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Sammanfattning 
Denna utredning har tagits fram för att utvärdera dagvatten- och skyfallsrelaterade frågor i samband 

med detaljplanearbetet för Handel på Brännö. Planen omfattar byggnation av bostäder och handel på 

yta som idag utnyttjas som betesmark för får. 
Föreslagna åtgärder 

För att uppnå både reningskrav och stadens krav på fördröjning av 10 mm dagvatten per kvadratmeter 

hårdgjord yta föreslås en översilningsyta av gräs som placeras öster om de södra byggnaderna. Ytan bör 

vara 70 m2 stor och luta mot befintligt dike som tar emot vattnet från planområdet. För den norra delen 

av området föreslås permeabel beläggning med underliggande makadam för fördröjning och rening.  

Utöver detta behöver markhöjden vid byggnaderna vara minst 0,2 m högre än omgivande mark och ett 

lågstråk, som leder vatten till havet kvarstå, norr om planen för att området ska vara säkert vad gäller 

översvämningar vid skyfall. Om inte detta eller annan likvärdig åtgärd görs skapas ett instängt område 

som kan ge översvämningar både för ny och befintlig bebyggelse vid skyfall. 

 
Figur 1. Ljusblå pilar illustrerar ytlig avledning av dagvattnet till översilningsyta (mörkgröna rektanglar), permeabel yta 

med makadam under (grå rektangel) och dike (tjock ljusblå pil). Skyfall behöver kunna passera förbi området via ett 

lågstråk, norr om området (Blå yta visar ett ungefärligt stråk som behöver vara minst 2 dm lägre än bebyggelse). Stjärna 

markerar punkt där väg ska korsa dike och trumma behöver läggas.   

Slutsatser  

• Dagvattnet från planområdet avleds inte till ett markavvattningsföretag.  

• Föroreningsberäkningar visar att med rening uppnås riktlinjerna för dagvatten och mängderna 

från planområdet ökar inte. Detta innebär att ett genomförande av detaljplanen inte försämrar 

möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. 

• Med de åtgärder som föreslås i rapporten är det möjligt att genomföra planen enligt Göteborgs 

riktlinjer för skyfallshantering.  

• Om planen genomförs innebär det att flödet från området ökar. Det innebär att kapaciteten i 

befintligt dike, som är en samfällighet, behöver ses över och troligen rensas för att inte riskera 

översvämningar.   
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1 Projektbeskrivning 
 

Kretslopp och vatten har fått i uppdrag av Stadsbyggnadskontoret att ta fram en dagvatten- och 

skyfallsutredning inför en ny detaljplan för Handel på Brännö, inom stadsdelen Styrsö. (se Figur 2).  

 

Detaljplanen ska möjliggöra byggande av en större livsmedelsbutik på Brännö och möjliggöra 

byggande av ett antal lägenheter i flerbostadshus. Planområdet ligger vid Rödstensvägen som utgör del 

av det huvudstråk som sammanbinder öns två färjelägen.  

 

 
Figur 2. Orienteringskarta som visar planens lokalisering i staden. 

Syftet med utredningen är att ta fram förslag på hur dagvattnen och skyfall inom planområdet kan 

hanteras på ett hållbart sätt. Det innebär att bl.a. fördröjning, rening och avledning av skyfall studeras.   

Huvudsyftet med dagvatten- och skyfallsutredningen är att avgöra om marken är eller kan göras 

lämplig för bebyggelse (Boverket, 2015).  

 Planförslag 
Planområdet ligger i anslutning till Rödstensvägen och Brännö varv. Området avgränsas av 

Rödstensvägen i väst. I öst gränsar planområdet till Brännö S:67, väster om Brännö 1:89 och 1:91. 

Planområdet omfattar cirka 0,34 hektar och marken ägs av kommunen.  

Marken nyttjas idag för bete. Efter exploatering kommer planområdet att bestå av ett område med 

handel och bostäder. Detaljplanen kommer medge lägenheter med en byggnadsarea mot mark på 

under 1000 m2 samt en livsmedelsbutik med mindre än 1000m2 byggnadsarea mot mark samt en 

mindre torgyta och gång och cykelpassage. Bostäderna kommer att vara i söder och handel i norra 

delen av planområdet, se Figur 3 
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Figur 3 Skiss över planområdet, där gulstreckade ytor utgörs av nya byggnader. 

 

2 Riktlinjer och styrande dokument 
De två viktigaste dokumenten för dagvatten- och skyfallshantering utgår från är TTÖP (Förslag till 

översiktsplan för Göteborg Tillägg för översvämningsrisker) (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 

2019) och Svenskt vattens publikation P110 (Svenskt vatten, 2016). Utöver dessa rapporter är ett 

flertal riktlinjer styrande i arbetet med dagvatten- och skyfallsfrågor inom och i anslutning till 

utredningsområdet. Dessa sammanställs i efterföljande stycken. 

 

 Funktionskrav på dagvattensystem 

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan med ursprung i regn, 

smältvatten eller framträngande grundvatten. 

 

Funktionskraven för nya dagvattensystem regleras i Svenskt vattens publikation P110 Avledning av 

dag- drän- och spillvatten (Svenskt vatten, 2016). I och med denna publikation ökar funktionskraven 

(säkerheten) i det allmänna dagvattensystemet jämfört med tidigare. Enligt P110 ska även 

tillkommande dagvattensystem (=förtätning av befintligt) ha samma funktionskrav som nya system 

vilket medför att tillkommande system behöver ta mer ytor i anspråk än tidigare. Dessutom måste 

planering ske för framtida klimatförändringar eftersom nederbörden och därmed belastningen på 

dagvattensystemen förväntas öka. Funktionskraven för dagvattensystem vid förtätning och/eller 

nybyggnation sammanfattas i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt P110 

(Svenskt vatten, 2016), med markerat dimensioneringskrav för planområdet.  

 
 
 

Nya duplikatsystem 

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid 
för regn vid 
fylld ledning 

Återkomsttid 
för trycklinje i 

marknivå 

Återkomsttid  
för marköversvämning 

med skador på byggnader 

Gles bostadsbebyggelse   2 år 10 år >100 år 

Tät bostadsbebyggelse   5 år 20 år >100 år 

Centrum- och affärsområden 10 år 30 år >100 år 
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För aktuellt planområde som bedöms i dagvattensammanhang motsvara tät bostadsbebyggelse därmed 

ska dagvattensystemen kunna avleda ett regn med 20 års återkomsttid utan att marköversvämning sker 

(trycklinjen i dagvattensystemet stiger till marknivå). Vidare ska ledningar kunna avleda ett regn med 

5 års återkomsttid utan att kapaciteten i ledningen överskrids, d.v.s. utan att det dämmer bakåt i 

systemet. 

 Fördröjningskrav 

VA-systemen är hårt belastade. Ökad exploatering och framtida klimatförändringar kommer att öka 

belastningen ytterligare, med fler översvämningar till följd av att befintliga ledningar inte klarar av att 

leda bort de stora vattenmassorna.  Att dimensionera upp hela ledningssystemet är varken tekniskt 

eller ekonomiskt möjligt. 

 

För att minska flödestopparna och belastningen på befintligt ledningssystem ställer Göteborgs stad 

krav på att dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark ska fördröjas motsvarande 10 mm 

dagvatten per kvadratmeter reducerad yta. Den reducerade ytan är den yta som bidrar till att generera 

dagvatten vid en regnhändelse. Avvattningen ska dessutom göras trög och reningskrav ska följas. 

 

 Miljökvalitetsnormer 

Europaparlamentet införde år 2000 ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat 

Vattendirektivet, med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att 

uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för 

vattenförekomster. MKN uttrycker den ekologiska potential/status och kemiska kvalitet som 

vattenförekomsten ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. 

 

I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs och vattenmyndigheten utarbetat 

MKN för de vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet.  

 

Arbetet med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år, vilket bl.a. innebär att en ny 

statusklassning genomförs vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år 2009, den följande år 2015 

och nästkommande cykel avslutas följaktligen år 2021. 

 

Rening av dagvatten ska bidra till att bibehålla eller förbättra kustvattnets ekologiska status vilket 

huvudsakligen innebär att minska tillförsel av näringsämnena kväve och fosfor. Kemisk status 

beskrivs som halter för utvalda föroreningar. 

 

 Riktvärden och reningskrav 

Dagvatten förorenas av bl.a. utsläpp från trafik, byggnadsmaterial och luftburna föroreningar. 

Dagvatten från parkeringsytor, industriområden och högtrafikerade vägar är särskilt förorenat. 

 

För att minska dagvattnets miljöpåverkan på våra vattendrag har Miljöförvaltningen i Göteborg tagit 

fram särskilda riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten och dagvatten (2013). Dessa 

riktvärden uttrycks generellt som årsmedelhalter i form av föroreningsmängd per liter dagvatten. Som 

ett komplement till dessa riktlinjer har Göteborgs stad utarbetat vägledningen Reningskrav för 

dagvatten (2017-03-02) där bl.a. styrande målvärden och riktvärden anges beroende av recipientens 

känslighet. Varje fastighet ska kunna visa att reningskraven följs. 

 

Tabell 2 ger en indikation för hur omfattande rening som krävs för att skydda recipienter från 

förorenande ytor inom planområdet. Recipient för planområdet är Rivö Fjord som är en mycket 
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känslig recipient. Avgörande för val av mindre belastad yta är att det främst är villaområden och inga 

trafikerade ytor i närområdet.  

 
Tabell 2. Matris för dagvattenrening. Blå celler markerar de fall som behöver anmälas till Miljöförvaltningen. Avstämt med 

Miljöförvaltningen 161027. 

Recipient Hårt belastad yta Medelbelastad yta Mindre belastad yta 

Mycket känslig  Omfattande rening Rening Enklare rening 

Känslig  Rening Enklare rening Fördröjning 

Mindre känslig Rening Enklare rening Fördröjning  

 

 Skyfallssäkring och klimatanpassning 

Skyfall är ett regn vars höga intensitet överstiger belastningen som dagvattensystemet är 

dimensionerat för. Regnens storlek beskrivs bäst med begreppet ”Återkomsttid” (Svenskt vatten, 

2018) som avspeglar hur ofta en händelse inträffat historiskt.  Enligt Göteborgs riktlinjer (Göteborgs 

Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019) ska ny bebyggelse anpassas efter klimatanpassat 100-årsregn, 

d.v.s. ett regn med 100 års återkomsttid år 2100.  

 

När dagvattensystemet är fullt innebär det i praktiken att avrinningen av regnöverskottet beror av 

marknivån. Vatten samlas i sänkor och när dessa är fulla rinner vattnet vidare mot nästa sänka. 

Markanvändningen har viss påverkan eftersom det styr både infiltration och vattnets hastighet. 

Avdunstning har marginell påverkan. 

 
Det finns idag inga nationella bestämmelser kring vem som är ansvarig vid skyfall. Kommunen är 

enligt Plan- och bygglagen (PBL) ansvarig för att bebyggelse anläggs på mark lämplig för ändamålet, 

och därmed översvämningsrisker vid nyplanering. Allt ansvar för översvämningssäkring ligger dock 

inte på kommunen utan fastighetsägare och verksamhetsutövare har ansvar att skydda sin egendom.   

 

Det tematiska tillägget, TTÖP, (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019) presenterar förslag till 

mål och övergripande strategier för hur staden ska bemöta dagens och framtidens översvämningsrisker 

i sin planering. 

 

Ny bebyggelse ska säkras mot översvämning via planläggning, se  
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Tabell 3. I första hand ska det ske genom byggande på säker nivå och i andra hand genom tekniska 

skydd. I egenskap av staden som fastighetsägare och verksamhetsutövare ska samhällsviktiga 

anläggningar, högprioriterade stråk och utrymningsvägar skyddas.  

 

I visas regler om maximalt vattendjup i relation till höjdsättning av samhällsviktiga anläggningar, 

nyanlagda byggnader och prioriterade stråk och utrymningsvägar enligt TTÖP (Göteborgs Stad, 

Stadsbyggnadskontoret, 2019) 
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Tabell 3 Underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerade händelser för att minska översvämningsrisk 

(Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019). Angivna höjder i tabellen är relativa höjder. Relevant höjdsättning för 

denna detaljplan är markerad.  

Funktion/ Skyddsobjekt 

Dimensionerande händelse/ planeringsnivå 

Högvatten 
Återkomsttid 200 år 

Höga flöden  
Återkomsttid 200 år 

Skyfall 
Återkomsttid 100 år 

Samhällsviktig 
anläggning  
- nyanläggning 

1,5 meter marginal till 
vital del 

Över nivå för beräknat 
Högsta Flöde (HBF) 

0,5 meter marginal till 
vital del 

Samhällsviktig 
anläggning - befintlig 

0,5 meter marginal till vital del för funktion 

Byggnad och 
byggnadsfunktion  
- nyanläggning 

0,5 meter marginal till 
färdigt golv och vital del 
nödvändig för 
byggnadsfunktion 

0,2 meter marginal till färdigt golv och vital del 
nödvändig för byggnadsfunktion 

Framkomlighet - 
nyläggning 
högprioriterade vägnät 
stråk och 
utrymningsvägar 

 
Max djup 0,2 meter 

 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap anser att den största utmaningen är att säkra redan 

befintlig bebyggelse och infrastruktur eftersom höjdsättningen redan är given. Här har staden ansvar 

att ge underlag för åtgärdsarbete genom att informera om risker (MSB, 2017). 

Det tematiska tillägget till översiktsplanen, TTÖP, (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 

2019) presenterar förslag till mål och övergripande strategier för hur staden ska bemöta dagens och 

framtidens översvämningsrisker i sin planering. Det övergripande målet som lyfts är: 

  

Göteborg ska göras robust mot dagens och framtidens översvämningar genom att säkra 

grundläggande samhällsfunktioner och stora samhällsvärden.  
 

Som ett led i klimatsäkringsarbetet har Göteborg stad tagit fram ett geografiskt planeringsunderlag, 

även kallade strukturplan för översvämningar. Metoden beskrivs i Strukturplan för hantering av 

översvämningsrisker - Metodbeskrivning (Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten, 2018). 

Strukturplanen innehåller åtgärder som syftar till att fördröja och avleda det överskottsvatten som inte 

är avsett att hanteras av stadens dagvattensystem. Åtgärderna i strukturplanen är övergripande och ur 

ett avrinningsområdesperspektiv. Det finns idag inga förslag till strukturplaneåtgärder i detta område.  

 Rain Gothenburg 
Jubileumssatsningen Rain Gothenburg ingår i Göteborgs Stads fyrahundraårsfirande 2021. Det regnar 

i snitt var tredje dag i Göteborg, och med klimatförändringarna kommer de svåra skyfallen att öka. 

Därför satsar Göteborg på att bli en internationell förebild som regnstad, både i att bygga en hållbar 

stad som tar hand om stora regnmängder och att ta tillvara regnets möjlighet till att ge unika 

upplevelser (Göteborgs Stad, 2018). 

 

Projektet inbegriper tre huvudområden där dagvatten- och skyfallshantering är ett av dem. De två 

andra fokuserar på konst och design samt individens upplevelse. Tanken är att genom konst, 

arkitektur, stadsplanering, lek, multifunktion och pedagogik kopplat till regnvattnet locka människor 

till utevistelse, upplevelser och möten i en stad som är levande även när det regnar. Detta perspektiv 

ska genomsyra alla nya allmänna lösningar som tas fram för dagvatten och skyfall i staden och får 

gärna inspirera och förhöja värdet även på de privata lösningarna i planområdet.  
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3 Förutsättningar 
I följande avsnitt beskrivs platsspecifika förutsättningar som påverkar framtida förslag till dagvatten- 

och skyfallshantering. 

 Fältbesök 
Översiktlig inventering utfördes i maj 2020. Området är relativt plant med svag lutning åt öster. Längs 

den östra gränsen går ett dike. Diket är idag relativt igenväxt, se figur 3.   

 

  
Figur 4. Bilder tagna från planområdet. Området består idag av en gräsyta med mindre buskar och träd och används för 

bete. Längs östra gränsen går ett dike som idag är relativt igenväxt.  

 Tidigare utredningar 

En förenklad utredning (2018-03-16) togs fram till samrådet, denna rapport ersätter den i sin helhet.  

 

 Geologi, grundvatten och markmiljö 

Ett geotekniskt utlåtande har tagits fram. Markytan inom planområdet är relativt flack, svagt sluttande 

från nivån +4,5 i sydväst mot omkring +2,5 i nordost. Precis väster om Rödstensvägen höjer sig berget 

upp i dagen. Marken inom planområdet utgörs i dagsläget av betesmark med visst inslag av mindre 

träd och buskar. Beträffande markmiljö har misstanke om föroreningar inom området bekräftats och 

markmiljöundersökning har utförts. 

 

Planområdet består enligt SGU:s jordartskarta av lera, men även mindre områden med berg i dagen 

eller nära markytan ingår i dess nordvästra och sydvästra del. Eftersom marken består av lera och berg 

är infiltration av dagvatten inte möjligt utan underliggande dräneringsledning.  
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Figur 5. Planområdet ligger på lera (gult) men berg (rött) finns i anslutning till området. Planområdet markerat med svart 

streckad linje.  

Tidigare utredningar från närområdet tyder på en grundvattenyta som ligger i nivå med havsnivån 

i det lägre belägna området nära stranden.  

 

Den markmiljöundersöknings som genomförts visar att jorden inom området innehåller förhöjda 

halter av TBT, irgarol, PAH:er och metaller, bland annat nämns höga halter av arsenik, bly och 

kvicksilver. Delar av ytlagret inom planområdet bedöms därmed behöva saneras i samband med 

ändrad markanvändning. 
 

 Avvattning och recipient 

Avrinningsområdet för Brännö Handel är havet, precis i utkanten för den vattenförekomst som 

benämns Rivö Fjord.  

 

Idag rinner vattnet ytligt över området till ett dike längs östra delen av planen. Diket är en samfällighet 

(S:67) som ligger på en egen fastighet och ingår inte i planområdet. Fastigheterna inom planområdet 

ingår idag inte i samfälligheten. Diket avleds i sin tur till en annan fastighet (S:2) innan avledning till 

det når havet.  

 

Det finns en dagvattenledning som angränsar till norra delen av planområdet som leder vattnet från 

diket vid rödstensvägen till diket i öster. Området, angränsar till men, ingår idag inte i 

verksamhetsområdet för dagvatten. Det finns flera ledningar norr om området, en del av dem ligger på 

privatägd allmän plats och en del tangerar eller ligger delvis inom detaljplaneområdet på fastigheten 

(12:8). Denna fastighet är idag kommunal men kommer vid plangenomförande att bli privat. U-

område och eventuell ledningsrätt planeras.  

 

I anslutning till planområdet i den nordöstra hörnet finns en pumpstation för spillvatten.  
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Figur 6. Karta över planområdet (röd rektangel) med avrinningsvägar (streckade blå pilar), dagvattenledningar (gröna), 

befintligt dike (tjocka blå pilar) och avledningen till havet. Cirkel utgör en avloppspumpstation. (Bildkälla: VA-banken) 

 

3.4.1 Dikningsföretag 

Dagvattnet från planområdet avleds inte till ett dikningsföretag.  

 

3.4.2 Fastställd miljökvalitetsnorm 

Recipienten Rivö Fjord är klassad enligt miljökvalitetsnormer. Rivö Fjord uppnår ej god kemisk status 

och den ekologiska statusen klassades som måttlig. Målet är att uppnå god kemisk status 2027 med 

undantag för bromerade difenyleter och kvicksilverföreningar. Även Tribetyltenn (TBT) har en 

tidsfrist till 2027. Det är alltså extra viktigt att inte kvicksilver, TBT eller bromerade difenyleter ökar. 

Eftersom vattenförekomsten är påverkad av hamnverksamhet finns för det morfologiska tillståndet 

undantag och målet är måttlig ekologisk status för 2027, för övriga kvalitetsfaktorer ska god status 

uppnås 2027.  

 

 Kapacitet i befintliga dagvattensystem 

Det finns en dagvattenledning norr om planområdet men på grund av höjdförhållandena kommer 

dagvattnet från området inte att ledas dit utan att gå till diket öster om planområdet. Diket öster om 

planområdet leder vattnet norr och öster ut, ca 70 m innan det mynnar ut i havet.  

Idag är diket till stora delar igenväxt och rensning rekommenderas i samband med utbyggnad av 

planen för att klara de ökade flödena.  

 

 Höga vattennivåer i havet 

Planområdet påverkas av höga nivåer i havet. Det innebär att planeringsnivåer på bebyggelse inom 

planområdet kommer behöva hanteras i planförslaget. Delar av planområdet ligger idag under +2,5 
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vilket är den prognostiserade risknivån för förhöjda havsnivåer som gäller idag. Planeringsnivå för 

skärgården är dock under utarbetande, byggnader som innehåller funktionen samhällsservice kommer 

att ligga på +2,9 (RH2000) och ny infrastruktur +2,2 (RH2000). Detta innebär att markan kan behöva 

höjas vilket kan påverka vattenflödena i området (se vidare under analys). I undantagsfall kan avsteg 

från säkerhetsmarginal ske när det finnas kultur- och eller miljövärden som annars får för stor negativ 

påverkan av förslaget. Avsteg kan även göras mot bakgrund av samhällsekonomiska avvägningar. 

Motiven för detta och konsekvenser av detta skall belysas i planhandlingarna och godkännas av 

byggnadsnämnden.” (TTÖP 2019-04-25) 

 

 

 
Figur 7. Lila utbredning visar områden där marken kan behöva höjas för att inte påverkas av havsnivåhöjning.  

 Skyfallssituation 

Resultat av skyfallsmodellering av befintlig situation visas i Figur 8. Modellen visar på ytlig avrinning 

vid ett klimatanpassat regn med 100 års återkomsttid. Resultatet visar att det samlas 0,1–0,3 m vatten i 

de norra delarna av planområdet. Platsen vattnet samlas överensstämmer med en naturlig 

avrinningsväg som går norr om området och som syns i Figur 8. 

 

 
Figur 8 Blå områden visar var det samlas vatten vid skyfall i området, mörkare blå färg innebär större vattendjup. Pilen 

visar vattnets riktning.  

4 Analys  
I följande avsnitt analyseras planförslaget med avseende på dagvatten- och skyfallsfrågor. 
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 Skyfallsanalys 

Skyfallsanalysen utgår ifrån att detaljplanen ska uppfylla kraven i TÖP (Göteborgs Stad, 

Stadsbyggnadskontoret, 2019). Om kraven inte uppfylls bedöms inte marken vara lämplig för 

bebyggelse på grund av översvämningsrisk. För att uppfylla det med avseende på skyfall ska 

samhällsviktiga funktioner och golvnivåer ha en marginal till högsta vattennivån som uppstår vid 

skyfall. Dessutom ska framkomlighet finnas till planområdet och alla nya byggnader inom 

planområdet. Om risker kan identifieras som försvårar möjligheterna att uppfylla kraven beskrivs 

nödvändiga åtgärder för detta i avsnitt 5. 

 

4.1.1 Identifierade riskområden  

Placeringen av handelsbyggnaden i norra delen av området tangerar det område som idag 

översvämmas vid ett skyfall, se Figur 9. Genom höjdsättning av marken kan byggnaden placeras på en 

säker nivå både utifrån ett skyfallsperspektiv och utifrån höga nivåer i havet.  

 

Det är dock viktigt att bevara de naturliga förutsättningarna med en rinnväg förbi området, annars 

skapas ett instängt område som kan leda till ökad problematik med översvämningar för befintliga eller 

nya byggnader vilket inte är tillåtet enligt TTÖP.  

 

    
Figur 9. Befintlig utbredning av vatten vid ett skyfall överlappat med planerad bebyggelse visar att handelsbyggnaden i norr 

angränsar till den naturliga flödesvägen vid skyfall.  

Genom att behålla befintliga lågstråk och placera nya byggnader på en högre nivå än dagens marknivå 

kan skador inom planområdet undvikas. För att inte orsaka problem för befintliga fastigheter är det 

viktigt att de nya byggnaderna inte skapar en barriär för avrinnande vatten utan det behöver finnas en 

avrinningsväg förbi planområdet, lämpligen norr om det.  

 

Vägarna kring området har lägre vattendjup än 0,2 m vilket innebär att det finns framkomlighet till 

planområdet även vid ett skyfall.  

 Fördröjningsbehov av dagvatten 

För beräkning av befintligt dagvattenflöde har återkomsttiden 20 år valts, enligt P110. 

Dimensionerande regnvaraktighet är 10 min. Räknat med rationella metoden blir regnintensiteten 

därmed 287 l/s • ha. 

 

Den reducerade arean beräknades genom att multiplicera arean för varje delområde med 

avrinningskoefficienten för det delområdet. För befintligt flöde uppskattas ytan bestå av betesmark, se  

Tabell 4. 
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Tabell 4. Beräkning av reducerad area, före och efter exploatering. 

 Delområde Area före 
[m2]  

Area efter 
[m2]  

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area före [m2]  

Reducerad 
area efter 
[m2]  

Södra delen 
(bostäder) 

     

Betesmark med 
vegetation 

1590 0 0,1 159  

Tak 40 700 0,9 36 630 

Obebyggd 
kvartersmark 

0 685 0,2  137 

Asfalt/hårdgjord yta  205 0,8  164 

Torg och GC-väg      

Betesmark med 
vegetation 

270  0,1 27  

Asfalt/hårdgjord yta  270 0,8  216 

Norra delen (handel)      

Betesmark med 
vegetation 

1500  0,1 150  

Tak  855 0,9  770 

Asfalt/hårdgjord yta (yta 

runt handeln) 
 645 0,8  516 

Totalt 3400 3400 
 

362 2433 

 

Det dimensionerande flödet beräknades enligt ekvation 1 nedan. Före exploatering används 

klimatfaktor på 1 och efter exploatering på 1,25 (enligt P110) för att kompensera för förhöjd 

regnintensitet på grund av klimatförändringar.  

 

𝑄𝑑𝑖𝑚 [
𝑙

𝑠
] = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [

𝑙

𝑠
ℎ𝑎] ∙ 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] ∙ 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟     (1) 

 

Dimensionerande flöde för området före exploatering blir enligt ekvation ovan ca 10 l/s. 

 

Dimensionerande flöde för området efter exploatering blir enligt ekvation ovan ca 87 l/s vilket innebär 

att flödet ökar med ca 77 l/s jämfört med befintligt flöde. Av ökningen består klimatfaktorn för ca 20 

l/s men resterande beror på att ytan hårdgörs och infiltrationen minskar.   

 

En reducerad yta om 2433 m2 innebär att ca 24 m3 dagvatten behöver fördröjas inom fastigheten, varav 

9 m3 är på den södra delen och 13 m3 i norra delen kring handeln och 2 m3 på GC-bana och torg.  

 

Som tidigare nämnts ska dagvattnet genomgå enklare rening. Öppna dagvattenlösningar är att föredra 

som fördröjningsmetod då systemet blir mer robust och rening av dagvattnet sker via infiltration.  

 Föroreningsberäkning  
Att göra föroreningsberäkningar för ett litet område innehåller alltid osäkerheter och i detta fall finns 

ytterligare osäkerheter. Val av markanvändning före och efter exploatering är inte självklart då 

betesyta för får inte finns med i modellen och inte heller denna typ av bebyggelse i områden långt 

ifrån biltrafik. I föroreningsberäkningen har ytan räknats som djurhållning före exploatering, och efter 

som villaområde, utförligare motivering till dessa val och jämförelse mellan olika alternativ finns i 

Bilaga.  

 

Utöver osäkerheterna vid val av markanvändning finns dessutom förorenad mark i området idag vilket 

troligen påverkar halterna av föroreningar i utflödet från området. Utan mätningar går det inte att veta 
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vilka halter som idag kommer ifrån området men det är rimligt att anta att de modellerade värdena 

innan exploatering är underskattade. Efter exploatering kommer ingen förorenad mark finnas i 

området vilket antas förbättra situationen.  

 

Tabell 5 visar att halten före exploatering överskrider riktvärden för näringsämnen, dessutom är 

troligen metallhalterna underskattade eftersom markföroreningar inte är med i modelleringen.  

Efter exploatering överstigs riktvärdena för fosfor, kväve, koppar och partiklar. Efter rening i 

översilningsyta uppnås alla riktvärden utom fosfor. Makadamdike har motsvarande effekt för rening 

men har inte modellerats här.  
 

Tabell 5 Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) efter rening 

Föroreningshalter (ug/l). Jämförelse mot riktvärde där fetmarkerade siffror visar överskridande av riktvärde. Eftersom det 

finns förorenad mark idag som inte finns med i modellen antas att siffrorna före exploatering är underskattade. 

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

  𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l  𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 𝜇g/l 

Före 
exploatering 

270 2800 3.1 9.1 19 0.17 1.2 0.48 0.0034 47000 110 0.00024 0.0016 8100 

Efter 
exploatering 

130 1300 5.9 13 55 0.29 3.4 4.7 0.011 29000 240 0.030 0.0016 7200 

Efter rening 93 920 1.9 7.4 29 0.11 1.4 1.9 0.0084 11000 100 0.0085 0.00083 7900 

Riktvärde 50 1250 14 10 30 0.40 15 40 0.050 25000 1000 0.050 0.0010 12000 

 

Med avseende på miljökvalitetsnormerna görs bedömningen att planen inte kommer påverka statusen 

för Rivö fjord negativt. Denna bedömning grundar sig i att totalhalterna som släpps ut per år minskar 

för majoriteten av ämnena (se Tabell 6). Zn, Cr, och TOC ser enligt modellen ut att öka något men det 

så lite att det ligger inom osäkerheten i modellresultatet. Dessutom innehåller marken idag delvis 

förorenade massor vilka ska tas bort vid byggnation, denna förbättring är inte med i modellresultatet 

nedan.  

 
Tabell 6 Föroreningsmängder från planområdet kg/år. 

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

  𝑘𝑔
/å𝑟 

𝑘𝑔
/å𝑟  

𝑘𝑔
/å𝑟 

𝑘𝑔
/å𝑟 

𝑘𝑔
/å𝑟 

𝑘𝑔/å𝑟 𝑘𝑔
/å𝑟 

𝑘𝑔
/å𝑟 

𝑘𝑔/å𝑟 𝑘𝑔
/å𝑟 

𝑘𝑔
/å𝑟 

𝑘𝑔/å𝑟 𝑘𝑔/å𝑟 𝑘𝑔
/å𝑟 

Före 
exploatering 0.34 3.5 0.0039 0.011 0.024 0.00021 0.0015 0.00060 0.0000042 59 0.14 0.00000030 0.0000020 10 

Efter 
exploatering 0.18 1.8 0.0079 0.018 0.074 0.00039 0.0046 0.0064 0.000015 39 0.33 0.000041 0.0000022 9.7 

Efter rening 0.13 1.2 0.0026 0.0100 0.040 0.00016 0.0019 0.0025 0.000011 15 0.14 0.000011 0.0000011 11 

 

 Påverkan på diken i området 

Det befintliga diket öster om planen går på två 

ställen genom trummor under vägar, se Figur 11. En 

av dessa kommer troligen tas bort vid genomförande 

av planen medan dimensionering av den andra kan 

behöva ses över när flödet ökar för att vägen inte ska 

översvämmas. En ny trumma kommer också behöva 

läggas för ny GC-bana. Idag finns även ett dike i 

nordvästra hörnet av planen, se Figur 10. Om infarter 

till handeln behöver korsa detta dike bör ny trumma 

läggas även här.  

 

Det finns ingen exakt inmätning av dikena kring 

planområdet. Utifrån höjderna i grundkartan ser diket 

i öster ut att ligga mellan + 3 i söder och +1,5 i norra 

Figur 10. Dike i norra delen av planområdet längs med 

Rödstensvägen, eventuellt behövs ny trumma här. 
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delen av planområdet. Den norra delen av diket, precis innan det går ut mot havet, ligger så lågt som 

+0,5. Det innebär att vid höga nivåer i havet kommer havsvatten att tränga upp i diket. Det bedöms 

dock inte orsaka några problem så länge byggnader placeras på enligt planeringsnivåer för höga 

havsnivå.    

 

 
Figur 11. Ungefärliga höjder på befintligt dike öster om planområdet utifrån grundkarta. Diket i nordvästra delen av planen 

där ny trumma kan behövas är markerad.  

Befintliga diken öster om planområdet är idag till stor del igenvuxna och behöver rensas vid 

genomförande av planen för att återupprätta tillräcklig kapacitet. Diket behöver rensas längs hela 

planområdets gräns och hela vägen ut till havet.  

  

+3 

+1,5 

+2,5 

+0,5 

Trumma 1 

Trumma 2 

Dike, ev. 

ny trumma 
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Figur 12. Tv. Trumma 2 i norra delen av planområdet. Th. Dike nordost om planområde (S:2) 

5 Föreslagna åtgärder  
Som tidigare nämnts ska dagvattnet från området fördröjas och genomgå enklare rening. Öppna 

dagvattenlösningar är att föredra som fördröjningsmetod då systemet blir mer robust och rening av 

dagvattnet sker via infiltration.  

 

Eftersom ytan kring handeln bör vara körbar föreslås en permeabel markbeläggning med 

underliggande makadammagasin, eller ett makadamdike. För att uppfylla både fördröjning och 

reningskrav behöver anläggningen ha en effektiv volym på 13 m3, vilket innebär att den totalt med 

makadam behöver vara ca 40 m3, om anläggningen har ett djup på 0,5 m blir den ca 80 m2 stor. 

Makadamen bör inte läggas för djupt för att vattnet ska kunna rinna vidare ut till diket öster om 

området. Även GC-väg och torgyta föreslås vara genomsläppliga ytor för att minska avrinningen så 

mycket som möjligt. 

 

För den södra delen rekommenderas att rening och fördröjning sker på en gräsyta där vattnet får 

översilas. Ytan behöver vara 3–8 meter bred och ha en total yta på ca 70 m2 för tillräcklig rening. Om 

ca 20 cm vatten kan stå på ytan finns också tillräcklig volym för fördröjningen. För att undvika en blöt 

yta kan gräset underbyggas med ett tunt lager makadam som ger bättre dränering. Vattnet föreslås 

alltså avledas från stuprör och hårdgjorda ytor till översilningsytan som sluttar (1-6% lutning) ner mot 

diket som samlar upp vattnet från planområdet. Dialog behöver föras med samfälligheten om att få 

avleda vattnet dit och om de har eventuella ytterligare krav på fördröjning.  

 

Det finns även ett behov av att skydda ny bebyggelse både från höga nivåer i havet samt från skyfall 

och detta föreslås göras genom höjdsättning. För att uppfylla kraven i TTÖP och inte försämra 

situationen för omkringliggande bebyggelse vid ett skyfall måste dock vatten kunna ledas förbi 

planområdet. Det kan åstadkommas genom att marken norr om planområdet inte höjs utan tillåts ligga 

lägre än planområdet för att på så sätt skapa en naturlig väg för skyfallet runt ny bebyggelse. Det finns 

idag ett dike längs den nordvästra delen av planen som hindrar vatten från att direkt rinna in i 

planområdet. Det är viktigt att behålla detta dike och utforma höjdsättningen så att vattnet när diket är 

fullt rinner norrut till lågstråket istället för in i planområdet. Förutsatt att vattnet kan rinna förbi 

planområdet kommer exploateringen inte innebära någon försämring för befintliga byggnader. Inga 

djupare vattendjup bör byggas upp utan bedöms ligga kring 0,1 m. Föra att uppfylla kraven i TTÖP 
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ska nya byggnader vid ett skyfall ha 0,2 m marginal för att inte översvämmas det innebär i praktiken 

att de måste ligga 0,2–0,3 m högre än omkringliggande mark.  

 

Figur 13 illustrerar förslag på placering av översilningsytor där dagvattnet leds ytligt ner till befintligt 

dike samt de ytor som ska bevaras som lågstråk då planområdet höjs för att inte riskera att ny 

bebyggelse översvämmas.   

 

 
Figur 13 Ljusblå pilar illustrerar ytlig avledning av dagvattnet till översilningsyta (mörkgröna rektanglar), permeabel yta 

med makadam under (grå rektangel) och dike (tjock ljusblå pil). Skyfall behöver kunna passera förbi området via ett 

lågstråk, norr om området (Blå yta visar ett ungefärligt stråk som behöver vara minst 2 dm lägre än bebyggelse). Stjärna 

markerar punkt där väg ska korsa dike och trumma behöver läggas.   

 

För att diket i öster ska klara tillkommande flöden behöver det rensas och trummor under vägar 

dimensioneras upp.  

 

 Kostnadskalkyl  

Dagvattenanläggning 

Som riktvärde kostar en dagvattenanläggning ca 10 000/m3 vatten som ska hanteras. Det innebär 

kostnader på 240 000 kr. En översilningsyta som anläggs i samband med markarbeten uppskattas dock 

vara betydligt billigare.  

Kostnader för rensning av dike och ny läggning av trummor tillkommer.   

 

Skyfallslösningar 

För skyfallslösningar som utförs vid nyexploatering vars effekt till dominerande del är till för att 

planen skall uppfylla PBL:s krav att marken skall vara byggbar gäller följande: 

- Kostnad för investering av anläggning tas av planen 

- Drift och underhållskostnader samt reinvestering av ytan sker av fastighetsägaren  

 Ansvarsfördelning 

Exploatören ansvarar för att genomföra åtgärder för fördröjning och rening på kvartersmark. 

Exploatören ansvarar också för höjdsättningen av den egna marken.   

Exploatören ansvarar för att rusta upp diket. 
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6 Slutsats och rekommendationer 
Att exploatera en grönyta innebär att flödet från området kommer att öka, och att en del 

föroreningar ökar om inga åtgärder genomförs. Det är därför viktigt att utforma planområdet 

med så mycket gröna och genomsläppliga ytor som möjligt samt att genomföra föreslagna 

åtgärder för rening och fördröjning av dagvattnet.  

 

För att inte försämra möjligheterna till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten behöver 

dagvattnet renas och det föreslås att göras i översilningsyta samt makadamdike innan 

dagvattnet får rinna ner till befintligt dike. Det befintliga diket ägs av en samfällighet och kan 

behöva rustas upp för att klara de ökade flödena från planområdet.  

 

Planen anses kunna vara byggbar enligt TTÖP om marken på byggnaderna höjs så att det finns 

0,2 m marginal vid skyfall samt att ett lågstråk utformas så att vatten kan passera förbi området 

vid ett skyfall. Det finns framkomlighet till planen.  
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Bilaga  

Motivering för markanvändning i föroreningsberäkningar 

Planområdet utgörs idag av betesmark för får. I StormTac är den mest snarlika markanvändningen 

djurhållning. Värdena för djurhållning har dock låg säkerhet och bygger på lite data. För att verifiera 

tillförlitligheten jämförs värdena därför med ängsmark där säkerheten är något större. Halterna för 

ängsmark och djurhållning är i samma storleksordning för samtliga ämnen utom kväve och fosfor som 

är betydligt högre för djurhållning. Detta bedöms vara rimligt och värdena för djurhållning används 

därför i rapporten.   
 

Dagvattenhalt (µg/l) per markanvändning. SD = Standard Deviation (standardavvikelse). nd = no data (ingen data) 

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP TBT TOC 

Ängsmark  200 1000 6.0 11 30 0.40 3.0 2.0 0.0050 45000 200 0 0.0020 9000 

SD  290 3500 62 8.5 23 0.16 1.2 nd nd 210000 nd nd nd nd 

Djurhållning  450 3000 6.0 15 30 0.30 2.0 0.50 0.0050 80000 200 0 0.0020 13000 

SD  nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

 

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet 

 

Efter exploatering kommer området att inrymma flerbostadshus och handel. Placeringen ute på en ö, 

omgiven av villor och där ingen biltrafik är tillåten görs dock bedömningen att området inte passar in i 

modellens beskrivning av flerfamiljshusområde. Flerfamiljshus innefattar vägar och det skulle 

överskatta värdena i denna typ av område. Ett alternativ till flerfamiljshus är villaområde, en 

markkategori som också har relativt god säkerhet i modellresultaten, men även den innehåller vägar.  

 

Kategorin ”Kvarter utan väg” kan användas, den har lägre kvävehalter än villaområde men högre 

halter för samtliga metaller och övriga ämnen. Att utgå från kvarter utan väg, i syfte att inte överskatta 

halterna från villaområde får alltså motsatt effekt eftersom kategorin visar på större utsläpp. Kategorin 

skulle kunna väljas i syfte att ta det minst gynnsamma alternativet för att säkerställa att tillräcklig 

rening sker. Eftersom värdena för ”Kvarter utan väg” har låg säkerhet anses dock villaområde vara ett 

bättre alternativ. För att inte överskatta värdena kan faktorn sänkas från 5 till 1, vilket innebär att 

modellen använder minimivärden från den typen av områden istället för medelvärden. För att vara 

säker på att tillräcklig rening uppnås och vara på den säkra sidan används dock villaområde i 

beräkningarna.  

  

Tabellen nedan redovisar ett flertal olika alternativ. Om halterna studeras noggrant kan vissa saker 

verka ologiskt och det visar på svagheten med modellen. 

 
 

Dagvattenhalt (µg/l) per markanvändning. SD = Standard Deviation (standardavvikelse). nd = no data (ingen data) 

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP TBT TOC 

Villaområde mindre förorenat 

(faktor 1)  
120 1100 3.6 14 56 0.34 2.0 2.8 0.015 25000 160 0.034 0.0014 10000 

SD  95 510 52 20 66 0.70 1.2 2.8 0.097 290000 1900 nd nd nd 

Villaområde medel (faktor 5)  200 1400 10 20 80 0.50 5.8 6.0 0.015 45000 400 0.050 0.0020 10000 

SD  95 510 52 20 66 0.70 1.2 2.8 0.097 290000 1900 nd nd nd 

Flerfamiljshusområde  240 1200 11 19 84 0.46 7.8 6.6 0.025 52000 400 0.038 0.0015 20000 

SD  79 510 82 160 130 0.31 5.2 5.1 0.097 60000 1800 nd nd nd 
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Villaområde, mindre förorenat  160 1200 6.8 17 68 0.42 2.8 4.4 0.010 35000 280 0.020 0.0020 10000 

SD  nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Villaområde, exklusive väg  200 1500 8.0 21 90 0.27 3.0 5.0 0.0010 40000 350 0.019 0.0020 10000 

SD  nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Kvarter utan väg  270 920 14 23 91 0.64 10 8.0 0.0010 52000 500 0.050 0.0020 16000 

SD  nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Kvarter utan väg med LOD  220 780 8.4 16 73 0.36 7.0 6.4 0.00080 29000 330 0.030 0.0020 20000 

SD  nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

 

 

 

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet 
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