala framtida
flödet från planområdet på 25 l/s inkluderar en specifik allmän förbrukning om 30 l/person
och dygn utöver uppskattad hushållsförbrukning per person och dygn. Detta bedöms vara
tillräckligt för att täcka in vattenförbrukningen för de två gemensamma lokalerna.
Tabell 4. Uppskattat antal tillkommande personer efter bebyggelsetyp samt dimensionerande
dricksvattenflöde (l/s) inkl. en släckvattenförbrukning på 20 l/s enligt s. 30 i Svenskt Vattens P83.

Framtida dricksvattenförbrukning
Antal radhus

ca 170

Antal villor

13

Totalt antal personer

550

Förskola, maxförbrukning (l/s)

0,5

Två gemensamma lokaler
Dimensionerande flöde (l/s), utan brandvattenuttag
Dimensionerande flöde (l/s), inkl. 20 l/s brandvattenuttag

10,5
25

Föreslagen VA-hantering kan ses i bilaga 1:1. Anslutningspunkt för dricksvatten föreslås
förläggas i Prästvägen strax söder om planområdets sydvästra spets. Anslutningshöjden
är okänd. I förlängningen finns det även möjlighet att ansluta befintliga fastigheter i
närheten av planområdet som t.ex. Rishammar 4:1 och fastigheter nordost om
planområdet.
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Tryck
Som tidigare nämnt styr vattennivån i Munkegärde vattentorn trycknivån i
Rishammarområdet. Enligt Kungälvs dricksvattenmodell varierar det utgående trycket från
vattentornet mellan +63–67 under normala, befintliga driftsförhållanden.
Högsta framtida marknivå inom planområdet uppgår till cirka +34 meter i de nordöstra
delarna. Högsta tappställe inom området bedöms därför hamna på cirka +38 meter, vilket
medräknar höjden till tappkran i en tvåplansvilla.
Svenskt Vattens P83 rekommenderar en trycknivå över högsta tappningsställe om cirka 25
mvp, vilket innebär att trycknivån som behövs inom planområdet uppgår till +63 meter
(+38 meter + 25 mvp).
Tryckmätningarna som gjordes av Kungälvs kommun i tryckstegringsstationen uppgick till
+59 meter (+21 + 38 mvp), vilket är lägre än de +63 meter som krävs för att försörja högsta
tappställe om 25 mvp i säkerhet ska bibehållas. I tryckstegringsstationen pumpas vatten
vidare norrut mot Kode, vilket gör att när pumparna går så minskar trycket i
tryckstegringsstationen. Enligt dricksvattenmodellen går trycket ner till cirka +62 meter vid
drift och ökar till cirka +65 meter när pumparna är stillastående. Mätningen påvisar att
trycket är lägre i ledningsnätet än vad dricksvattenmodellen visar i samma punkt.
Då trycket som krävs för att försörja högsta tappställe inom planområdet (+63 meter) ligger
i samma härad som det utgående trycket från Munkegärde vattentorn (+63–67 meter),
innebär detta att knappt några förluster får förekomma på ledningssträckan fram till
fastigheten. Trots att tryckförluster på huvudledningssträckor vanligtvis är små kan detta
inte uteslutas, vilket gör att vattenledningarna i Kareby-området rekommenderas att
tryckstegras. Förutsättningar för att bygga om befintlig tryckstegringsstation så att
tryckstegring kan ske i Kareby-området bör utredas. Ingen tryckstegringsstation föreslås
inom planområdet.
Åtgärder på befintligt vattenledningssystem
Kungälvs kommun har en dimensionsplan för huvudledningsnätet men det saknas en plan
för hur distributionsnätet ska byggas ut i framtiden.
Den söderifrån inkommande vattenledningen till Kareby TS (160/144,6 mm PVC) föreslås
läggas om till en ny huvudvattenledning med dimension 250/229,2 mm PE från befintlig
vattenledning med dimension 250 mm i Arntorp fram till Kareby TS.
Vidare behöver även ledningssträckan mellan Kareby TS fram till planområdet ses över
dimensionsmässigt. I dagsläget består ledningssträckan av en 110 mm PVC-ledning som
föreslås läggas om till en större dimension för att det dimensionerande dricksvattenflödet
om 25 l/s (inkl. 20 l/s brandvatten) skall kunna erhållas utan stora tryckförluster på sträckan.
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4.2

Föreslagen spillvattenavledning
För den planerade bebyggelsen inom planområdet baseras det framtida dimensionerande
spillvattenflödet på den maximala dricksvattenförbrukningen (utan tillägg för
brandvattenförsörjning), en uppskattning av tillskottsvatten vid regnväder samt en
säkerhetsfaktor om 50%.
Den bidragande arean för tillskottsvatten har uppskattats till planområdets storlek på 9,0
ha samt en uppskattad exploateringsgrad om 40%, vilket ger 3,6 ha. Flödet av
tillskottsvatten vid regnväder baseras på summan av schablonvärdena från Svenskt
Vattens publikation P110 om 0,1 l/s, ha vid torrväder och 0,45 l/s, ha vid regnväder.
Beräkningarna för framtida spillvattenavledning kan ses nedan i tabell 5.
Tabell 5. Framtida dimensionerande spillvattenavledning från planområdet (inkl. uppskattning av
tillskottsvatten baserat på Svenskt Vattens P110 samt en säkerhetsfaktor om 50%).

Framtida spillvattenavledning
Maximal dricksvattenförbrukning utan brandvatten (l/s)

10,5

Uppskattad bidragande area för tillskottsvatten (ha)

3,6

Schablon, tillskottsvatten vid regnväder (l/s, ha)

0,55

Dimensionerande spillvattenflöde (l/s), inkl. säkerhetsfaktor 50%

ca 19

En översikt över föreslagen VA-hantering kan ses i bilaga 1:1. I förlängningen finns det
även möjlighet att ansluta befintliga fastigheter i närheten av planområdet som t.ex.
Rishammar 4:1 och fastigheter nordost om planområdet.
Ny pumpstation inom planområdet
Möjligheterna att avleda spillvatten från planområdet med självfall har setts över för två
alternativ; direkt till APS Kareby eller till befintligt spillvattennät i Prästvägen.
Direkt till APS Kareby
Avledning av spillvatten kommer ske via passage under Krokebäcken. Dikesbotten vid
lämplig passage är uppmätt till ca +19,55 m, se avsnitt 3.3.2. Med en antagen
ledningstäckning om ca 0,15 m erhålls en vattengångsnivå på ca +19,20 m (200 mm
ledning).
Avståndet mellan Krokebäcken och APS Kareby är cirka 120 meter. För att erhålla en
lutning på minst 6 promille bör inloppet till pumpstationen vara belägen på cirka +18,0 meter
enligt ovan beräknad vattengång under diket. Stoppnivån för pumparna är inventerade till
cirka +17,98 meter. Att leda in vatten under eller i liknande höjd som stoppnivån är inte att
rekommendera pga. stor risk för sedimentationsproblem. Stoppnivån bedöms inte kunna
sänkas för att inte riskera försämrad vattencirkulation eller torrpumpning med luft i systemet
som konsekvens. Det kan däremot bli aktuellt att höja stoppnivån eftersom pumparna
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behöver dimensioneras upp vilket innebär större pumpar med krav på större underliggande
vattenvolym.
Till befintligt spillvattennät i Prästvägen
Föreslagen anslutningspunkt till spillvattennätet är belägen i Prästvägen strax söder om
planområdet sydvästra spets. Vattengångsnivån i föreslagen anslutningspunkt är osäker.
Dock är nivåerna i uppströms och nedströms brunn kända, cirka +19,17 meter respektive
+18,83 meter. Eftersom vattengångsnivån i nedströms brunn är belägen lägre än beräknad
nivå under Krokebäcken skulle det gå att ansluta spillvattenledningarna med en täckning
på ca 0,15. Detta är mycket små marginaler och att anlägga ledningar så nära dikesbotten
kan inte rekommenderas.
I detta skede föreslås därför att en ny pumpstation placeras i ett E-område i södra delen
av planområdet. Rekommenderat skyddsavstånd för en pumpstation är 50 meter. Det
kommer även att krävas en infartsväg till pumpstationen, tillräckligt bred för att en slambil
ska kunna nå stationen.
Om befintlig pumpstation byggs om eller ersätts med en ny bör spillvattenavledning med
självfall från planområdet studeras mer i detalj för att eventuellt undvika byggnation av
pumpstation inom planområdet.
Åtgärder på befintligt spillvattensystem
Kapaciteten i befintlig pumpstation är inte tillräcklig för att koppla på det nya planområdet
med ett beräknat maxflöde på ca 19 l/s. Tryckavloppsledningen är inte heller tillräcklig för
beräknat maxflöde. Utöver planområdet ska befintligt spillvatten från Kareby och Skårby
samt tillskottsvatten avledas.
För att bedöma framtida flöden och nödvändiga åtgärder på befintligt spillvattensystem har
beräkningar genomförts med en spillvattenmodell över västra Kungälv. I beräkningarna
ingår dimensionerande spillvattenflöde från planområdet (se rubrik 4.2), befintlig
spillvattenavledning från Kareby och Skårby samt nederbördsbaserat tillskottsvatten. Det
antas att Kungälvs kommun kan reducera tillskottsvattenbelastning från framkalibrerade
långsamma ytor (påverkan >60 min) med ca 25 %. Inga snabba ytor (påverkan <60 min)
har kalibrerats fram i området.
Vid ett 10-årsregn under maxtimme-maxdygnsförbrukning för planområdet och befintlig
bebyggelse visar beräkningar på ett maxflöde in till APS Kareby om ca 31 l/s, se figur 8.
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Figur 8. Beräknat maxflöde till APS Kareby från befintlig bebyggelse, framtida planområde samt
tillskottsvatten vid 10-årsregn

Pumparna i APS Kareby behöver dimensioneras upp för att klara av beräknat flöde.
Tryckavloppsledningen från pumpstationen behöver även dimensioneras upp till minimum
180/158,6 mm ledning. Vid vald ledningsdimension och en pumpkapacitet om 31 l/s uppgår
hastigheten till ca 1,6 m/s och friktionsförlusterna till ca 19 m. För att uppnå självrensning i
tryckledningen krävs minimikapacitet om ca 12 l/s. Vid ovanstående åtgärder uppkommer
inga bräddningar.
Vid ovanstående maxflöde visar beräkningar på dämning ca 200 m uppströms APS
Kareby. Dock sker ingen dämning ovan marknivå, se Figur 9.
Föreslagen
anslutningsbrunn
för planområde

APS Kareby

Figur 9. Dämning uppströms APS Kareby vid beräknat maxflöde från befintlig bebyggelse, framtida
planområde samt tillskottsvatten vid 10-årsregn. Blå linje = maximal spillvattennivå. Grön linje =
marknivå.
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Nedströms APS Kareby förekommer vissa dämningseffekter vid maxflöde, dock ej över
marknivå. I beräkningarna ingår inte uppskattat spillvattenflöde om ca 35 l/s från Arntorp
framtida verksamhetsområde enligt Tyréns VA-utredning från 2009. Det är oklart om detta
flöde är aktuellt. Om flödet är aktuellt kommer åtgärder krävas både för pumpstationer och
ledningar. Eventuella åtgärder i aktuellt område kommer hanteras i separat utredning av
Sweco.

4.3

Framtida dagvattenhantering
Den ökade hårdgörandegraden inom planområdet leder till ett snabbare
ytavrinningsförlopp med ökade flöden och föroreningar i dagvattnet. Föreslaget system för
dagvattenhantering syftar till att fördröja och rena dagvattnet lokalt, innan utsläpp till
Krokebäcken. Principförslaget utgörs av avskärande diken, biofilter längs med huvudgata
och i anslutning till förskolans parkering, underjordiska makadammagasin för friliggande
tomter och förskolan samt en torr damm i planområdets sydvästra hörn. Illustration av
föreslagen dagvattenhantering visas i figur 10 och bilaga 2. I bilaga 1:1 presenteras
föreslagna dagvattenledningar som behövs inom planområdet.
Dagvattenanläggningarna beskrivs mer ingående i kapitel 4.3.1-4.3.5. Hur det
dimensionerande flödet förändras med föreslagen exploatering redovisas i kapitel 4.3.6.
Beräknad erforderlig fördröjningsvolym presenteras i kapitel 4.3.7 och i kapitel 4.3.8
presenteras föroreningsbelastning med planerad exploatering. I kapitel 4.3.9 diskuteras
dagvattenutsläppens miljömässiga påverkan på Krokebäcken.
Skyfall hanteras genom god höjdsättning i form av säkerhetsnivå gentemot dämning i
dagvattensystemen, marklutning från byggnader samt att skapandet av instängda områden
undviks genom låglinjer i mark och kvartersgator får fungera som sekundära
avrinningsvägar. Höjdsättning behandlas vidare i kapitel 5.3 samt i bilaga 3.

16(32)
RAPPORT
2018-04-06
KAREBY, VAD-UTREDNING, KUNGÄLV

SO \\sehadfs001\projekt\1354\1354101_kareby_vadutredning_kungälv\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\1354101000_rapport kareby vad-utredning
kungälv_180406.docx

Figur 10. Skiss över principförslag för dagvattenhantering. Se bilaga 2 för större bild.

Avvattningsprincip och husgrundsdränering
Föreslagen avvattningsprincip är inkluderad i figur 10 som färgade bakgrunder till
planskissen. Principen är baserad på de höjdryggar som föreslagits i markhöjdsättningen
som Sweco tagit fram (2018-02-28). I alla gator går det en dagvattenledning som mynnar i
torr damm placerad i planområdets sydvästra hörn (för ledningsdragning, se bilaga 1:1).
Vatten kopplat till dagvattenledningen är visst takdagvatten och vägdagvatten från
tvärgator till huvudgatan samt dräneringsvatten från husgrunderna. Längs med tvärgatorna
återfinns hårda rännor i gatans låglinje, exempelvis betongrännor, med rännstensbrunnar
som kopplas till dagvattenledningen.
Enligt rekommendationer i P110 ska nya system för husgrundsgrundsdränering anläggas
så att dämning mot husgrund inte kan ske när dagvattensystemets kapacitet överskrids.
För att åstadkomma en sådan säkerhet krävs tillräcklig höjdsättning av bebyggelse eller att
dränvattnet pumpas. Föreslaget system inom aktuellt planområde bygger på att
dräneringsvattnet kan anslutas med självfall till dagvattenservis samt att det finns en viss
säkerhetsnivå
mellan
husgrundsdräneringens
djup
och
vattengångsnivå
i
förbindelsepunkt. Det är upp till VA-huvudmannen att bestämma godkänd säkerhetsnivå
gentemot dämning.
Dagvatten från huvudgatan fördröjs och renas i biofilter och i möjligaste mån skall det
renade och fördröjda vattnet särskiljas och avledas direkt till utlopp 3.
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Inom området planeras inga källare. Om källare ändå byggs rekommenderas
dräneringsvattnet att pumpas till marknivå för att sedan med självfall kunna ansluta till
dagvattenledning i gata, likt principillustration i figur 11. Alternativt kan detta regleras med
en planbestämmelse.

Figur 11. Pumpning av dräneringsvatten från husgrund innan anslutning till dagvattensystem i gata
(Svenskt Vatten P110, januari 2016)

I planområdets nordöstra hörn, där exploateringen utgörs av friliggande villor, går det i
gatan en dagvattenledning som föreslås anslutas till det östra avskärande diket. Dag- och
dräneringsvatten från denna del av planområdet leds därmed till Krokebäcken via det östra
diket, ej via den torra dammen.
Som beskrivet i kapitel 3.3 Befintlig dagvattenavrinning ingår planområdet i ett större
avrinningsområde. För att skydda fastigheterna i östra delen av planområdet mot
tillrinnande naturmarksavrinning samt för att omhänderta visst dagvatten från planområdet,
planeras ett dike längs med östra planområdesgränsen, benämnt som dike öster i figur 10.
Dikets funktion är att fördröja och rena dagvattnet varför botten ska täckas med växtlighet,
exempelvis gräs, samt innehålla någon slags flödesreglering, exempelvis dämmande
sektioner likt foto i figur 12. För dimensionering av diket ska erforderlig fördröjningsvolym,
tillrinnande naturmarksavrinning samt dag- och dräneringsvatten från planområdets
nordöstra hörn rymmas i diket. Släntlutningen behöver vara svag till måttlig och ju flackare
slänterna är, desto mer yta tar diket i anspråk. Samtidigt gör flackare slänter att
naturmarken öster om planområdet blir mer tillgängligt. Utlopp i Krokebäcken sker
förslagsvis i planområdets sydöstra hörn, benämnt som utlopp 4 i figur 10.
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Figur 12. Gräsbeklätt dike med flödesreglering (vänster) och principskiss på utformning av ett
svackdike (höger) (WRS).

Längs med västra planområdesgränsen, i anslutning till befintlig stengärdsgård, föreslås
ytterligare ett avskärande dike, benämnt som dike väster i figur 10. Dikets funktion är
densamma som för det östra diket (tillrinnande naturmarksavrinning bedöms inte vara lika
stort). Stengärdsgården förutsätts ligga i tomtgräns varför diket bedöms få plats mellan
stengärdsgård och planerade tomter. Utlopp i Krokebäcken sker förslagsvis i anslutning till
pumpstationen i planområdets sydvästra hörn, benämnt som utlopp 1 i figur 10. Beroende
på pumpstationens placering kan diket behöva övergå i ledning vid utloppet.
Fastigheter nordost om planområdet, som enligt ytavrinningskarteringen ingår i det större
avrinningsområdet, ska inte avvattnas mot planområdet utan avledas på annat sätt
(fastigheterna finns redovisade i figur 4). En möjlig lösning är att fastigheternas dagvatten
avleds via vägdiken. Enligt tillgängligt kartmaterial finns inga dagvattenserviser till dessa
fastigheter. Fastigheterna ingår inte i planområdet och har därför inte studerats närmare.
Biofilter
Enligt principförslag ska väg- och parkeringsdagvatten från huvudgata fördröjas och renas
i biofilter, s.k. nedsänkta växtbäddar där en principskiss presenteras i figur 13.
Nedsänkningen skapar en extra fördröjningsvolym ovan växtbädden. I växtbädden
planteras olika växtmaterial som starr, gräsarter och örter vilka måste trivas i fuktiga miljöer.
Träd kan också planteras i bäddarna. Extra hänsyn behöver då tas till rötternas utbredning
vilket kan göras med s.k. skelettjord. Skelettjord består av grov makadam som i hålrummen
fylls med luft samt fuktighets- och näringshållande växtjord (Trafikkontoret Stockholms
Stad, 2009-02-23). Bädden utgörs då av två delar; skelettet av makadam och växtjorden.
Skelettjorden kan med rätt överbyggnad hårdgöras.
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Figur 13. Principskiss av biofilter och dess uppbyggnad (Sweco, 2018-02-06).

Växtbädden efterliknar naturens sätt att rena dagvatten genom biologiska, fysiska och
kemiska reningsprocesser. Biofiltrets förmåga att fånga upp partikelbundna föroreningar är
mycket god, upp till 80–90% (Stockholm Vatten och Avfall i samarbete med WRS, 2018).
Lösta föroreningar avskiljs också i bädden men reningen beror delvis på filtermaterialets
egenskaper. Dagvattenanläggningen är en av de mest effektiva lösningarna för att uppnå
god rening. Dagvatten med högt föroreningsinnehåll leds därför med fördel till biofilter för
rening och fördröjning. Högst föroreningsinnehåll erhålls i det dagvatten som avvattnas från
trafikerade ytor varför dagvatten från huvudgatans väg och parkeringar bör passera
biofilter. Dagvatten från förskolans parkering och infart/utfart bör därmed också ledas till
biofilter, dessa placerade inom tomtgräns för förskolan.
Viktigt för biofiltrets funktion är att vatten rinner ytledes till bädden, detta exempelvis genom
öppningar i kantsten om de placeras i gatumiljö. Under växtbädden/skelettjorden återfinns
en dräneringsledning för avledning av infiltrerat dagvatten. Utlopp i Krokebäcken sker
förslagsvis i höjd med infarten till planområdet, benämnt som utlopp 3 i figur 10. Nederbörd
som överskrider magasinsvolymen behöver bräddas, förslagsvis ytledes i gatans låglinje.
Underjordiska makadammagasin
För friliggande villor i planområdets nordöstra hörn föreslås dagvatten från hårdgjorda ytor
fördröjas i underjordiska makadammagasin, detta innan avledning till dagvattenledning i
kvartersgata. Lösningen är fördelaktig då den inte tar någon yta i anspråk samt att det
avlastar den volym som behöver fördröjas i gemensam fördröjningsanläggning. Lösningen
kräver dock ett fördröjningskrav som ställs på fastighetsägare för de friliggande tomterna.
Underjordiska makadammagasin, ett s.k. perkolationsmagasin, är utformade med öppen
botten och/eller vägg där vatten kan infiltrera till omgivande jord. En utschaktad grop fylls
med makadam som med hjälp av geotextil avskiljs från omgivande mark.
Dagvatten som inom förskolans tomtgräns inte ryms i biofilter föreslås fördröjas och renas
i underjordiska makadammagasin.
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Torr damm
Den gemensamma fördröjningsanläggningen föreslås att utformas som en öppen
anläggning, s.k. torr damm. Torra dammar kan utformas på många sätt där
förutsättningarna på rådande plats får styra utformningen. Anläggningen kan fungera som
en multifunktionell yta där rekreation och lek kan ske vid torra väderförhållanden. Djupet
på anläggningen beror på grundvattennivån inom området. Enligt geotekniska
undersökningar bedöms grundvattenytan ligga 1–1,5 meter under markytan inom
undersökt område. Huruvida bedömningen är representativ för årsvariationer och vid olika
nederbörd är dock okänt. Bedömningen är dessutom inte baserad på hydrogeologiska
undersökningar. Slutsatser kring rekommenderat djup för anläggningen kan inte göras med
befintligt underlag. Alternativ utformning är att göra dammen tät. Risk för
bottenupptryckning behöver då tas i beaktning.
Vatten från fördröjningsanläggningen leds via självfall eller pumpning till Krokebäcken,
benämnt som utlopp 2 i figur 10. Huruvida pumpning av dagvatten från
fördröjningsanläggningen är nödvändig beror bland annat på anläggningens djup och
utloppets placering i förhållande till vattennivå i bäcken. Enligt tidigare beskrivning i kapitel
4.2 Föreslagen spillvattenavledning finns plats avvarat för en pumpstation i det sydvästra
hörnet av planområdet. Därför finns det möjligheter till att pumpa dagvattnet om det skulle
visa sig nödvändigt i detaljprojekteringsskedet.
Fördröjningsanläggningen kan förses med avstängningsventiler för att förhindra utsläpp av
släckvatten till Krokebäcken vid en brandsituation.
Värt att notera är att det i höjd med det sydvästra hörnet av planområdet återfinns en
trumma i Krokebäcken av dimensionen 1000 mm samt att det observerats en
utloppsledning från planområdet med dimensionen 200 mm, båda visualiserade i figur 14.
Bef. utlopp
planområde

Figur 14. Trumma i höjd med planområdets sydvästra hörn (vänster) och observerad utloppsledning
från planområdet (Sweco, 2017-03-30).

Fördröjningsanläggningen rekommenderas att utföras som allmän platsmark. Om marken
inte görs till allmän platsmark krävs ett U-område genom området för drift och underhåll av
vatten- och spillvattenledningar.
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Kvartersmark inom gårdar
Fördröjning och rening av dagvatten inom gård 1 samt 3–6 föreslås fördröjas och renas
inom respektive gård. Dagvattnet kan hanteras i en öppen yta likt den gemensamma
fördröjningsanläggningen, eller underjordiskt likt makadammagasinen. Detta dagvatten
skall helst ledas direkt till Krokebäcken i separata ledningar/diken då rening och fördröjning
redan är utförda. Om detta är svårt att åstadkomma kan dagvattnet ledas via
dagvattenledningar till den stora fördröjningsdammen dock måste då dammen konstrueras
för detta.
Gårdarna får inte bli instängda, så att vatten ytligt inte kan ta sig från gårdarna. Därmed är
det nödvändigt att höjdsättningen av marken görs på sådant sätt att självfall finns från
gårdarna till anslutande gator, detta visualiseras i figur 10 som låglinje i mark. Samma
princip gäller för de friliggande villorna i planområdets nordöstra hörn. Denna synpunkt har
beaktats i det förslag Swecos tagit fram gällande markhöjdsättning.
Dimensionerande flöde med planerad markanvändning
Beräkningar av dimensionerande flöde med planerad markanvändning har gjorts i enlighet
med beskrivning i kapitel 3.3.4 Dimensionerande flöde med befintlig markanvändning.
Hänsyn till framtida förändringar i nederbörd har gjorts med hjälp av en klimatfaktor på
1,25, vilken inkluderats i beräkningarna. Markanvändningar och dess yta har uppskattats
utifrån planskiss
daterad 2018-02-21. Markanvändningar
och dess
yta,
avrinningskoefficient för beräkning av dimensionerande flöde (φdim) och
volymavrinningskoefficient för beräkning av föroreningsbelastning (φvol) presenteras i tabell
6.
Tabell 6. Markanvändning enligt planskiss 2018-02-21, dess yta samt avrinningskoefficienter.

Markanvändning

Yta (ha)

φdim (-)

φvol (-)

Gräsyta

1,0

0,1

0,1

Villaområde

1,2

0,4

0,25

Radhusområde

6,2

0,5

0,32

Skolområde

0,6

0,5

0,45

Total yta

9,0

-

Viktad avrinningskoefficient (φviktad)

-

0,44

-

Reducerad yta (Ared)

3,9

-

-

Den viktade avrinningskoefficienten beräknas öka från 0,1 till ca 0,44 pga. föreslagen
exploatering. Den uppskattade rinntiden vid exploatering av planområdet är ca 22 minuter,
vilket kan jämföras med ca 120 minuter med befintliga förhållanden. I tabell 7 presenteras
dimensionerande flöde för återkomsttiderna 20 och 100 år med planerad exploatering.
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Tabell 7. Framtida dimensionerande flöde för 20- och 100-års återkomsttid enligt beräkningar med
rationella metoden.

Återkomsttid (år)

Flöde (l/s)

20

890

100

1500

Erforderlig fördröjningsvolym
Erforderlig fördröjningsvolym för en viss återkomsttid har beräknats med den rationella
metoden och grundas på massbalans, att inkommande och utgående flöde ska vara lika.
Den dimensionerande volymen för magasinet blir den maximala skillnaden mellan
tillrinning och avtappning vid olika varaktigheter på regnet. Maximalt utflöde är satt till 50
l/s vilket motsvarar dimensionerande flöde för planområdet med befintlig markanvändning
vid återkomsttiden 20 år (se tabell 1).
Att applicera en reducerad flödesfaktor på det maximala utflödet demonstrerar att utflödet
från fördröjningsmagasinet beror på trycklinjen i anläggningen. Maximalt utflöde kan endast
tillåtas för den högsta trycknivån vilket gör att utflödet är mindre vid lägre trycknivåer i
magasinet. Den uppskattade medelavtappningen blir således 2/3 av Qmax. Erforderlig
fördröjningsvolym för den dimensionerande återkomsttiden 20 år blir ca 1800 m 3 med
varaktigheten runt 5 h.
Avvattningsprincipen redovisar en uppskattning på vilka ytor som avvattnas till respektive
dagvattenanläggning. Areaförhållandet mellan de avvattnade ytorna kan, med antagandet
om att avrinningskoefficienten för ytorna är densamma, vara ett redskap för att bedöma
vilken fördröjningsvolym som ska rymmas i respektive dagvattenanläggning. Viktigt att
påpeka är att denna beräkning endast ger en anvisning om fördröjningsvolymen för
respektive anläggning. Volymer behöver verifieras i detaljprojekteringsskedet med
flödesberäkningar för respektive delområde som avvattnas mot en anläggning. I tabell 8
presenteras de avvattnade delområdena tillsammans med vilken dagvattenanläggning
som föreslås, procentuell arealfördelning mellan de avvattnade ytorna samt uppskattad
fördröjningsvolym som behöver rymmas i anläggningen.
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Tabell 8. Uppskattad fördröjningsvolym för respektive delområde. Procentuell areafördelning
symboliserar den yta som delområdet upptar gentemot summan av alla ytor som avvattnas mot
någon dagvattenanläggning.
Delområde

Dagvattenanläggning

Procentuell
arealfördelning
(%)

Fördröjningsvolym
(m3)

Dike öster

Öppet dike

15

270

Dike väster

Öppet dike

20

360

Huvudgata

Biofilter

10

180

Friliggande tomter

Underjordiska
makadammagasin

5

90

Förskola

Biofilter och
underjordiskt
makadammagasin

5

90

Gemensam
fördröjningsanläggning

Torr damm

25

450

Kvartersmark: Gård 1
& 3–6

Torr damm el./och
underjordiskt
makadammagasin

20

360

Hela planområdet

-

100

1800

Ytbehov för de olika dagvattenanläggningarna har uppskattats i bilaga 4. Ytbehov har
jämförts med avsatt yta i plan för dagvattenhantering. Sammanfattningsvis bedöms
fördröjningsvolymerna för de olika delområdena i tabell 8 rymmas i den yta som avsatts i
plan för dagvattenhantering. Värt att poängtera är att det inom förskolans tomt troligen
kommer bli svårt att rymma all fördröjningsvolym i biofilter varför det föreslås att parkeringsoch vägdagvatten ryms i biofilter och att takdagvatten från skolbyggnaden ryms i
underjordiska magasin. För att kunna rymma uppskattad fördröjningsvolym i den torra
dammen kommer den stora utbredningen i figur 10 vara nödvändig att reservera för
dagvattenhantering.
Föroreningsbelastning med planerad markanvändning
Beräkning av föroreningsbelastning med planerad markanvändning har gjorts i enlighet
med beskrivning i kapitel 3.3.5 Föroreningsbelastning med befintlig markanvändning.
Markanvändningar, dess yta och volymavrinningskoefficient presenteras i tabell 6. I tabell
9 presenteras uppskattad föroreningsbelastning med planerad exploatering. Tillsammans
med föroreningsbelastningen redovisas de riktvärden Kungälvs kommun föreslagit för
dagvattenutsläpp från ny bebyggelse. För de ämnen vars årsmedelhalt överstiger riktvärdet
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redovisas ett reningsbehov. Reningsbehovet indikerar på den reduktion som krävs för att
årsmedelhalten inte ska överstiga riktvärdet.
Tabell 9. Uppskattade årsmedelhalter och årliga mängder av föroreningar i dagvattnet (inkl. basflöde)
med planerad exploatering. Rödmarkerade årsmedelhalter symboliserar de ämnen som överstiger
föreslagna riktvärden i Kungälvs kommun och rödmarkerade årliga mängder symboliserar de ämnen
vars situation försämras med planerad exploatering, detta vid jämförelse mot befintlig
markanvändning.

Ämne

Riktvärde
(µg/l)

Årsmedelhalt
(µg/l)

Reningsbehov
(%)

Årlig
mängd
(kg/år)

Fosfor (P)

150

180

17

6,6

Ammoniumkväve (NH4)

2 500

590

-

22

Bly (Pb)

14

7,5

-

0,3

Koppar (Cu)

15

17

12

0,7

Zink (Zn)

60

60

-

2,3

Kadmium (Cd)

0,4

0,4

-

0,01

Krom (Cr)

15

4,1

-

0,2

Nickel (Ni)

20

5,4

-

0,2

Kvicksilver (Hg)

0,05

0,02

-

0,0006

Suspenderat material (SS)

40 000

32 000

-

1 200

Oljeindex (olja)

1 000

370

-

14

Bensen

10

0,7

-

0,03

TOC

20 000

8 900

-

340

Miljömässig påverkan
Jämförelse mellan beräknade årsmedelhalter med planerad markanvändning och Kungälv
kommuns riktvärden påvisar ett reningsbehov (se tabell 9) för ämnena fosfor och koppar
Reningsbehovet varierar mellan 12–17% beroende på vilket ämne som studeras.
Reningseffekterna som behövs för att understiga riktvärdena är därmed små vilket
stämmer överens med identifierad reningsgrad; enklare rening. Övriga studerade ämnen
tangerar eller understiger riktvärdena.
I bilaga 3 redovisas schablonmässiga reningseffekter för de föreslagna
dagvattenanläggningarna tillsammans med uppskattat reningsbehov samt procentuell
skillnad i årlig mängd mellan befintlig och framtida markanvändning (endast för de ämnen
där skillnaden är högre med planerad exploatering.
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Om jämförelse görs av årlig mängd gentemot befintliga förhållanden kommer planerad
exploatering medföra en försämrad situation för metaller, olja och TOC. Den ökade årliga
belastningen orsakas delvis av högre koncentrationer i dagvattnet och delvis av den ökade
hårdgörandegraden vilket resulterar i ett ökat årligt flöde från planområdet. Föreslagna
reningsåtgärder medför att den årliga mängden föroreningar kommer att minska för alla
ämnen utom krom och nickel, se bilaga 3.
För bedömning av dagvattenutsläppens miljömässiga påverkan är det även användbart att
undersöka förhållandet mellan medelvattenföring i Krokebäcken och årsmedelflöde från
planområdet. Årsmedelflödet från planområdet utgör ca 3% av uppskattad
medelvattenföring i Krokebäcken (medelvattenföring är uppskattad i bilaga 5, PM för
modelleringen av Krokebäcken). Att årsmedelavrinningen utgör en sådan liten del gör att
det finns goda chanser för utspädning av de dagvattenutsläpp planområdet medför.
Vid bedömningen av miljömässig påverkan är det viktigt att understryka underlaget och
dess pålitlighet. Föroreningsbelastningen är en uppskattning som görs med hjälp av
StormTac. Årsmedelhalter och årliga mängder ska inte ses som en sanning med exakta
värden. Bedömningen ger därför en indikation på recipientpåverkan, inte det faktiska
svaret.
Kungälv kommuns föreslagna riktvärden är ett hjälpmedel i bedömning av
recipientpåverkan. Uppskattad föroreningsbelastning indikerar på att samtliga studerade
ämnen hamnar under riktvärdena med föreslagen dagvattenhantering, detta då
reningsbehov understiger schablonmässiga reningseffekter för de föreslagna
dagvattenanläggningarna. Den samlade bedömningen är att dagvattenutsläpp med
föreslagen dagvattenhantering kommer ha liten miljömässig påverkan på Krokebäcken.

5

Översvämningsrisk
Risk för översvämning inom planområdet kan uppstå både i samband med höga nivåer i
Krokebäcken, vid skyfall eller en kombination av de båda företeelserna. I kapitel 5.1
behandlas endast risken för översvämning vid höga nivåer i Krokebäcken medan
översvämningsrisk från skyfall tas upp i kapitel 5.2. Översvämningsrisk hanteras genom
medveten höjdsättning, vilket behandlas vidare under kapitel 5.3.

5.1

Krokebäcken
En utredning kring översvämningssituationen vid höga flöden i Krokebäcken samt intill
planerad bebyggelse och på väg- och markytor vid skyfall har utförts av Sweco (”Utredning
av översvämningsrisker för Rishammar 2:2 från Krokebäcken”, Sweco, 2018-01-10”).
I utredningen har en hydraulisk modellering av Krokebäcken genomförts för att undersöka
högvattennivåer vid ett flöde med 100- och 200-års återkomsttid samt dimensionering av
den nya trumma som planeras läggas i bäcken för infarten till planområdet från Prästvägen.
Beräkningarna har skett med en 1-dimensionell beräkningsmodell uppbyggd i
programvaran MIKE11. Modellen baseras på inmätningar av tvärsektioner och trummor i
bäcken genomförda av Sweco (2017-03-30) och en höjdmodell med 1-meters upplösning
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framtagen från LAS-data. Detta innebär att modellen baseras på befintliga marknivåer och
inte den höjdsättning av planområdet som tas fram av Sweco i samband med
detaljplanearbetet.
Modellen omfattar Krokebäcken från just uppströms Rishammarvägen till strax nedströms
kulverten under Karebyvägen. På denna sträcka återfinns fem trummor (med diametrar
1000–1800 mm) som lagts in i modellen. Även överfall som representerar vägbanan har
lagts till.
100- och 200-årsflödena har i utredningen tagits fram genom statistiska beräkningar
baserade på dels data från SMHI och dels genom Trafikverkets riktlinjer från 2008 och
2014. Sammanfattningsvis kan sägas att de framtagna flödena i modellen som baseras på
data från SMHI, är osäkra och något underskattade då bl.a. inget eget avrinningsområde
för Krokebäcken finns registrerat i SMHI:s databas, mätdata saknas och dataserien är kort
(18 år). Beräkningsmetoderna i Trafikverkets riktlinjer är däremot framtagna för att ge en
konservativ (hög) skattning av flödena. Sammantaget bör de framtagna flödena, som visas
nedan i tabell 10, spänna över de verkliga flödena i Krokebäcken då de första torde
innebära en underskattning (SMHI) och de senare en stor överskattning (Trafikverket).
Tabell 10. Beräknade flöden (HQ = återkomsttid, mom = momentanflöde, KF = klimatfaktor 1,50),
Översvämningsutredning, Sweco, 2018-01-10.
Flöde (m3/s)
SMHI
Trafikverket
HQ50

0,60

1,78

HQ100

0,64

1,87

HQ200

0,67

2,23

HQ50mom + KF

1,54

4,55

HQ100mom + KF

1,63

4,77

HQ200mom + KF

1,72

5,68

27(32)
RAPPORT
2018-04-06
KAREBY, VAD-UTREDNING, KUNGÄLV

SO \\sehadfs001\projekt\1354\1354101_kareby_vadutredning_kungälv\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\1354101000_rapport kareby vad-utredning
kungälv_180406.docx

Figur 15. Resultat från modellen: momentant 200-årsflöde (inkl. säkerhetsfaktor) baserat på
beräkningar från Trafikverkets riktlinjer (Översvämningsutredning, Sweco, 2018-01-10).

Översvämningsutbredningen i figur 15 visar att vid det mest extrema flödet, dvs.
momentant 200-årsflöde baserat på riktlinjer från Trafikverket och befintliga marknivåer,
sker dämning framförallt vid kulverten som löper under bilhallen. I figur 15 kan en
begränsning i modellens utsträckning kring bilhallen skymtas (markerat med röd pil i
figuren), vilket innebär att vikt inte bör fästas vid den exakta vatten utbredningen nedströms
planområdet. Därmed kan maxnivåerna för översvämningsutbredningen inom planområdet
i figur 16 nedan ses som konservativa.
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Figur 16. Kartering av vattennivåer i höjdsystem RH2000 vid 200-årsflöde (momentant, inkl.
klimatfaktor) beräknat utifrån Trafikverkets riktlinjer. Blå linjer anger höjdkurvor och siffror i svart
anger nivåer i RH2000 (Översvämningsutredning, Sweco, 2018-01-10).

I sydvästra hörnet och fram till tomtgräns för husen närmst Krokebäcken ses viss
översvämning men det krävs endast en liten höjning av marken vid grundläggning jämfört
med befintliga marknivåer för att nå över de nivåer som beräknats i modellen (avtagande
från +22,8 meter vid östra planområdesgränsen till +21,8 meter vid västra i höjdsystem
RH2000, se figur 16). Den framtagna höjdsättningen för detaljplaneområdet medför att
större delen av all tomtmark förläggas högre än dessa nivåer. Viktigt att även färdigt golv
och dräneringar tar hänsyn till dessa höjder, samt att mängden uppfyllnad kontrolleras vid
färdig höjdsättning så att stabiliteten inte påverkas.

5.2

Översvämningskartering
Förutom den ovan nämnda utredningen har en översvämningskartering utförts av WSP för
ett flertal områden i Kungälvs kommun (”Översvämningskartering Kungälvs kommun”,
WSP, 2016-11-24). I figur 17 visas ett utdrag ur rapporten där en skyfallsanalys i MIKE21
har genomförts för ett område där planområdet ingår. Figuren visar
översvämningsutbredningen för ett 100-årsregn med 30 minuters varaktighet och en
klimatfaktor på 1,25.
Skyfallsanalysen baseras på en terrängmodell som består av ett raster med en upplösning
på 4 x 4 meter. I terrängmodellen har broar modifierats så att vatten kan ansamlas undertill.
Kulvertar har inte modifierats i terrängmodellen för att tillåta att ett vattenflöde kan passera.
Markens råhet har uppskattats genom att Mannings tal har tilldelats olika typer av
markanvändning. Infiltrationskapaciteten har uppskattats baserat på markanvändning.
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Ledningsnätets kapacitet har inte beaktats i analysen. Skyfallsanalysen är baserad på
befintliga marknivåer.
Då skyfallsutredningen inte tar hänsyn till en 1000 mm-trumma placerad under
bilhandlaren, illustrerar figur 18 situationen när trumman är ur funktion och hur området
öster om bilhandlaren däms upp bakåt. I kapitel 5.4 kan rekommendationer utifrån dessa
skyfall/översvämningsrisk läsas.
Kulvert under bilhandlare (dim 1000 mm)

Figur 17. Skyfallsanalys utförd i MIKE21 för ett 100-årsregn med 30 minuters varaktighet och en
klimatfaktor på 1,25 (Översvämningskartering Kungälvs kommun, WSP 2016-11-24).

5.3

Rekommendationer vid höjdsättning
I Kungälvs kommuns handbok har kommunen ej tagit ställning till dimensionerande
återkomsttid som ska användas för marköversvämningar som ger skador på byggnader. I
Svenskt Vattens publikation P110 återfinns rekommenderade minimikrav på återkomsttider
för att skydda byggnader och annan viktig verksamhet från marköversvämningar.
Rekommenderat minimikrav är en återkomsttid på 100 år.
För att skydda bebyggelsen mot marköversvämningar krävs att höjdsättningen av området
genomförs på ett medvetet sätt genom att säkerhetsställa att marken alltid lutar bort från
byggnaderna samt att inga instängda områden skapas.
I Svenskt Vattens publikation P105 ”Hållbar dag- och dränvattenhantering” ges förslag på
hur höjdsättning kring byggnader kan ske för att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in
mot byggnaden. Närmst byggnaden, cirka 3 meter, ska marken ha en ordentlig lutning
omkring 1:20 (5%). Längre ut från byggnaden kan markytan ha en flackare lutning omkring
1:50-1:100 (1–2%). Om byggnaden ligger i en sluttning är det även viktigt att marken på
byggnadens uppströmssida ges en lokal lutning ut från byggnaden. I detta planområde
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med hög exploateringsgrad och små tomter är detta svårt att åstadkomma samtidigt som
tillgänglighetsanpassning sker. I detaljplanen för Rishammar 2:2 föreslås följande riktlinjer:
•

Byggnaderna ska ha en sockelvisning om minst 0,2 m och tomtmarken ska ha en
lutning om minst 1:50 (2%) mot närliggande gata. Dräneringsvatten ska avledas
via dagvattensystemet, varvid dämningsnivåer ska beaktas.

Inom planområdet är det de framtida fastigheterna längst söder- och västerut mot
Krokebäcken och längs med västra långsidan av området samt pumpstationen, som löper
högst översvämningsrisk vid skyfall och höga nivåer i Krokebäcken (se figur 15 och figur
17).
Swecos rekommendationer är dels anpassad höjdsättning i söder och väster samt att
planområdet längst i sydväst närmast bilhandlaren ej bör bebyggas med bostäder. Den
framtagna höjdsättningen, se bilaga 6, för detaljplaneområdet medför att större delen av all
tomtmark förläggs högre än dessa nivåer. Viktigt att även färdigt golv och dräneringar tar
hänsyn till dessa höjder samt att mängden uppfyllnad kontrolleras vid färdig höjdsättning
så att inte stabiliteten påverkas. Föreslagen pumpstations färdiggolvnivå behöver
fastställas så den uppfyller kommunens krav.
Vid skyfall är det viktigt att höjdsättningsprinciperna ovan följs så att marken alltid lutar bort
från byggnaden samt att gatan ligger på en lägre nivå än byggnaden. Detta för att gatunätet
ska kunna fungera som sekundära avrinningsvägar så att skyfallet kan avledas på ett
kontrollerat sätt dit det gör minst skada.
Husgrundsdränering
Enligt rekommendationer i P110 skall nya system för husgrundsgrundsdränering anläggas
så att dämning mot husgrund inte kan ske när dagvattensystemets kapacitet överskrids.
För att åstadkomma en sådan säkerhet krävs tillräcklig höjdsättning av bebyggelse eller att
dränvattnet pumpas. Föreslaget system inom aktuellt planområde bygger på att
dräneringsvattnet kan anslutas med självfall till dagvattenservis samt att det finns en viss
säkerhetsnivå
mellan
husgrundsdräneringens
djup
och
vattengångsnivå
i
förbindelsepunkt. Det är upp till VA-huvudmannen i Kungälvs kommun att bestämma vad
godkänd säkerhetsnivå gentemot dämning.

6

Rekommendationer och fortsatt arbete
Dagvatten och översvämningsrisk
•

Byggnaderna ska ha en sockelvisning om minst 0,2 m och tomtmarken ska ha en
lutning om minst 1:50 (2%) mot närliggande gata. Dräneringsvatten ska avledas
via dagvattensystemet, varvid dämningsnivåer ska beaktas.

•

Planområdet längst i sydväst närmast bilhandlaren bör ej bebyggas med bostäder.

•

Större delen av all tomtmark förläggs högre
översvämningsnivåerna (TRV 200 år) för Krokebäcken.

än

de

framtagna
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•

Föreslagen pumpstations färdiggolvnivå behöver fastställas så den uppfyller
kommunens krav.

•

Det bör säkerhetsställas att föreslagna dagvattenlösningar utformas och gestaltas
på ett för omgivningen tilltalande sätt samt att de uppfyller kommunens krav på
säkerhet och tillgänglighet. För att dagvattenlösningarnas funktionalitet ska
bibehållas i ett långsiktigt perspektiv är det även viktigt att ansvarsfördelningen är
tydlig.

•

Dräneringsvatten ska avledas via dagvattensystemet, varvid dämningsnivåer ska
beaktas.

Dricksvatten
•

Kareby-området rekommenderas att tryckstegras, ombyggnation av Kareby TS bör
undersökas.

•

Inkommande ledning söderifrån till Kareby TS föreslås läggas om till en
250/229,2 mm PE-ledning mellan befintlig 250 mm PE-ledning i Arntorp fram till
tryckstegringsstationen.

•

Ledningssträcka mellan planområdet och Kareby TS bör dimensioneras upp för att
klara det dimensionerande dricksvattenflödet om 25 l/s. I dagsläget består den
befintliga ledningen av en 110 mm PVC-ledning.

Spillvatten
•

Pumparna i Kareby APS behöver dimensioneras upp för att klara av beräknat flöde
om 31 l/s (beräknat maxflöde till Kareby APS från befintlig bebyggelse, framtida
planområde samt tillskottsvatten vid 10-årsregn).

•

Tryckavloppsledningen från pumpstationen behöver även dimensioneras upp till
minimum 180/158,6 mm-ledning.

•

Pumpstation föreslås placeras inom planområdet för att korsa Krokebäcken.
Dimension på befintlig självfallsledning från släppunkten för pumpstationen inom
planområdet till Kareby APS bör ses över för att klara ett tillkommande framtida
spillvattenflöde från planområdet om 19 l/s.
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BILAGA 3

Ställningstagande i Kungälv kommuns dagvattenpolicy
Det övergripande målet är att verka för en hållbar samhällsutveckling vilket beskrivs mer ingående
i nedanstående punkter.
•

För att minska uppkomsten av dagvatten, höga dagvattenflöden och utjämna
flödestoppar nära källan ska kommunen använda sig av och ställa krav på trög, ytlig
avledning samt lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten nära källan.

•

Vidare ska översvämningsrisken med allvarliga skador på byggnader, infrastruktur och
viktiga samhällsfunktioner följd minimeras genom bl.a. medveten höjdsättning, ytliga
avrinningsvägar samt nyttjande av lokala förhållanden som låglänta stråk och
grönområden för fördröjningsåtgärder.

•

Dagvattenhanteringen ska bidra till en förbättring av kommunens yt- och
grundvattenkvalitet så att god vattenstatus eller motsvarande vattenkvalitet kan uppnås i
kommunens samtliga vattenområden.

•

Framtida dagvattenlösningar ska utformas med hänsyn tagen till både långsiktig
funktionalitet och värden i form av estetik, ekologi och pedagogik. Dagvattenlösningarna
ska även utformas med hänsyn tagen till både säkerhets- och tillgänglighetsaspekter för
att uppnå några av de stora vinster som kan fås med öppna dagvattenlösningar, såsom
ökat rekreationsvärde samt möjligheter till lärande och lek.

Riktvärden för dagvattenutsläpp
Kungälvs kommun har tagit fram föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp vilka presenteras i
tabell 1. Kursiverade ämnen är dem som studerats i aktuell utredning.
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Tabell 1. Förslag på riktvärden för dagvattenutsläpp vid nyexploatering (Kungälvs kommun, 2017-04-26).

Ämne

Enhet

Riktvärde

Fosfor (P)

μg/l

150

Ammoniumkväve (NH4)

μg/l

2500

Bly (Pb)

μg/l

14

Koppar (Cu)

μg/l

15

Zink (Zn)

μg/l

60

Kadmium (Cd)

μg/l

0,4

Krom (Cr)

μg/l

15

Nickel (Ni)

μg/l

20

Kvicksilver (Hg)

μg/l

0,05

Arsenik (As)

μg/l

15

Suspenderat material (SS)

mg/l

40

Oljeindex (olja)

mg/l

1

PCB

mg/l

0,014

TBT

μg/l

0,001

Irgarol

μg/l

0,00215

Diuron

μg/l

0,1

PFOS

ng/l

0,65

Bensen

μg/l

10

BOD/COD

>

0,3

TOC

mg/l

20

Turbiditet

FTU

50

Reningseffekter med föreslagen dagvattenhantering
I tabell 2 redovisas schablonmässiga reningseffekter för de föreslagna dagvattenanläggningarna;
dike (värden för svackdike), underjordiskt makadammagasin, biofilter och torr damm (StormTac,
2018-01-02), tillsammans med uppskattat reningsbehov (årsmedelhalter jämförs mot riktvärden)
samt procentuell skillnad i årlig mängd mellan befintlig och framtida markanvändning (endast för
ämnen där skillnaden är högre med planerad exploatering).
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Tabell 2. Identifierat reningsbehov och schablonmässiga reningseffekter för dike, biofilter och torr damm
(StormTac, 2018-01-02). Den högra kolumnen symboliserar procentuell skillnad i årlig mängd mellan
befintliga och framtida förhållanden. Skillnad presenteras endast för de ämnen där planerad
markanvändning innebär en högre föroreningsbelastning.

Schablonmässig reningseffekt
Ämne

Reningsbehov
(%)

Dike
(%)

Makadammagasin
(%)

Biofilter
(%)

Torr
damm
(%)

Skillnad mot
bef. markanv.
(%)

Fosfor (P)

17

30

35

65

20

-

Ammoniumkväve
(NH4)

-

50

35

70

okänt

-

Bly (Pb)

-

70

75

80

80

-

Koppar (Cu)

12

65

70

65

30

23

Zink (Zn)

-

65

70

85

30

69

Kadmium (Cd)

-

65

60

85

80

74

Krom (Cr)

-

60

70

55

45

76

Nickel (Ni)

-

50

55

75

60

91

Kvicksilver (Hg)

-

15

40

80

10

68

Suspenderat
material (SS)

-

70

80

80

55

Oljeindex (olja)

-

85

75

70

75

61

Bensen

-

50

35

50

okänt

-

TOC

-

50

35

50

okänt

6

-
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BILAGA 4

Ytbehov för uppskattad fördröjningsvolym
Ytbehov för öppet dike har uppskattats med hjälp av schablonmässig siffra på ytbehov för
svackdiken och infiltrationsstråk (två typer av öppna diken). Båda anläggningarna behöver uppta
ca 10% av den reducerade ytan (Stockholm Vatten och Avfall i samarbete med WRS, 2018). Den
avvattnande ytan multiplicerat med den viktad avrinningskoefficienten för planområdet resulterar
i ett ytbehov på ca 550 m2 för det östra diket och ca 700 m 2 för det västra diket. Tillgänglig yta för
det östra diket, med en längd på ca 400 m och medelbredd på 3 m, är 1200 m 2 vilket anses vara
tillräckligt för att rymma fördröjningsvolymen. Det västra diket utgör en längd på ca 600 m vilket
med en medelbredd på 3 m resulterar i 1800 m 2. Även det västra diket anses därför kunna rymma
uppskattad fördröjningsvolym.
Yta som biofiltrena behöver uppta kan uppskattas genom att anta en standardsektion på biofiltret,
denna presenterad i figur 1. För huvudgata och förskola resulterar fördröjningsvolymen i ett
ytbehov på ca 400 m 2 för huvudgatan och ca 160 m 2 för förskolan. Yta för biofilter längs med
huvudgata är enligt planskiss uppskattad till ca 800 m 2 varför fördröjningsvolymen borde kunna
rymmas i avsatt yta för biofiltrena. Inom förskolans område finns det inte någon avsatt yta för
biofilter. Tillgänglig yta för dagvattenhantering vid parkeringar är dock mindre än det uppskattade
ytbehovet. Det kommer därför troligen bli svårt att rymma all fördröjningsvolym i biofilter varför
det föreslås att parkerings- och vägdagvatten ryms i biofilter och takdagvatten från skolbyggnaden
i underjordiska magasin.

Figur 1. Standardsektion av biofilter (StormTac, 2018-02-02).
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Fördröjningsvolym i den torra dammen antas kunna rymmas i en damm på medeldjupet 0,6 m.
Medeldjupet resulterar i ett ytbehov på ca 750 m 2. Om medeldjupet är större minskas ytbehovet
och det motsatta om medeldjupet är mindre. Yta som är avsatt för fördröjningsanläggningen är
uppskattningsvis mellan 350–950 m2. Det anses därför vara möjligt att rymma
fördröjningsvolymen i den avsatta ytan, dock med förutsättningen att antaget medeldjup fungerar
hydrogeologiskt och geotekniskt.
Underjordiska makadammagasin tar ingen yta i anspråk. För dessa anläggningar är det kritiska
att kunna få till ett tillräckligt avstånd mellan magasinets botten och grundvattennivån (gärna minst
en meter).
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Utredning av översvämningsrisker för Rishammar 2:2 från Krokebäcken
Bakgrund och syfte
I samband med detaljplanearbetet för Rishammar 2:2, Kareby, har Sweco utfört en
översvämningsutredning. Enligt information från kommunen har det tidigare inträffat
översvämningar uppströms detaljplaneområdet och man önskar nu utreda högvattennivåer för
Krokebäcken för att minimera risken för framtida översvämningar i den del av
detaljplaneområdet som ligger intill Krokebäcken (Figur 1). Förutom risken för höga nivåer i
Krokebäcken har även frågan om risker vid skyfall lyfts i samrådskommentarer. Skyfallsfrågan
omfattar både aspekten kring risker inom planområdet, men även eventuell förändring av risken
för områden nedströms detaljplaneområdet.
I föreliggande utredning har Sweco studerat översvämningssituationen kring Krokebäcken vid
höga flöden samt översvämningssituationen intill planerad bebyggelse och på väg- och
markytor vid skyfall. Syftet med utredningen var att tidigt i detaljplaneprocessen ta hänsyn till
översvämningsrisker och på så sätt säkra planerad bebyggelse och infrastruktur mot
översvämning.

Karebyvägen

Rishammarvägen

Bilhallen
Prästvägen

Figur 1. Översiktsbild över Rishammar 2:2. Krokebäcken rinner längs med södra delen av planområdet.
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Genomförande
I denna utredning har riskerna för översvämningar kopplade till höga flöden i Krokebäcken
studerats separat från riskerna kopplade till avrinningen från skyfall. Översvämningsriskerna
kopplade till höga nivåer i Krokebäcken utretts genom modellering och riskerna kopplade till
skyfall utretts kvalitativt.
Modellering av Krokebäcken
Hydrauliska beräkningar av Krokebäcken har genomförts för att utreda högvattennivåer för 100och 200-årsflödena samt dimensionering av den nya trumma som planeras läggas i bäcken för
infarten till planområdet från Prästvägen. Beräkningarna har skett med en 1-dimensionell
beräkningsmodell uppbyggd i programvaran MIKE11. MIKE11 är utvecklat av DHI för att
beskriva öppna vattendrag och används av MSB som standard för översvämningskarteringar.
Modellen baseras på följande underlag:
•

Inmätningar av tvärsektioner och trummor i bäcken genomförda av Sweco 2017-03-30

•

Höjdmodell (1m upplösning) framtagen från LAS-data

Modellen omfattar Krokebäcken från just uppströms Rishammarvägen till strax nedströms
kulverten under Karebyvägen. Vattendraget och omgivande mark, representeras av
tvärsektioner och konstruktioner såsom broar och kulvertar, läggs in modellen för att fånga upp
eventuella dämmande effekter. I Krokebäcken återfinns fem trummor med diametrar mellan
1000 och 1800 mm, vilka lagts in i modellen har överfall lagts in för att illustrera rinnvägar. Även
överfall som representerar vägbanan har lagts till.

Figur 2. Översikt över modellsträckningen. Modellerad bäcksträcka i blått och befintliga trummor
markerade med orangesvarta markörer.
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Framtagande av flöden
För att undersöka översvämningsriskerna från Krokebäcken har två olika högflöden undersökts:
ett flöde med 100-års återkomsttid och ett med 200-års återkomststid. Flödena har tagits fram
genom dels statistiska beräkningar utifrån data från SMHI (vattenwebb.smhi.se,
delavrinningsområde 40538) och dels genom beräkningar utifrån Trafikverkets riktlinjer
(Trafikverket, 2014).
Då inget eget avrinningsområde för Krokebäcken finns upptaget i SMHIs databas så nyttjades
data för hela Grannebyåns avrinningsområde (Figur 3) och skalades ned till flöden för
Krokebäcken baserat på areaförhållandet mellan de båda (Krokebäcken t.o.m. planområdet
utgör endast ca 5% av Grannebyåns avrinningsområde). Detta förfarande innebär sannolikt att
flödet i Krokebäcken underskattas då flödet i Grannebyåns mynning bör vara betydligt dämpat i
förhållande till Krokebäcken där ingen dämpning sker. SMHIs flöden för Grannebyån är
framtagna med modellen S-HYPE och mätningar saknas helt, vilket innebär att de statistiska
flödena som tagits fram för Krokebäcken är högst osäkra (avsaknad av mätdata, osäkerhet i
modelldata samt kort dataserie om 18 år) och sannolikt något underskattade (på grund av
dämpningen i Grannebyån jämfört med Krokebäcken).

Figur 3. Grannebyåns avrinningsområde (från SMHI 2017-12-19): vattenwebb.smhi.se/)
Tabell 1. Områdesareor.

Område
Planområdet
Krokebäckens avrinningsområde
t.o.m. Kareby bil
Grannebyåns avrinningsområde

Area (ha)
9,1
233,6
4824,5
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Då flödena som togs fram med statistisk analys av SMHIs data sannolikt är underskattade
beräknades flöden även utifrån Trafikverkets gällande riktlinjer (Trafikverket, 2014).
Beräkningsmetoderna i Trafikverkets riktlinjer är framtagna för att ge en konservativ (hög)
skattning av flöden och omfattar beräkningsgångar för 50- och 200-årsflöden som utgör de två
dimensioneringsflöden man använder. Då 100-årsflödet skulle undersökas i detta projekt har
även beräkningsinstruktioner från Trafikverkets tidigare riktlinjer nyttjas (Trafikverket, 2008).

I trafikverkets riktlinjer från 2008 finns klimatfaktorer för olika delar av landet angivna (ingen
klimatjustering görs enligt 2014-års riktlinjer), vilket nyttjats för att bestämma klimatanpassade
flöden i detta projekt (klimatfaktor 1,5). Momentanfaktorn för att räkna upp dygnsflöden till
momentana toppflöden har ansatts till 1,7.
Sammantaget bör flödena framtagna utifrån SMHIs data och de framtagna utifrån Trafikverkets
riktlinjer spänna över de verkliga flödena i Krokebäcken då de första torde innebära en
underskattning och de senare en stor överskattning (Tabell 2).
Tabell 2. Beräknade flöden (siffran efter HQ anger återkomsttid, mom innebär momentanflöde och KF att
klimatfaktor lagts på)..

Flöde (m3/s)
HQ50
HQ100
HQ200
HQ50mom + KF
HQ100mom + KF
HQ200mom + KF

SMHI
0,60
0,64
0,67
1,54
1,63
1,72

Trafikverket
1,78
1,87
2,23
4,55
4,77
5,68

Resultat
Översvämningsrisk från Krokebäcken
När modellen körs med de flöden som framräknats ur SMHIs data så ses ingen påtaglig
dämning längs vattendraget för vare sig 100-årsflödet (Figur 4) eller 200-årsflödet (Figur 5),
förutom i allra översta delen (vid Rishammarvägen), vilket inte berör planområdet.
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Figur 4. Kartering av vattendjup vid 100-årsflöde (momentant med klimatfaktor) beräknat utifrån SMHIs
data.

Figur 5. Kartering av vattendjup vid 200-årsflöde (momentant med klimatfaktor) beräknat utifrån SMHIs
data.

När det mest extrema flödet som undersöks (momentant 200-årsflöde med klimatfaktor
beräknat utifrån Trafikverkets riktlinjer) drivs igenom den hydrauliska modellen förändras bilden
(Figur 6). Dämning sker framförallt vid den långa kulverten som löper under hela bilhallen
nedströms planområdet. Nivåerna blir så pass höga här att vatten kommer att rinna över mark
genom bilhallen. I Figur 6 kan ses att modellen, som ursprungligen upprättades för flödena från
memo01.docx 2012-03-28
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SMHI, inte omfattar hela den yta som skulle översvämmas vid ett så pass stort flöde (kan ses
som skarpa ”kanter” i djuputbredningen särskilt tydlig söder och där markerat med en pil i
figuren).

Figur 6. Kartering av vattendjup vid 200-årsflöde (momentant med klimatfaktor) beräknat utifrån
Trafikverkets riktlinjer. Röd pil markerar begränsning i modellen gällande tvärsektionernas sträckning.

Begränsningen i modellens utsräckning kring bilhallen innebär att vikt inte bör fästas vid den
exakta vattenutbredningen nedströms planområdet, men att vattennivåerna uppströms bilhallen
endast riskerar överskattas något (p.g.a. för liten flödesarea nedströms vid bilhallen). Därmed
kan nivåerna för planområdet ses som konservativa (Figur 7). Beräkningarna i modellen är
utförda med befintliga marknivåer och trots att ett mycket stort flöde modellerats så ser
situationen för planområdet bra ut. I sydvästra hörnet och fram till tomtgräns för husen närmst
Krokebäcken ses viss översvämning, men det krävs endast en diskret höjning av marken vid
grundläggning jämfört med befintliga förhållanden för att nå över de nivåer som beräknats
(avtagande från +22,8 m vid östra planområdesgränsen till +21,8 m i västra, RH 2000). Detta
medför att all tomtmark måste förläggas högre än dessa nivåer i respektive punkt, se figur 7.
Även färdigt golv och dräneringar måste ta hänsyn till detta. När höjdsättningen är klar bör
uppfyllanden kontrolleras så att den inte påverkar stabiliteten (skredrisken).
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Figur 7. Kartering av vattennivåer i RH2000 vid 200-årsflöde (momentant med klimatfaktor) beräknat
utifrån Trafikverkets riktlinjer. Blå linjer representerar nivåkurvor och siffror i svart anger nivåer i RH2000.

För de hydrauliska beräkningarna har befintliga trummor i bäcken antagits ha fullgod funktion.
Det bör noteras att trumman under bilhallen är känslig för igensättning då inloppet inte är
särskilt väl konstruerat (Figur 8). För att undvika dämning och översvämningsrisk borde detta
utformas så strömningsförlusterna minimeras genom att vattnet mjukt styrs in mot inloppet och
att gallret bör ha en intagsarea som är åtminstone två gånger den av inloppsarean. Om
trumman under bilhallen blir igensatt kan översvämningen få betydligt större konsekvenser för
planområdet än vad som visats ovan.
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Figur 8. Inloppet till trumman under bilhallen.

Översvämningsaspekter kopplade till skyfall
De risker som kopplas till skyfall i förhållande till planområdet skiljer sig väsentligt från de som
berörts i den första delen av detta PM. Vid skyfall sker avrinning på markytan genom det
avrinningsområde som rinner av till Krokebäcken från detaljplaneområdet (för befintliga
förhållanden se Figur 9). Rent generellt kan låga stråk och lågpunkter drabbas av
översvämningar vid häftiga regn varför hänsyn till dessa måste tas vid höjdsättning av ett nytt
område. Minimikravet för marköversvämning är både enligt P110 och Kungälv kommuns
dagvattenplan 100-års återkomsttid (Svenskt vatten, 2016 och Kungälvs kommun, 2017). Inom
planområdet planeras riskerna vid skyfall hanteras genom medveten höjdsättning med de krav
på minsta sockelnivå och marklutning som kommunen ställer som grund.
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Figur 9. Ytavrinningskartering för befintlig mark (Sweco, 2017).

I det följande berörs riskerna kring skyfall med områdena nedströms planområdet i fokus. Med
skyfall avses här regn som är så häftiga att de inte faller under det fördröjningskrav som (för
planområdet gäller att regn med upp till och med 20-års återkomsttid skall fördröjas lokalt så att
utflödet efter exploatering inte överstiger det för befintlig mark). Exploateringen i planområdet
innebär en markant ökning av hårdgjord yta och beräkningar med rationella metoden indikerar
att flödet från planområdet för ett 100-årsregn ökar från 84 till 1400 l/s genom exploateringen
(Sweco, 2017). Vid så kraftiga regn så ökar dock avrinningen från ett område nästan
proportionellt mot regnintensiteten. Det vill säga, en genomsläpplig yta får en högre
avrinningskoefficient för ett häftigt regn än för ett måttligt regn (Svenskt vatten, 2016). Därmed
överskattas skillnaden mellan befintlig och framtida situation i den förenklade beräkningen med
rationella metoden och statiska avrinningskoefficienter. Avrinningen från den befintliga
markanvändningen underskattas alltså och torde ligga betydligt närmre avrinningen för ett
exploaterat område.
Att ett skyfall över planområdet sammanfaller med ett mycket högt flöde i Krokebäcken är inte
särskilt sannolikt (skyfallet i planområdet rinner av mycket snabbt och ligger tidsmässigt före
den flödestopp som skyfallet genererar i det mycket större avrinningsområdet för Krokebäcken
genererar (Figur 10)). Det är också så att det är regn av olika varaktigheter som genererar
toppflöden för planområdet jämfört med Krokebäcken då det första har en mycket kortare rinntid
än Krokebäcken. De regn som genererar de högsta flödena i Krokebäcken kommer att ha en
längre varaktighet än de mycket korta intensiva regn som krävs för att nå de högsta flödena från
planområdet.
Flödet som skattats för det exploaterade planområdet för 100-årsregnet kombinerat med en
medelvattenföring i Krokebäcken är i samma storleksordning (ca 1,44 m3/s) som de flöden som
analyserats utifrån SMHIs data i föregående del av detta PM. Ingen skadlig dämning uppstod i
systemet nedströms planområdet för dessa flöden enligt de hydrauliska modellberäkningarna.
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Effekten av ett högt flöde från planområdet avtar i vattendraget ju längre nedströms som man
analyserar. Sett till det torrläggningsföretag (O-E1b-0408) och det dikningsföretag (O-J1a-1157) som återfinns nedströms Krokebäcken så utgör planområdet betydligt mindre än 1% av
deras avrinningsområden och effekterna för dessa måste ses som försumbara.

Figur 10. Jämförelse av Krokebäckens avrinningsområde fram till bilhallen och planområdet.
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Hydraulisk dimensionering av ny trumma under infarten till planområdet
Som en del i modelleringen av Krokebäcken har Sweco även analyserat lämplig dimensionering
av den nya trumma som föreslås läggas i bäcken under infarten till planområdet (Figur 11). Vid
dimensioneringen har en halvtrumma (Figur 11) ansatts på önskemål av beställaren, men i
övrigt har endast hydrauliska aspekter beaktats och därmed berörs tillståndsfrågor och liknande
ej i denna utredning.

Figur 11. Trummans läge i förhållande till planområdet och Krokebäcken (t.v.) och en schematisk bild över
en halvtrumma där vattendragets naturliga botten bevarats (t.h.)

Vid dimensioneringen har halvtrumman ansatts vara av cirkulär typ (halvcirkel) med en råhet
(Mannings M) om 50. Den sammanvägda råheten (Mannings M) mellan botten och trumma
sattes till 36 för dimensioneringsberäkningarna, viket motsvarar en helt fylld trumma. Som
dimensionerande flöde användes 50-årsflödet beräknat enligt Trafikverkets riktlinjer (HQ50:
1,78 m3/s). Enligt Trafikverkets riktlinjer beror dimensionerande flödet på vilken av tre olika
konsekvensklasser som en konstruktion faller under (Trafikverket, 2014). Klasserna baseras på
konsekvenser för infrastruktur, trafikanter, intilliggande fastigheter och mark samt miljö. För
klass 1 och 2 utförs dimensionering med 50-årsflöden och för klass 3 med 200-årsflöden. I detta
fall är det rimligt att anta att konsekvenserna inte är så svåra att en dimensionering för ett 200årsflöde är nödvändig, utan att ett 50-årsflöde används som dimensionerande. På grund av
avsaknad av dämpande sjöar eller liknande i Krokebäckens avrinningsområde bör även
konsekvenser vid momentanflödet (HQ50mom: 3,03 m3/s) kontrolleras.
Vid anläggande av halvtrummor rekommenderas gärna att man överdimensionerar trumman för
att i så stor utsträckning som möjligt bevara vattendragets botten och övriga morfologi så långt
som möjligt. Detta uppdrag omfattar endast en hydraulisk dimensionering för att säkerställa att
trumman inte orsakar skadlig dämning vid det dimensionerande flödet, men vid
tillståndsansökan och anläggning bör sådana ytterligare aspekter beaktas samman med
eventuella utredningar av konsekvenser för flöden med högre återkomsttid. Hydrauliskt sett är
en halvtrumma med ett halvcirkeltvärsnitt med en bredd om 2600 mm lämplig för att inte orsaka
dämning eller en fyllnadsgrad i trumman över 85% (Trafikverkets riktlinje för cirkulära trummor,
en trumma med 2400 mm bredd ger ca 87% fyllnadsgrad). Dämningen för det momentana 50årsflödet med en 2600 mm bred trumma blir som mest över 4 cm uppströms trumman jämfört
med befintlig situation utan trumma och dämningen fortplantar sig mindre än 100 m (Figur 12).
För en 2400 mm-trumma blir motsvarande dämning ca 10 cm.
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Nivåer omgivande
mark

Ny trumma

Bäckbotten

Vattennivåer för 50årsflödet
Vattennivåer
för momentana
50-årsflödet

Figur 12. Vattennivåprofiler för olika trumdimensioner för 50-årsflödet (heldragna linjer) och det
momentana 50-årsflödet (streckade linjer).

Slutsatser
Sammantaget visar denna utredning att det trots osäkerheter kring flödesskattningarna för
Krokebäcken gå att påvisa att även flöden med återkomststider (100- och 200-år) orsakar
begränsad översvämning på befintlig mark inom planområdet. För att säkra mot
översvämningar efter exploatering kan höjdsättningen av mark intill Krokebäcken utgå ifrån det
svåraste beräkningsfallet i denna utredning (momentant 200-årsflöde enligt Trafikverkets
riktlinjer med en klimatfaktor om 1,5), vilket endast innebär att mindre höjningar inom plan
området skulle vara nödvändiga.
Utredningen kan inte påvisa någon påtagligt förändrade risker i samband med skyfall för
områden nedströms planområdet även om den betydligt ökade hårdgöringsgraden kommer att
leda till högre avrinning från planområdet. Den största risken för fastigheter direkt nedströms
planområdet torde utgöras av igensättning av inloppet till den befintliga trumman under
bilhallen.
Under infarten till planområdet bedöms en halvtrumma med en bredd av 2600 mm (alt. 2400 om
en fyllnadsgrad för 50-årsflödet strax över 85% kan accepteras) som lämplig ur ett rent
hydrauliskt perspektiv. Andra aspekter såsom tillstånds- och anläggningsfrågor har ej berörts.

Referenser
Svenskt vatten, 2016. P110: Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Del 1 ”Policy och
funktionskrav”.
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BAKGRUND, SYFTE OCH GENOMFÖRANDE
I samband med detaljplanearbetet för Rishammar 2:2, Kareby i Kungälvs
kommun, har Sweco utfört en höjdsättningsstudie. Denna PM är en bilaga
till "VA- och dagvattenutredning till detaljplan i Kareby, Kungälv".
Aktuellt detaljplaneområde består till största delen av åkermark som lutar
svagt, med ca 1%, i sydvästlig riktning. Åkermarken lutar närmst höjden
ca 1,5% och för att successivt minska till ca 0,8 % längst i sydväst. Söder
om detaljplaneområdet går Krokebäcken vars vatten rinner västerut. I det
nordöstra området finns ett mer kuperat område med befintliga lutningar på
upp till 8 %, se Figur 1 och bilaga 1.
Syftet med höjdsättningsarbetet är dels att stötta och verifiera dagvattenhanteringen och dels att säkerställa detaljplanens genomförbarhet gällande tillgänglighet och upplevelsevärden som påverkas av marknivåer.
Höjdsättningsarbetet har skett i nära samarbete med plan-, dagvatten-,
trafikkompetens.
Som underlag har följande material används:
 Grundkarta, 2018-02-07
 PM Utredning av översvämningsrisker för Rishammar 2:2 från
Krokebäcken, 2018-01-10
 Detaljplaneskisser för aktuellt detaljplaneområde, den senaste
reviderad 2018-02-21.

Figur 2. Översiktsbild. Aktuellt planområde för Rishammar 2:2 inramat i rött. Figur hämtad från PM Översvämning daterad 2018-01-10.
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Figur 3. Höjdsättningsprincip. Redovisad detaljplaneskiss är daterad 180209. Utsnitt ur bilaga 2.
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HÖJDSÄTTNINGSPRINCIPER
För att få tillräckligt med fall på hårdgjorda ytor rekommenderas en längslutning på minst 1%. Bygatan som är områdets huvudgata avvattnas till
biofilter. Biofilter är en växtbädd som fångar upp föroreningar, samt har en
större fördröjning av dagvatten är vanliga växtbäddar. Biofilter kallas även
raingarden eller regnbäddar. Då längsfallet är relativt flackt med ca 1 %
är det önskvärt med en tvärfallslutning på ca 2 % på hela Bygatan för att
minska risken för stående vatten vid sättningar. Då tvärfallet är större än
längslutningen kommer höjdsättningen ge en jämn avvatttning till biofilter
samt en god gestaltning där gatan upplevs som plan. Om tvärfallet varierar
längs gatan upplevs den som vobblig och lite ojämn.
Tvärfallet på gångytor ska med hänsyn till tillgänglighet inte vara mer än
2 %.
Den genomgående Bygatan med en trädrad och biofilter styr en stor del av
höjdsättningen. Det är precis så att det går att hålla 1 % lutning från norr
till söder. Bygatan har i Figur 3 en blå linje.
De två andra förutsättningarna i höjdsättningen av området är ett avskärande dike längs angränsande åkermark i väster samt ett avskärande dike
längs med höjden, se gröna linjer i Figur 3.
På tvärgatorna i sydöstlig riktning föreslås mindre höjdryggar för att få
tillräckligt med fall på gatorna i längsled.
Krokebäcken rinner västerut med högsta översvämningsnivå i öster på
+22,8 och i väster + 21,8 över nollplanet (RH2000).

Massbalans
Då befintlig mark har en lutning som ökar successivt från ca 0,8% i sydväst
och upp mot höjden i öster kommer föreslagen höjdsättning med en lutning
på minimum på 1 % innebära att en stor del av området höjs med ca 1,5
meter, se Figur 4. I området ytterkanterna ansluter höjdsättningen till befintliga höjder men i princip behöver hela området att höjas.
En grov uppskattning av massbalansen är:
 60 000m³ fyllnadsmassor
 5 000m³ schakt (främst i nordöstra området)
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Figur 4. Schematisk sektion som visar befintliga och kommande lutningar och dess påverkan på
massbalansen
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Figur 5. Område närmst Krokebäcken. Utsnitt ur Höjdsättningsplan med avvattningspciniper, se Bilaga 2.

Figur 6. Sektion A-A vid Krokebäcken. Se även bilaga 3. Grön linje visar befintlig marknivå och rosa linje nya marknivåer. Byggnadens takutformning är
endast ett illustrationsexempel.
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Tomter i nordost
I det nordöstra området är det inom planområdet lutningar på upp till 8%.
Närmst befintlig bebyggelse i öster är lutningarna flackare, ca 1-2 %.

RIKTLINJE FÖR HÖJDSÄTTNING
 Midjan, väster om tomterna i nordost höjs för att ge en flackare
lutning i området i nordöst samtidigt som det ger bättre fall på
gatorna i det större flacka området.
 Gatan har en längslutning på max 5% för att bibehålla en god
tillgänglighet på gatan.
 Höjdsättningen ska ansluta till den angränsande gatan österut.
 I området är gatan den stora låglinjen i området. För att bli av med
vattnet från byggnaderna samt för att säkerställa avvattningen vid
översvämning kompletteras tomterna med låglinjer i grönytor kring
tomterna.
 En god tillgänglighet ska finnas till anslutande stig söderut och gcväg norrut.
 De förhållandevis små tomterna, relativt höjdskillnaderna på
platsen, ger en höjdskillnad på ca 1,5 meter att hantera på vissa
tomter, antingen som slänt eller som mur.
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