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Sammanfattning 
Det finns många valmöjligheter för dagvattenhantering i det detaljplaneområdet för ny förskola i 

Östra Balltorp och i denna översiktliga utredning presenteras bästa lösning utifrån hydrauliskt 

perspektiv och med hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).  

LOD i kombination med öppna dagvattenlösningar har eftersträvats i utredningen. Området delas in 

i två avrinningsområden och dagvatten leds antingen åt väster till öppet dike med utjämningsvolym 

25,5 m3 (motsvarande minst 70 m långt dike), eller åt öster där ett öppet dike med utjämningsvolym 

2,1 m3 (minsta längd på 6 m) anläggs.  

Vid projektering är höjdsättning av området avgörande för att föreslagen dagvattenlösning ska 

fungera.  

Föreslagen lösning kan kompletteras med planteringsytor (rain gardens) för omhändertagande av 

dagvatten från taken. Behövd planteringsyta beräknas till 44 m2 vilket innebär att det västra dikets 

längd behöver vara 16 m. Med tanke på att infiltrationskapaciteten är begränsad i området kan ett 

alternativ till de öppna dikena vara makadamdiken, som medger bättre infiltrationskapacitet till följd 

av makadamfyllning samt dräneringsledning som placeras i botten av diket.  
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1 Inledning 
ÅF Infrastruktur AB har fått i uppdrag av Mölndals stad att översiktligt utreda dagvattenhanteringen 

i detaljplaneområdet för en ny förskola i Östra Balltorp. Lokalt omhändertagande av dagvatten 

genom öppna och naturliga dagvattenlösningar är önskemål från staden.    

1.1 Syfte 

Utredningen görs på uppdrag av Mölndals stad för ny förskola i Östra Balltorp. Syftet med 

utredningen är att kartlägga dagvattenflöden samt föreslå översiktliga åtgärder för omhändertagande 

av dagvatten inom området. 

1.2 Underlag 

Följande underlag har använts i denna utredning: 

 Samrådshandling: Planbeskrivning, detaljplan för Förskola Östra Balltorp, Mölndals stad, 

2015-12-14 

 PM Geoteknik, Sweco Civil AB, 2015-04-24 

 Markteknisk undersökningsrapport, Sweco Civil AB, 2015-04-24 

 Besök på plats. 

 Kontakt med berörda parter i Mölndals stad 

1.3 Avgränsningar 
I denna utredning inkluderas inte vatten och avlopp.  

2 Befintliga förhållanden 

2.1 Områdesbeskrivning 

Det aktuella området ligger i Östra Balltorp cirka 4,5 km söder om Mölndals innerstad, se Figur 1. 

Utredningsområdet omfattar knappt en hektar och ligger mellan två höjdområden, vilket bidrar till 

att området är instängt i avrinningshänseende. Väster om utredningsområdet ligger ett större 

markområde med vattensjuk mark, till följd av de omgivande höjderna som avvattnas hit. I söder 

gränsar planområdet till ett större grönområde. Området omfattas av en grusad yta som nyttjas till 

parkering samt en gräsplan som använts som fotbollsplan. Ett vattendrag rinner diagonalt under 

parkeringsytan från nordväst till sydost. 
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Figur 1. Översiktskarta Östra Balltorp och planområdet markerat i röd ruta. Källa: VISS 
Länsstyrelsen.  

2.2 Geoteknik och hydrologi 

Geotekniska fältundersökningar genomfördes i april 2015 och redovisas i separat handling PM 

Geoteknik (Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124, 2015-04-24) samt i Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) (Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124, 

uppdragsnummer 2305 713, 2015-04-24).  

Jordlagerföljden består i huvudsak av mulljord (mäktighet 0,2 m), fyllnadsmassor (1-1,5 m), torv 

(högförmultnad, 0-0,5 m), lera (7-12 m) och friktionsjord.  

I området observerades en fri vattenyta på cirka 1 m djup under markytan. 

2.3 Befintliga ledningar och diken 

Kommunalt ledningsnät för VA-ledningar finns öster om området. Öster om utredningsområdet 

ligger en 800 mm dagvattenledning i betong som övergår i en 1000 mm betongledning vid områdets 

sydöstra hörn där vattendraget ansluter till ledningen, se Bilaga 1. I söder gränsar området till ett 

vattendrag som också ansluter till 1000 mm-ledningen. I norr finns en dagvattenledning med utlopp 

i vattendraget som rinner in i utredningsområdet norrifrån.  

Det befintliga dike som är beläget i norra delen av planområdet (Figur 2) samt det utlopp som ligger 

strax söder om området behöver resans för att tillgodose full funktion (Figur 3).  
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Figur 2. Till vänster: Befintligt dike i norra delen av planområdet. Till höger: Befintligt dike söder 
om planområdet. 

 

Figur 3. Till vänster: Utlopp från området söderut. Till höger: Utlopp från trumma under befintlig 
parkeringsyta. 
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3 Framtida förhållanden 

3.1 Områdesbeskrivning 

Planen medger byggnad av ny förskola i två våningsplan med 7 avdelningar, ett kök, administration 

samt en central piazza, se Figur 4. Till förskolan planeras komplementbyggnader med högsta area 

150 m2.  

 

Figur 4. Illustrationskarta över nya förskolan. Uppdelning av avrinningsområde; väster och öster. 

Byggnader får inte uppföras närmare än 10 meter från vattendragen.  

Exploatering av området innebär en ökad dagvattenavrinning.  

3.2 Avrinningsområden 

Planområdet delas upp i väster och öster avrinningsområde (se Figur 4) för att avrinning föreslås ske 

åt två håll för att uppfylla önskemål från Mölndals stad. Detta förutsätter att höjdsättningen beaktas 

noga i projekteringen.  

3.3 Dimensionerande förutsättningar 

Förutsättningarna för dagvattenhantering är framtagna i samråd med Mölndals stad samt hämtade 

ur P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar och P105 Hållbar dag- och 

dränvattenhantering.  

För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar och ökade nederbördsmängder ansätts en 

klimatfaktor. Svenskt Vattens publikation P104 rekommenderar att en säkerhetsfaktor mellan 1,05-

1,3 väljs för korttidsnederbörd i Sverige, vilket innebär att dimensionerande regn förväntas öka med 

5-30 % beroende på områdets lokalisering i landet. Klimatfaktor 1,2 har använts för dimensionering.  

Infiltrationskapaciteten bedöms vara begränsad i större delen av utredningsområdet till följd av 

förekomst av lera och torv. Det faktum att marken väster om planområdet är vattensjukt bekräftar 

infiltrationskapacitetens begränsningar. Det område som används som fotbollsplan innehåller 

fyllnadsmassor som sannolikt innebär en något bättre infiltrationskapacitet än övriga ytor i området.  

3.3.1 Dimensionerande regnintensitet 

Beräkning av dimensionerande regnintensitet har gjorts utifrån Dahlströms ekvation (1), se Bilaga 2. 

Återkomsttid har valts till 10 år med varaktighet 10 minuter. Detta resulterar i en dimensionerande 

Väster Öster 

Avrinningsområde 
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regnintensitet på 228 l/s, ha före exploatering och 274 l/s, ha efter exploatering och beaktat 

klimatfaktor.  

3.3.2 Dimensionerande dagvattenflöden 

Dimensionerande flöden beräknas i enlighet med Svenskt Vattens publikation P90 enligt rationella 

metoden, se ekvation (2) i Bilaga 3.  

Arean på området som ingår i dagvattenutredningen omfattar cirka 9300 m2 och baseras på 

planområdesgränsen från detaljplanen, exklusive lokalgatan som uppskattas inte bidra till förändrad 

dagvattenbelastning. Illustrationskarta (se Figur 4) ligger till grund för beräkning av flöde efter 

exploatering (se Bilaga 3). Lekyta antas ha samma avrinningskaraktär som sand. Klimatfaktor 1,2 har 

använts vid beräkning av flöde efter exploatering. 

I Tabell 1 presenteras dimensionerande flöden som råder innan och efter exploatering av området.  

Tabell 1. Sammanställning av dimensionerande flöden för planområdet innan och efter 
exploatering. 

Area (ha) 𝒒𝒅𝒊𝒎 före 
exploatering (l/s) 

𝒒𝒅𝒊𝒎 efter 
exploatering (l/s) 

𝒒𝒅𝒊𝒎 efter exploatering med 
gröna tak (l/s) 

0,93 23,1 58,7 45,5 
 

Flödet efter exploatering beräknas öka med 36 l/s och med 22 l/s vid anläggning av gröna tak 

(avrinningskoefficient 0,2).  

3.3.3 Erforderligt behov av dagvattenfördröjning 

Utgångspunkten i beräkningarna av erforderligt behov av dagvattenfördröjning är att det vatten som 

tillkommer utöver dagens avrinning ska fördröjas inom området. Beräkningar för 

dagvattenfördröjning har utförts enligt Svenskt Vattens publikation P90. Dimensionerande flöde 

som varit underlag för beräkning av utjämningsvolym är baserat på den area som blir hårdgjord efter 

exploatering (se uträkning i Bilaga 4).  

Erforderligt behov av dagvattenfördröjning i det västra delområdet beräknas till cirka 26 m3 för det 

västra diket och för östra delområdet 2,1 m3 för diket som föreslås i öster. Med gröna tak halveras 

utjämningsvolymen (13 m3) för diket i väster.  

4 Principlösningar 
Dagvatten hanteras enligt LOD-princip så att belastning på det befintliga systemet inte ökas. Det 

betyder att dagvattenflödet behöver utjämnas innan avledning till förbindelsepunkter eller recipient. 

4.1 Öppet dike 

Öppna diken omhändertar dagvatten effektivt och bidrar samtidigt till ökad trivsel. De kan 

exempelvis upprättas som angivet i Figur 5. Fördel med öppna diken är att dagvattnet renas till viss 

del, att hastigheten på vattnet reduceras samt att det är ett trevligt inslag med kombination vatten 

och grönyta i området. Växter i diket är vanligt, både planterade och vilda, så utjämningsvolymen 

uppskattas vara 50 % mindre än volymen som anges i Figur 5 till följd av infiltrationskapaciteten. 

 

Figur 5. Förslag på utformning av öppet dike.  
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4.2 Gröna tak 

Hur mycket nederbörd som kan absorberas i gröna tak beror på materialval och lutning. Exempelvis 

sedumtak har en vattenbindningsförmåga av cirka 60-70 % och en avrinningskoefficient på 0,2-0,6. 

Se Figur 6 för illustrationsskiss (Svenska Naturtak). 

 

Figur 6. Sedumtak: 1) Sedumskott, 2) odlingssubstrat, 3) inspektionsbrunn, 4) skyddsmatta 
(Svenska Naturtak). 

4.3 Planteringsytor 

Planteringsytor (rain gardens) fungerar som utjämningsanläggning men bidrar samtidigt estetik och 

trivsel i och med växtligheten. Planteringsytor placeras med fördel nära byggnader då dagvatten från 

taket leds ner i planteringsytan via stuprör, se Figur 7. Vattnet infiltreras i marken, utnyttjas av de 

planterade växterna och eventuellt överskott avleds vidare via en dränledning. Om vattenytan stiger 

med cirka 10 cm ovan marknivå kan vattnet brädda över i kupolbrunn varifrån det avleds till 

dagvattensystemet. Kupolbrunnen fungerar därmed som bräddutlopp.  

 

Figur 7. Illustrationsritning planeringsyta. 
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5 Föreslag till utformning 
Dagvattenavledningen inom området föreslås utföras genom en hållbar dagvattenhantering där 

utgångspunkten är att vattenkvaliteten ska bevaras där den är god och förbättras där den inte är god. 

Vid framtagande av förslag till utformning har även följande beaktats efter önskemål från Mölndals 

stad: 

 Dagvatten ska ses och utnyttjas som en positiv resurs i stadsbyggandet 

 Hantering av dagvatten ska ske i robusta system 

 Dagvattnet ska omhändertas och renas nära källan 

 Dagvattenanläggningar ska utformas så att byggnader och samhällsfunktioner kan hantera 

extrem nederbörd 

 Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och recipienter 

begränsas. 

5.1 Föreslagen dagvattenhantering  

Föreslagen dagvattenhantering visualiseras i Bilaga 1. Ett öppet dike i västra delen av området 

föreslås ta emot dagvatten från västra delområdet, se Figur 8. Hit avvattnas dagvatten från tak, 

lekytor och asfaltsytan på norra sidan om förskolebyggnaden genom uppsamling i rännstensbrunnar 

och avledning till dike genom dagvattenledningar. Utjämningsvolym beräknas till 25,5 m3, vilket 

motsvarar minst 70 m långt dike. Implementeras gröna tak i detaljplanen för förskolan behöver 

utjämningsvolymen endast vara 2,1 m3 (motsvarande cirka 35 m dikeslängd).  

 

Figur 8. Exempel på utformning av öppet dike (Vegtech)  

Ett dike med plantering föreslås omhänderta dagvatten från östra delområdet, se Figur 9. Diket 

placeras utmed infarten till området och löper sedan längs parkeringsplatserna, under gångvägen och 

har utlopp i befintligt dike precis söder om parkeringsplatserna. Minsta längd på diket är 6 m. 
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Figur 9. Exempel på utformning av dike med plantering (Vegtech).  

5.2 Alternativa lösningar 

Det finns många möjliga lösningar för området där förskolan planeras. Ett alternativ till de täta 

ledningarna för avledning av dagvatten från tak kan vara planteringsytor (rain gardens) som placeras 

i förskolebyggnadens västra ände. Planteringsytan fördröjer dagvatten från taket innan det leds till 

föreslaget dike i västra delen av området. Fördröjningsvolym för dagvatten från takytorna är 13 m3 

(motsvarande 44 m2 planteringsyta) i västra avrinningsområdet och då blir resterande 

fördröjningsvolym till diket 12 m3 (motsvarande 16 m långt dike).   

Eftersom infiltrationskapaciteten i marken i området är begränsad kan ett alternativ till öppna diken 

vara makadamdiken. Fördröjande funktion erhålls genom makadamfyllning och en dränledning 

placeras i botten av diket. Med en utjämningsvolym som är 30 % av dikets volym bör det västra diket 

dimensioneras till 85 m utan gröna tak, 44 m med gröna tak och det östra dikets minsta längd blir 

8 m.  

6 Slutsatser 
Planområdet uppdelas i två avrinningsområden med gräns öster om förskolebyggnaden. 

 Dagvatten från västra avrinningsområdet avleds åt väster genom dagvattenledningar till ett 

öppet dike som anläggs i en båge med utlopp i befintligt dike norr om planområdet.  

 I östra avrinningsområdet omhändertas dagvatten från parkeringsytor i ett öppet dike som 

anläggs söder om infarten och löper utmed parkeringsytan till utloppet i befintligt dike i 

planområdets sydöstra hörn.  

7 Referenser 
Svenska Naturtak, http://svenskanaturtak.se/sedum.htm Hämtad 2016-03-01 

Svenskt Vattens publikationer P90, P104, P105. 

Vegtech, http://www.vegtech.se/vattenmiljoer/strandrullar/ Hämtad 2016-03-03 

http://www.vegtech.se/vattenmiljoer/rain-garden/ Hämtad 2016-03-03 

http://svenskanaturtak.se/sedum.htm
http://www.vegtech.se/vattenmiljoer/strandrullar/
http://www.vegtech.se/vattenmiljoer/rain-garden/
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BILAGA 2 
 

Beräkning av dimensionerande regnintensitet 
(enligt Svenskt Vattens publikation P104) 

 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 (1) 

𝑖Å – regnintensitet (l/s, ha) 

Å – återkomsttid (månader) 

𝑇𝑅 – regnvaraktighet (minuter) 

 

Å = 10 år  

𝑇𝑅 = 10 minuter 

 

𝑖Å = 228 l/s, ha före exploatering  

𝑖Å = 274 l/s, ha efter exploatering och beaktat klimatfaktor (1,2).  

 

 



 

 

 

BILAGA 3 
 

Beräkning av dimensionerande flöden 
(enligt Svenskt Vattens publikation P90) 

 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴𝜑𝑖Å𝑘𝑓 (2) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 – dimensionerande flöde (l/s) 

𝐴 – avrinningsområdets area (ha) 

𝜑 – avrinningskoefficient (-) 

𝑖Å – dimensionerande regnintensitet (l/s, ha) 

𝑘𝑓  – klimatfaktor (-) 

 

Tabell 1. Dimensionerande flöde innan exploatering. 

Delområde Delyta  𝐴 (ha) 𝜑 𝐴𝑟𝑒𝑑 (ha) 𝑖Å  (l/s) 𝑞𝑑𝑖𝑚 (l/s) 

Västra Grönyta 0,6598 0,1 0,07 228 15,0 

Östra Grönyta 0,18 0,1 0,02 228 4,1 

 Grusplan 0,0864 0,2 0,02 228 3,9 

Totalt  0,93  0,1  23,1 
 

Tabell 2. Dimensionerande flöde efter exploatering.  

Delområde Delyta 𝐴 (ha) 𝜑 𝐴𝑟𝑒𝑑 (ha) 𝑖Å  (l/s) 𝑞𝑑𝑖𝑚 (l/s) 

Västra Asfalt 0,06 0,9 0,06 274 15,9 

 Tak 0,08 0,8 0,06 274 17,5 

 Lekyta (sand) 0,05 0,2 0,01 274 3,0 

 Grönyta 0,46 0,1 0,05 274 12,6 

Östra Asfalt 0,01 0,9 0,01 274 2,7 

 Grönyta 0,25 0,1 0,03 274 7,0 

Totalt   58,7 
 

Ökning av dagvattenflöde efter exploatering: 36 l/s. 

Tabell 3. Dimensionerande flöde efter exploatering med gröna tak. 

 Delyta 𝐴 (ha) 𝜑 𝐴𝑟𝑒𝑑 (ha) 𝑖Å  (l/s) 𝑞𝑑𝑖𝑚 (l/s) 

Västra Asfalt 0,06 0,9 0,06 274 15,9 

 gröna tak 0,08 0,2 0,02 274 4,4 

 Lekyta (sand) 0,05 0,2 0,01 274 3,0 

 Grönyta 0,46 0,1 0,05 274 12,63 

Östra Asfalt 0,01 0,9 0,01 274 2,7 

 Grönyta 0,25 0,1 0,03 274 7,0 

Totalt      45,5 
 

Ökning av dagvattenflöde efter exploatering med gröna tak på samtliga byggnader: 22 l/s. 



 

 

 

BILAGA 4 
 

Beräkning av erforderligt behov av dagvattenfördröjning 
(enligt Svenskt Vattens publikation P90) 

 

Fördröjningsvolym har beräknats utifrån parametrar redovisade i Tabell 4 och framtagande av 

volymen gjordes genom Tabell 5.  

𝐴 – avrinningsområdets area för hårdgjorda ytor (ha) 

𝜑 – avrinningskoefficient (-) 

𝑖Å – regnintensitet (l/s, ha) 

𝑇𝑅 – regnvaraktighet (minuter) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 – dimensionerande flöde (l/s) 

𝑀𝑑𝑖𝑚 – behov av fördröjning (m3) 

𝑉𝑖𝑛 – tillrinning (m3) 

𝑉𝑢𝑡 – avtappning (m3) 

 

Tabell 4. Beräkning av dimensionerande flöde från hårdgjorda ytor. 

Delområde 
𝐴 (ha) 

hårdgjord yta 𝜑 𝑖Å  (l/s) 
𝐴𝑟𝑒𝑑 (ha) 

hårdgjord yta 𝑞𝑑𝑖𝑚 (l/s) 

Västra 0,20 0,1 274 0,13 4,5 

Östra 0,01 0,1 274 0,01 0,3 
 

Tabell 5. Beräkning av fördröjningsvolym för västra avrinningsområdet utan gröna tak. 

𝑇𝑅 (min) 𝑇𝑅 (sek) 𝑖Å (l/s,ha) 𝑉𝑖𝑛 (l/s) 𝑉𝑖𝑛 (m3) 𝑉𝑢𝑡 (l/s) 𝑉𝑢𝑡 (m3) 𝑀𝑑𝑖𝑚 (m3) 

10 600 274 36 22 4,5 3 19 

15 900 217 29 26 4,5 4 22 

20 1200 181 24 29 4,5 5 23 

40 2400 114 15 36 4,5 11 25 

60 3600 86 11 41 4,5 16 25 

80 4800 70 9 44 4,5 22 23 

140 8400 46 6 52 4,5 38 13 

𝑻𝑹 (min) för 𝑴𝒅𝒊𝒎:       𝑴𝒅𝒊𝒎 (m3) 

40 min      25,5 
 

Erforderlig fördröjningsvolym beräknades för västra och östra avrinningsområdet samt för det fall 

då västra avrinningsområdet har gröna tak, se Tabell 6 för sammanställning.  

Tabell 6. Erforderlig fördröjningsvolym för respektive avrinningsområde. 

Avrinningsområde Tak 𝑀𝑑𝑖𝑚 (m3) 

Västra Ej gröna 25,5 

Östra Ej gröna 2,1 

Västra Gröna 13,0 
 


