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Sammanfattning 

Mölndals stad arbetar med en detaljplan för fastigheten Annestorp 24:3 m.fl, som är beläget i 

centrala Lindome. Inom aktuellt planområde finns det befintliga flerbostadshus samt en 

befintlig förskola. Detaljplanarbetet syftar till att möjliggöra ny bebyggelse samt öka 

byggrätten för befintlig förskola.   

 

I samband med detaljplanearbetet fick Atkins Sverige AB i uppdrag att utföra en VA-, 

dagvatten och skyfallsutredning för att säkerställa en hållbar hantering av dagvatten, 

försörjning av VA samt utreda konsekvenserna av skyfall. 

 

Enligt Mölndals stads riktlinjer för dagvattenhantering ska dagvattenanläggningarna 

dimensioneras för att kunna fördröja 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor. 

Föroreningsanalys ska göras för att jämföra med målvärden från Mölndals stads 

dagvattenpolicy och bedöma miljöpåverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN) för recipienten 

Kungsbackaån. 

 

Planområdet på ca 5,7 ha stort består idag av en befintlig byggnad för Valås Förskola samt 

Förbos bostadsområde Dotegården och Smörkullegården med tillhörande parkeringsytor. 

Befintligt parkeringshus med befintlig infartsväg från Smörkullegården innefattas också. 

Fördröjningskravet på 20 mm enligt Mölndals stads dagvattenpolicy för planområdet uppgår 

till totalt 613 m3, där 525 m3 tillhör Förbos fastighet, 57 m3 till Valås förskola och 32 m3 

allmän platsmark.  

 

En kombination av lösningar föreslås för planområdet, där de mest förorenade ytorna som 

parkeringsplatser föreslås ledas till gröna lösningar som växtbäddar och trädplanteringar med 

skelettjord. För innegårdar kan enklare rening som torrdamm användas. För befintliga hus 

krävs endast fördröjning, vilket kan göras med magasin kopplat till befintligt ledningsnät. För 

allmän platsmark föreslås gräsdike samt makadamdike för fördröjande åtgärd. 

Föroreningsanalysens resultat indikerar att detaljplanen ej kommer att medföra risk att MKN 

för Kungsbackaån påverkas negativt med föreslagna åtgärder för rening.  

 

Skyfallsanalysen visar på viss problematik inom planområdet. Redan för befintlig situation 

föreligger det risk för vattensamlingar inom planområdet. För framtida utformning så 

påverkar de något kortare huskropparna i Dotegårdens norra del att mer vatten flödar in i 

området. I Smörkullegårdens östra ände blir dock situationen bättre då vatten lättare kan 

avledas mot skyfallsled. Föreslagna skyfallsleder inom planområde bör beaktas i framtida 

höjdsättning för att säkerställa säker avledning. Valåsvägen kommer under en 

skyfallshändelse vara oframkomlig. Tillkommande cykelbana föreslås utformas så den kan 

vara en reservväg för räddningsfordon vid en skyfallshändelse.  

 

För anslutning till VA-nätet så behöver befintliga serviser kompletteras. För radhusen föreslås 

ny servis för mot Sagbrovägen. För hus 11 behövs troligen tryckavlopp för att ansluta till 

interna ledningar inom fastigheten. För självfallsledningar föreslås en tillkommande servis 

mot Smörkullegången.  
  



 

Innehåll 
 
1. Inledning.......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund och syfte .................................................................................................................. 1 

1.2 Uppdragsbeskrivning ............................................................................................................... 1 

2. Förutsättningar ............................................................................................................................... 2 

2.1 Riktlinjer för dagvattenhantering .............................................................................................. 2 

2.2 Dimensionerings- och fördröjningskrav ................................................................................... 2 

2.3 Reningskrav ............................................................................................................................. 2 

2.4 Miljökvalitetsnormer ................................................................................................................. 3 

2.5 Koordinat- och höjdsystem ...................................................................................................... 4 

2.6 Erhållet underlag...................................................................................................................... 4 

3. Befintliga förhållanden .................................................................................................................. 5 

3.1 Topografi och markslag ........................................................................................................... 5 

3.2 Geotekniska och hydrogeologiska förutsättningar .................................................................. 6 

3.2.1 Jordlagerförhållanden .......................................................................................................... 6 

3.2.2 Hydrogeologiska förhållanden ............................................................................................. 7 

3.3 Markföroreningar ..................................................................................................................... 7 

3.4 Befintliga recipienter ................................................................................................................ 7 

3.4.1 Ekologisk status ................................................................................................................... 8 

3.4.2 Kemisk status ...................................................................................................................... 9 

3.5 Befintlig avrinningsförhållanden och dagvattenhantering ........................................................ 9 

3.6 Befintlig översvämningsrisk ................................................................................................... 10 

3.6.1 Analys av topografi ............................................................................................................ 10 

3.6.2 Dynamisk modellering ....................................................................................................... 11 

3.7 Befintliga VA ledningar .......................................................................................................... 13 

3.8 Övriga ledningssystem .......................................................................................................... 14 

3.9 Befintliga markavvattningsföretag ......................................................................................... 14 

4. Framtida förhållanden .................................................................................................................. 16 

4.1 Dagvatten .............................................................................................................................. 16 

4.2 Skyfall .................................................................................................................................... 18 

5. Översiktlig dimensionering ......................................................................................................... 21 

5.1 Flöden och fördröjningsbehov dagvatten .............................................................................. 21 

5.1.1 Översiktlig dimensionering av 20-års regn ........................................................................ 21 

5.1.2 Fördröjningsbehov ............................................................................................................. 21 

5.2 Flöden för vatten och spillvattenförsörjning ........................................................................... 22 

5.2.1 Spillvattenflöde .................................................................................................................. 23 

5.2.2 Vattenflöde ......................................................................................................................... 24 

5.2.3 Brandvatten ....................................................................................................................... 25 

6. Föreslagna åtgärder ..................................................................................................................... 26 

6.1 Fördröjning av dagvatten ....................................................................................................... 26 

6.2 Dagvattenanläggningar ......................................................................................................... 31 



 

6.2.1 Växtbäddar ........................................................................................................................ 31 

6.2.2 Torrdamm .......................................................................................................................... 32 

6.2.3 Skelettjord .......................................................................................................................... 32 

6.2.4 Gräs-, makadam- och infiltrationsdike ............................................................................... 33 

6.2.5 Underjordisk fördröjning .................................................................................................... 34 

6.2.6 Underjordiska magasin på befintligt system ...................................................................... 34 

6.3 Rening av dagvatten och påverkan av miljökvalitetsnormer (MKN) ...................................... 36 

6.3.1 Slutsats kvartersmark ........................................................................................................ 38 

6.3.2 Slutsats allmän platsmark .................................................................................................. 38 

6.4 Extremregn och översvämningsrisker ................................................................................... 38 

6.4.1 Åtgärd för område i ............................................................................................................ 39 

6.4.2 Åtgärd för område ii och iii ................................................................................................. 40 

6.4.3 Åtgärd för område iv .......................................................................................................... 41 

6.4.4 Åtgärd för område v ........................................................................................................... 41 

6.4.5 Förslag angående av trafikutredning ................................................................................. 41 

6.5 Föreslagen VA-försörjning och anslutning till befintligt ledningssystem................................ 43 

6.5.1 Anslutningspunkter ............................................................................................................ 43 

6.5.2 Vattentryck i anslutningspunkt ........................................................................................... 44 

6.5.3 Brandvatten ....................................................................................................................... 44 

6.6 Höjdsättning ........................................................................................................................... 45 

6.7 Ansvarsfördelning för föreslagna dagvattenåtgärder ............................................................ 45 

7. Kostnadskalkyl ............................................................................................................................. 46 

8. Fortsatt arbete .............................................................................................................................. 47 

Referenser ............................................................................................................................................ 48 

Bilagor .................................................................................................................................................. 48 

 

 
  



 

 
1 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och syfte 
 

Mölndals stad arbetar med en ny detaljplan för fastigheten Annestorp 24:3 m.fl, som är 

beläget i centrala Lindome, se Figur 1. Inom aktuellt planområde finns det befintliga 

flerbostadshus samt en befintlig förskola. Detaljplanarbetet syftar till att möjliggöra ny 

bebyggelse samt öka byggrätten för befintlig förskola.  

 

 
Figur 1 Översiktskarta med lokalisering av aktuellt planområde 

 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
 

Atkins har fått i uppdrag av Mölndals stad att utföra en VA-, dagvatten- och 

skyfallsutredning till detaljplanen för Annestorp 24:3 m.fl. Utredningens syfte är att utreda 

detaljplanens påverkan på befintligt VA- och dagvattensystem samt dess dagvattenrecipienter 

och ta fram lämpliga principlösningar för fördröjning och rening av dagvatten. Utredningen 

ska också innefatta en analys av skyfall och lösningar som dämpar effekter av dessa.  

 

I utredningen ingår även att göra en kalkyl över investerings- och driftkostnader samt utreda 

ansvarsfördelningen för de föreslagna dagvattenåtgärderna. 
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2. Förutsättningar 
 

2.1 Riktlinjer för dagvattenhantering 
 

Mölndals stad har en dagvattenstrategi, beslutad 2016-11-16 av kommunfullmäktige, 

som ligger till grund för utredningen. Följande principer står som centrala i 

dagvattenstrategin: 

• Dagvattnet ska ses och utnyttjas som en positiv resurs i stadsbyggandet. 

Utformningen ska integreras i den byggda och planerade miljön och styras av 

funktionella och estetiska principer. 

• Hanteringen av dagvatten ska ske i robusta system och säkerhets- och 

skötselfrågor ska beaktas redan i planeringsskedet. 

• Dagvattnet ska i första hand omhändertas och renas nära källan. Den naturliga 

vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas. 

• Dagvattenanläggningar ska utformas så att byggnader, infrastruktur och 

samhällsfunktioner kan hantera extrem nederbörd med dagens- och framtida 

klimat utan allvarliga skador på anläggningar och människors hälsa. 

• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät 

och recipienter begränsas. Recipientens känslighet för flöde och föroreningar 

ska beaktas i val av lösningar. 

 

2.2 Dimensionerings- och fördröjningskrav 

Uppdraget innefattar redovisning av flöden för dimensionerande regn enligt P110 

(Svenskt vatten, 2019). För tät bostadsbebyggelse är dimensionerande regn ett 20-års 

regn. Vid beräkning av framtida flöden redovisas flöden före och efter fördröjning, 

klimatfaktor ska beaktas.  

Enligt Mölndals stads riktlinjer för dagvattenhantering ska dagvattenanläggningar 

dimensioneras för att kunna fördröja 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor. 

Fördröjningskravet innefattar även befintliga hårdgjorda ytor, vilket stämts av med 

Mölndals stad under arbetet med utredningen.  

 

2.3 Reningskrav 
 

I Mölndals stads ”Riktlinjer för rening av dagvatten” beskrivs det att kvalitetskraven för 

dagvattnet till recipient beror på vilken typ av yta som avvattnas till vilken recipient som 

dagvattnet leds till. En matris över erforderlig rening redovisas i Tabell 1.  

 
Tabell 1 Matris för bedömd erforderlig rening (Källa: Mölndal Stad) 

Recipient Hårt belastad yta Medelbelastad yta Mindre belastad yta 

Mycket känslig Omfattande rening Rening Enklare rening 

Känslig Rening Enklare rening Fördröjning 
 

Området för Annestorp 24:3 ligger inom avrinningsområdet för Lindomeån/Kungsbackaån, 

som klassas som en mycket känslig recipient. Flerbostadsområde klassas som en 
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medelbelastad yta och enligt ovanstående matris är det då Rening som krävs för planområdet. 

Detta innebär lösningar där avskiljning av partiklar samt filtrering görs, till exempel 

biofilter/regnträdgård. För delområdet inom planområdet där inga förändringar görs kan 

enklare rening anpassas enligt uppgift av Tekniska Förvaltningen på Mölndal Stad, då inga 

parkeringar eller vägar innefattas i delområdet.  

   

Mölndals stad har även riktlinjer för dagvattenhantering vid parkeringsytor, där parkeringarna 

inom planområdet kategoriseras som Kategori I Parkering för boende och Kategori II 

Arbetsplats- och pendlarparkering. För parkering bör rening ske med en eller en kombination 

av följande metoder; genomsläpplig beläggning, infiltration i grönyta, infiltration i skelettjord, 

nedsänkt växtbädd eller infiltrationsstråk.  
  
Mölndals stads målvärden är baserade på målvärden framtagna av Miljöförvaltningen. 

Mölndals stads målvärden kan ses i Tabell 2. 

 
Tabell 2 Målvärden för dagvatten i utsläppspunkten Mölndal Stad 

Ämne/parameter  Målvärden i utsläppspunkt 

Arsenik (As)  
Krom (Cr)  
Kadmium (Cd)  
Bly (Pb)  
Koppar (Cu)  
Zink (Zn)  

Nickel (Ni)  
Kvicksilver (Hg)  
PCB  

15 μg/l 
15 μg/l 
0,4 μg/l 
14 μg/l 
10 μg/l 
30 μg/l 

40 μg/l 
0,05 μg/l 
0,014 μg/l 

TBT  0,001 μg/l 

Oljeindex  
Bens(a)pyren  

MTBE  

1000 μg/l 
0,05 μg/l 

500 μg/l 

Bensen  
pH  
Totalfosfor  

Totalkväve  
TOC  
Suspenderat material  
Partiklar  

10 μg/l 
6–9 
50 μg/l 

1250 μg/l 
12 mg/l 
25 mg/l 
Krav på minst 90 % avskiljning av partiklar > 0,1 mm om 
partiklarna kommer från tvätt-processer utomhus eller 
motsvarande.  

Flöde  I utsläppspunkt i recipient får utsläppsmängden, som 
momentanvärde, vara högst 1/10 av recipientens 
momentanflöde 

 

2.4 Miljökvalitetsnormer 
 

Utöver riktvärdena ska bedömning av miljöpåverkan även baseras på recipientens ekologiska 

och kemiska ytvattenstatus. Detta görs för att ta hänsyn till platsens specifika förutsättningar 

och hur dessa förhåller sig till riktvärdena framtagna för dagvattenplanen. Dagvatten som 

uppstår inom planområdet avvattnas mot Lindomeån/Kungsbackaån.   

 

Från 1/1-2019 har EU:s regelverk om vatten, vattendirektivet, införlivats fullt ut i miljöbalken 

(1998:808) i 5 kap. 4 §. Detta innebär att man vid myndigheter eller kommuner ej får tillåta 

åtgärder eller verksamheter som riskerar att försämra en vattenmiljö som i sin tur äventyrar 

möjligheten för vattenmiljön att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt 

miljökvalitetsnormen (MKN).   
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2.5 Koordinat- och höjdsystem 
 

Aktuellt plan- och höjdsystem för utredningsområdet är: 

 

Plansystem: SWEREF 99 12 00 

Höjdsystem: RH 2000 
 
 

2.6 Erhållet underlag  
 

• Mölndals stads dagvattenstrategi, 2016-11-16 

• Mölndals stads riktlinjer för rening av dagvatten, 2018-10-19 

• Mölndals stads riktlinjer för dagvattenhantering vid parkeringsytor, 2018-10-19 

• Digital primärkarta från Mölndals stad 

• Situationsskiss på planerad bebyggelse från Förbo/QPG Arkitekter (mottagen 

2022-02-15, uppdaterad 2022-04-25, 2022-05-13) 

• Situationsskiss på planerad bebyggelse samt FG-nivå Förbo/QPG Arkitekter 

(mottagen 2022-02-28) 

• Trafikförslag WSP (mottagen 2022-04-14) 

• Ledningsunderlag från Mölndal Stad, Göteborg Energi, Ellevio, IP Only, 

Mölndals Energi och Skanova (från Ledningskollen)  

• Ritningar på befintliga VA ledningar och kulvertar inom 

Dotegården/Smörkullegården från Förbo, (mottagen 2022-02-22) 

• Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo) och Geoteknisk PM, 

underlag för detaljplan (mottaget 2022-04-22) 
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3. Befintliga förhållanden 
 

3.1 Topografi och markslag 
 

Planområdet är cirka 5,7 hektar (ha) stort, där del 1 utgör cirka 0,9 ha och del 2 utgår cirka 4,8 

ha. Del 1 består idag av en befintlig byggnad för Valås Förskola och en mindre del naturmark. 

Del 2 består av Förbos bostadsområde Dotegården och Smörkullegården med tillhörande 

parkeringsytor. Befintligt parkeringshus med infartsväg finns också inom del 2, se Figur 2.  
 

 
Figur 2 Ortofoto över planområdet, plangräns markerad i rosa. 

Del 1 av planområdet är sluttande i sydvästlig riktning. Norr om den befintliga 

förskolebyggnaden är marknivåerna cirka +26, för att slutta till +22-23 vid gränsen mot del 2.  

 

Del 2 av planområdet är relativt flackt med en viss lutning mot syd. Marknivåer i norra delen 

av Dotegården ligger på cirka +27, och i södra delen kring cirka +24. Östra delen av 

Smörkullevägen ligger med markhöjder på cirka +20, medan söder om det befintliga 

parkeringshuset ligger markhöjderna på cirka +16.  

 

En sammanställning över planområdets markanvändning ligger till grund för beräkning av 

reducerad area, se Tabell 3. Genom att jämföra reducerad area före och efter exploatering kan 

förändring i planområdets andel hårdgjord yta beräknas. 
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Tabell 3: Sammanställning av befintlig markanvändning för del 1 och del 2 inom planområdet. 

 
Markanvändning  

 
φ 

Del 1 Del 2 Totalt 

Area (ha) Ared (ha) Area (ha) Ared (ha) Area (ha) Ared (ha) 

Takyta 0,9 0,14 0,13 1,09 1,03 1,23 1,16 

Hårdgjort 0,8 0,16 0,13 1,90 1,18 2,06 1,31 

Gräs/naturmark 0,1 0,63 0,06 1,74 0,21 2,37 0,27 

Totalt   0,93 0,32 4,73 2,42 5,66 2,74 

 

3.2 Geotekniska och hydrogeologiska förutsättningar 
 

Infiltrationskapaciteten i jorden påverkar utformningen av dagvattenlösningen för 

planområdet. Enligt Sveriges geologiska instituts (SGU) jordartkarta utgörs jordlagren inom 

planområdet av urberg, glacial finlera och sandig morän, se Figur 3. Mäktigheten på 

jordlagren bedöms vara mellan 1-5 meter för större delen av planområdet, med ett par mindre 

områden där mäktigheten kan vara upp till 10 meter.  

 

 
Figur 3. Utdrag från SGU:s jordartkarta (www.sgu.se) men planområdet markerat i rosa. 

Geotechnical Engineers of Sweden AB har på uppdrag av Mölndals stad tagit fram ett 

Geotekniskt PM och en MUR (2022-03-25) för detaljplan Annestorp 24:3 m.fl. Ur PM kan 

information om jordlager och hydrogeologiska förhållanden utläsas. 
 

3.2.1 Jordlagerförhållanden 

 

Geotekniskt PM redovisar att största delarna av planområdet består av lera. På vissa håll finns 

berg samt friktionsjord. Generellt består jordlagren från markytan enligt följande: 
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• Hårdgjord yta till cirka 0,1 m djup 

• Fyllning till cirka 0 – 3,5 m djup 

• Lera till cirka 0 – 8 m djup 

 

För hantering av dagvatten utgår föreslagna lösningar att möjligheten till infiltration lokalt är 

begränsad och dränering i till exempel torrdammar och gräsdiken föreslås.   
 

3.2.2 Hydrogeologiska förhållanden 

Utifrån fältundersökning (januari, 2022) noteras grundvattenytan inom planområdet enligt 

nedan: 

• Nordvästra delen: 2,2 – 3 m under markytan 

• Sydvästra delen: 1,1 – 2,8 m under markytan 

• Östra delen: 1,7 – 1,8 m under markytan 

 

Grundvattenytan fluktuerar under året på grund av till exempel nederbörd och påverkas av 

lokalt av till exempel topografi- och jordlagerförhållanden. Grundvattenytan bedöms generellt 

ligga cirka 1–2 m under markytan.  

 

Vid etablering av dagvattenmagasin kan dessa behövas anläggas täta för att inte riskera 

inträngning av grundvatten.  
 
 

3.3 Markföroreningar 
 

På uppdrag av Mölndals stad har WSP environmental utfört en miljöteknisk 

markundersökning (2021-09-23) för Annestorp 24:3 och Annestorp 24:4. 

 

Vid markundersökningen har provtagning på jord, grundvatten och asfalt gjorts. Resultatet för 

jord påvisar inga föroreningar som bedöms vara en risk för människors hälsa eller miljö. I 

asfalt påvisas inte heller några tecken på att den innehåller stenkolstjära. Provtagningen av 

grundvattnet visade generellt låga halter av förorenade ämnen.  

Den samlade bedömningen av resultatet efter dessa prover är att området generellt inte 

bedöms utgöra några hälso- eller spridningsrisker med avseende på nuvarande och planerad 

markanvändning. Dock kan vissa mindre mängder av fyllnadsmaterial behövas saneras i 

samband med framtida schaktarbeten.  

 

3.4 Befintliga recipienter 
 

Dagvatten från planområdet rinner i både sydvästlig och sydöstlig riktning och har 

Kungsbackaån – Lillån till Finnebäcken (SE638920-127751, VISS 2022) som närmast 

klassificerad recipient sydöst och Lindomeån som är oklassificerad i sydväst, se Figur 4. 

Lindomeån ansluter mot Kungsbackaån strax söder om planområdet. 
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Figur 4. Planområdets placering i förhållande till närliggande recipienter.  

Statusklassificering är en bedömning av hur ett vatten mår och bedöms utifrån vattnets 

ekologiska och kemiska status. Kungsbackaån – Lillån till Finnebäcken statusklassning samt 

miljökvalitetsnorm hämtat från VISS redovisas i Tabell 4. 
  
Tabell 4: Tabell redovisar statusklassningen, satta kvalitetskrav och när de ska uppnås samt vilka undantag som 

råder. 

Typ av status   Statusklassning  Gällande 
miljökvalitetsnorm  

Undantag  

Ekologisk status  Måttlig  God ekologisk status 2027  
Konnektivitet – tidsundantag till 2027 

Morfologiskt tillstånd – tidsundantag till 2027 

Kemisk status  Uppnår ej god  God kemisk ytvattenstatus  

PFOS – Tidsundantag till 2027  

Mindre stränga krav för bromerade 
difenyleter samt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

  

3.4.1 Ekologisk status  

Vattenförekomsten är klassad till ”Måttlig” ekologisk status, där kvalitetsfaktorn fisk varit 

utslagsgivande och som klassas som måttlig. Naturliga livsmiljöer saknas delvis för 

vattenlevande djur och fiskbestånden påverkas negativt av flöden från markavvattning. 

Fiskarnas naturliga vandring begränsas av en damm.  

 

För ekologiskt status råder tidsundantag för fisk till 2027 med avseende på förändring av 

konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar samt förändring av morfologiskt tillstånd 

för jordbruk. Detta då dammar påverkar bland annat möjligheten för fisk att röra sig upp- och 

ned i vattensystemet samt flödet för näringsämnen. Det bedöms ta tid för vattenförekomsten 

att återhämta sig så åtgärder bör sättas in så snart som möjligt för att nå målet god ekologisk 

status. Skäll till undantag är att det ej bedöms teknisk möjligt att nå målen tidigare.  
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3.4.2 Kemisk status  

Vattenförekomsten är klassad som ”Uppnår ej god” då flera prioriterade ämnen har bedömts 

ej uppnå god status. Dessa ämnen innefattar bromerade difenyleter (PBDE), kvicksilver och 

kvicksilverföreningar (Hg) och Perfluoroktansulfonsyra (PFOS). För PFOS har den troligaste 

källan identifierats till Landvetter flygplats som delvis avvattnas mot de tidigare nämnda 

recipienterna.   

 

Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus har fått undantag i form av mindre stränga krav. 

Undantaget gäller ämnesgrupperna bromerade difenyleter (PBDE), kvicksilver och 

kvicksilverföreningar (Hg). Detta med anledning av att halterna av Hg och PBDE 

huvudsakligen härrör från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan 

omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda dem. 

Kvalitetskravet ”God kemisk ytvattenstatus” gäller därmed exklusive Hg och PBDE. Detta 

undantag gäller för alla ytvattenförekomster. Halterna av Hg och PBDE får dock inte öka. 

 

3.5 Befintlig avrinningsförhållanden och dagvattenhantering 
 

Med hjälp av höjddata från Scalgo (2022) samt ledningsunderlag över befintliga ledningar 

studeras avrinning från angränsande typografi samt inom planområdet för att uppskatta 

områdets delavrinningsområden, se Figur 5. 
 

  
Figur 5: Delavrinningsområden som påverkar planområdet. Flödesriktningar är grovt redovisade med pilar. 
Planområde är markerat med rosa linje. 

I Tabell 5 redovisas beräknade flöden för respektive delavrinningsområde utifrån 

dimensionerande regn enligt P110 med återkomstid 5 år för fylld ledning och 20 år för 

trycklinje i marknivå. Varaktigheten är satt till 10 minuters för delavrinningsområde B, C och 

E och 20 minuter för A och D. 
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För område F är avledningspunkt antagen. För övriga områden utgår avledningspunkt där 

dagvattenledningar från planområdet ansluter mot befintligt system i allmän platsmark.  

 
Tabell 5: Flöden från respektive delavrinningsområde vid ett 5- och 20 års regn.  

Delavrinningsområde Qdim 5-års regn (l/s) Qdim 20-års regn (l/s) 

A* 138 218 

B 82 130 

C 37 58 

D* 91 144 

E 55 87 

Totalt  402 637 

*Rinntid 20 minuter 

 

 

 

3.6 Befintlig översvämningsrisk 
 

3.6.1 Analys av topografi 

För att bedöma en övergripande översvämningsrisk utförts lågpunktkartering av området samt 

ytavrinning och översvämningsytor undersöks. Preliminär riskanalys utförts med SCALGO 

Live, en plattform som används för att identifiera kritiska riskområden, lågpunkter, volym av 

vatten i dessa områden samt potential avrinningsvägar, och följaktligen att bedöma 

översvämningsrisken inom planområdet med en statisk beräkningsmetod baserad på 1x1m 

höjddata från Lantmäteriet. 

 

 
Figur 6: Konceptuell illustration över SCALGO Lives beräkningsmetodik. 

Beräkning av rinnvägar för flödet är baserad på analys av höjddata. Regnvatten samlas i 

lågpunkter och bräddar vidare till nästa lågpunkt när de fylls, se Figur 6. Programmet tar dock 

inte hänsyn till hydrologiska korrigeringar, som regnintensitet, markråhet, marklutning, 

flödesdjup och hastighet. Detta betyder att SCALGO Live endast ger en översiktlig 

skyfallsanalys över det studerade området, och kan kategorisera områden till (1) ingen risk 

och (2) med risk men kan ej kvantifiera risken. Om bedömningen visar någon form av 

översvämningsrisk eller osäkerhet i riskbedömningen rekommenderas att undersöka riskerna 

med dynamisk modellering som tar hänsyn till ovan nämnda hydrologiska faktorer. 
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Figur 7 (vänster) visar avrinningsområden uppströms av planområdet. De områdena är AO1 

med arean på 55 hektar, AO2 med 2.1 hektar och AO3 med 1.5 hektar, se Figur 7. Figur 7 

(höger) visar avrinningsvägar mot och inom planområdet. En extrem situation identifieras i 

östra delen av planområdet, där flöde från cirka 51 ha rinner mot planområdet. Flödet rinner 

längs Valåsvägen och den cykelbana som går parallellt med vägen. Det finns en osäkerhet om 

hur spridningen sker på vägen och cykelbanan, samt vid parkeringshuset som är beläget 

sydöst om planområdet. 

 

 
Figur 7. Avrinningsområdena uppströms Annestorp 24:3 m.fl. (vänster); Avrinningsvägar och lågpunkter inom 

planområdet, samt huvudavrinningsvägar mot planområdet (höger). 

Analysen visar att det finns lågpunkter inom planområdet som bildar stående vatten på grund 

av att avrinningsvägar blockeras av byggnader. Figur 7 (höger) presenterar vattensamlingar 

vid Smörkullegården 5 – 10 (Area A), Dotegården 26 – 32 (Area B) och Dotegården 4–14 

(Area C) med vattendjupen på 320 mm, 250 mm och 120 mm.  
 

Denna översiktliga analys av topografi för Annestorp 24:3 m.fl redovisar somliga risker 

relaterade till skyfall. Till följd av avrinningsområdet med 55 ha förväntats högt flöde mot 

Valåsvägen, de korrekta ytavrinningsvägar och spridningen inom området kan därmed inte 

bedömas med säkerhet med endast en statisk beräkningsmetod.  

 

Med avseende på ovannämnda osäkerheterna, utfördes en dynamisk modellering med hänsyn 

till hydrologiska faktorer av anledning att kvantifiera risken för framtida exploatering för 

Annestorp 24:3 m.fl.  

 

3.6.2 Dynamisk modellering 

MIKE 21 är en programvara som kan utföra dynamisk hydraulisk modellering, där 

hydrologiska korrigeringar så som regnintensitet, infiltrationskapacitet, markråhet, 

marklutning samt flödeshastighet och översvämningsdjup är inkluderad i beräkningen. 
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Programvaran kan även beräknar översvämningsutvecklingen över tid.  

 

Modellen använder ett klimatanpassat 100-årsregn (klimatfaktor: 1,25), höjddata med 1x1m 

upplösning från Lantmäteriet, och markråhet (utifrån Nationella Marktäckedata från 

Naturvårdsverket) för att beskriva och beräkna markavrinningen. 
 

Figur 8 visar resultaten från simuleringen i form av maxflöde, allmän- och detaljerad 

flödesriktning. Resultaten visar somliga avvikelse från resultaten av SCALGO:s analys. 

Flödet från AO1 (avrinningsområdet 1 med 55 ha) delas mellan Valåsvägen och cykelbanan 

men till skillnad från SCALGO:s analys rinner stora delen av vatten på Valåsvägen och inte 

på cykelbanan. Totalt 7 000 m3 rinner på cykelbanan med max 0.5 m3/s, medan 28 000 rinner 

m3 med max 4 m3/s på Valåsvägen. Det totala flödet från AO1 sprider sig kring P-huset, där 

flöde på 13 500 m3 (max 1.5 m3/s) rinner vänster om P-huset och 22 500 m3 (max 3.1 m3/s) 

öster om P-huset.  

 

 
Figur 8: Maxflöde och flödesriktningar (allmän och detaljerad) inom planområdet för befintlig situation 

Figur 9 visar max stående vattendjup under en skyfallshändelse för planområdet. Flödesdjup i 

norra delen av Valåsvägen når upp 30 till 50 cm (nordost), med hastigheten på upp till 3 m/s 

och av den anledningen klassar den streckad arean som ett riskområde som påverkar trafikens 

framkomlighet.  

 

MIKE 21 visar även att det är vattensamlingar vid dimensionerande skyfall vid 

Smörkullegården 5 – 10 (A), Dotegården 26 – 32 (B) och Dotegården 4–14 (C). Här är 

vattendjupen vid A cirka 60 cm samt B och C cirka 30 cm.  
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Figur 9 Max vattendjup för befintlig situation. 

3.7 Befintliga VA ledningar 
 

Befintliga VA-ledningar har erhållits från både Mölndals stad samt fastighetsägaren Förbo. 

Ledningar inom kvartersmark samt var befintliga anslutningar sker till det kommunala 

systemet kan ses i Figur 10. Inom kvartersmark finns dag-, vatten- och spillvattenledningar. 

Samtliga innergårdar avvattnas mot befintliga dagvattenbrunnar. Vattenledningarna går dock 

främst från undercentralen till kulvertar förlagda mellan husen, dessa redovisas ej i Figur 10. 

Kommunala VA-ledningar redovisas ej på grund av sekretesskäl.  
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Figur 10: Befintliga VA-ledningar inom kvartersmark (Förbo) samt anslutningspunkter mot kommunala ledningar. 

Dotegården ansluts till det kommunala nätet för spill- och dagvatten längst i söder vid 

anslutningspunkt (1). Smörkullegården ansluter mot spill- och dagvattenledningar vid 

anslutningspunkt (3) och (4). Anslutning till det kommunala vattennätet för Dotegården och 

Smörkullegården sker vid anslutningspunkterna (2), (3) och (7). Dagvatten från befintliga 

parkeringar inom Dotegården ansluter mot Sagbrovägen i anslutningspunkt (5) och (6). Inom 

planområdet i öster, nordöst finns ett antal befintliga VA-ledningar, som förväntas ligga kvar i 

befintliga läge och behöver säkerställas via U-område. Flertalet brandposter finns i närhet till 

planområdet.  

 
 

3.8 Övriga ledningssystem 
 

Inom och omkring planområdet finns ett stort antal övriga ledningar. Genom området från 

norr till söder går ett befintligt fjärrvärmestråk. Inom samtliga delar av planområdet finns 

befintlig el. I de centrala samt östra delarna finns optoledningar. 

 

 

 

3.9 Befintliga markavvattningsföretag 
 

Öster om planområdet finns markavvattningsföretag i form av både båtnadsområde och vallar, 

se Figur 11. Då avvattning från planområdet bedöms ske nedströms markavvattningsföretagen 

kommer inte förändringar inom planområdet påverka dessa.  
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Figur 11: Planområde (markerat i rosa) i förhållande till närliggande markavvattningsföretag. 
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4. Framtida förhållanden 
 

4.1 Dagvatten  
Vissa delar av planområdet kommer i stort sett lämnas oförändrat men dagvatten ska 

fortfarande hantera utifrån de krav som ställs på dagvattenhantering och fördröjning från 

Mölndals stad. Dock kan enklare rening appliceras för dessa delar då de nästan uteslutande 

består av tak och innergårdar. Se Figur 12 för vilken del av utredningsområdet där enbart 

mindre förändringar planeras (del 2d) respektive de delar där befintliga byggnader rivs och 

ersätts med nya (del 2a, 2b och 2c). 

 

Del 1 

Utformningen av Valås förskola är ej färdigställd vid framtagande av denna rapport. 

Fotavtrycket är föreslaget, men ingen tydlig utformning av gården finns tillgänglig. En viss 

andel av friytan på förskolans baksida har antagit bli hårdgjord vid framtida förhållanden.  

 

Del 2a 

Befintliga flerbostadshus rivs och ersätts med nya. I samband med detta sker även 

förändringar på kvartersmarken.  

 

Del 2b 

Befintliga flerbostadshus rivs och ersätts med nya. I samband med detta sker även 

förändringar på kvartersmarken. Mot Sagbrovägen i väster planeras 2 nya längor med radhus.  

 

Del 2c 

Befintliga fastigheter rivs och ersätts med nya. Befintligt parkeringsdäck rivs för att ge plats åt 

nytt flerbostadshus samt utökad kvartersmark i öster. Befintlig väg genom området behålls.  

 

 

Del 2d 

Endast mindre förändringar planeras samt fasadarbeten. Bedömning görs i samråd med 

Mölndals stad att enklare rening samt fördröjning enligt 20 mm kravet ska gälla för denna del 

av utredningsområdet. Markerat med grå nyans i Figur 12. 
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Figur 12: Delområden samt framtida markanvändning inom planområdet. Del 2d markerat med grå nyans.  

I Figur 12 redovisas markslag för respektive delområde. Markanvändningen ligger till grund 

för beräknat framtida flöde samt fördröjningsbehov av dagvatten. Disponering mellan de olika 

markanvändningarna samt beräknad reducerad area för framtida situation redovisas i Tabell 6 

uppdelat utifrån delområden.  
 
Tabell 6: Markanvändning för framtida situation inom planområdet uppdelat efter respektive delområde. 

Markanv
ändning 

Avrinnings-
koefficient 

Del 1 Del 2 (a-d) Total A 
(ha) 

Total Ared 
(ha) 

Tak 0,9 0,11 1,09 1,20 1,08 

Hårdgjord 
yta 

0,8 0,28 1,90 2,18 1,74 

Gräs/Nat
urmark 

0,1 0,54 1,74 2,28 0,23 

Totalt  0,93 4,73 5,66 3,05 
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4.2 Skyfall 
 

Skyfallsförhållandet kommer att förändra för somliga delar i planområdet på grund av om- 

och nybyggnationen. Resultaten från SCALGO Live visar en tydliga ändringar av rinnvägar, 

med anledning av omdirigering vid blockering av de nya byggnaderna och/eller vid rivning av 

befintliga byggnader. Stora förändringar i avrinningsvägar är: (1) avrinningsväg AV1 som 

rinner inom planområdet igenom ny öppningen i väster om byggnad 1; (2) avrinningsväg 

AV2 som rinner mot parkering huset igenom ny öppning, där byggnaden 4a kommer att rivas; 

(3) avrinningsvägar AV3 och AV4 som blockeras av nya byggnader 8 och 9 (Figur 13).  

 

 
Figur 13: Avrinningsvägar och lågpunkter för framtida scenario (resultat från SCALGO Analys); Om- och 
nybyggnationen markerat med röd 

Avrinningsväg 1 (AV1) rinner kring byggnad 1 och fortsätter inom området söderut och 

orsakar att mer vatten samlas inom området i jämförelse med den befintliga situationen (Figur 

14). 

 

Öppningen som uppstår vid byggnaden 4 efter nybyggnationen samt rivningen av byggnad 4a 

bildar avrinningsväg 2 (AV2) och rinner mot cykelbanan, se Figur 14. 

 

En del av ytavrinningen rinner norrifrån vid Dotegården 19–26 mot parkeringsområdet som är 

beläget väster om planområdet, där flödet rinner ut igenom byggnaden 8 och 9 på 

Sagbrovägen, väst- och söderut (AV3a). En del av flödet från Sagbrovägen rinner in till 

parkeringsområdet (AV3b), längs byggnaden 8 och tillsammans med AV3a återansluts flödet 

till flödet längs Sagbrovägen. Omringade flöden ger ett vattendjup mellan 15–25 cm runt om 

byggnad 8, se Figur 14.  
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Flödes som rinner mot Dotegården 4–8 orsakar ej stor skillnad i vattendjup i jämförelse med 

befintliga situationen. Nya placering av byggnader öppna nya rinnvägar där flödet rinner 

västerut, se AV4 i Figur 14.  

 

 
Figur 14: Max flöde och flödesriktningar (allmän och detaljerad) inom planområdet för framtida situation 

Maximala vattendjup för planområdet är i stort sett oförändrat då inga ändringar av marknivån 

har tillämpat i denna simulering förutom tilläggning samt rivning av byggnaderna, se Figur 

15.  

 

Resultat från den dynamiska modelleringen visar att flödet fortsätter rinner mellan 

byggnaderna och sedan ansluter sig sydost till skyfallsleden i Valåsvägen och dess parallella 

cykelbanan. Följaktligen sänks vattendjupet med cirka 30 cm i området A, från ca 60 cm till 

20–30 cm vid de nya byggnaderna 4, 5 och 6, se Figur 15.  

 

För området B ökade vattendjupet med cirka 10 cm och detta innebär att det nya vattendjupet 

ligger på cirka 35 cm mellan byggnader 1–3 och cirka 50 cm norr om byggnaden 1, se Figur 

15. 

  

Vattendjupet inom området C ligger mellan 15 – 45 cm, se Figur 15.  
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Figur 15. Max vattendjup inom planområdet för framtidsituation 

Den största risken för studerad exploatering är den norra delen av Valåsvägen, där 

vattendjupet ligger mellan 30–50 cm. För södra delen av Valåsvägen kommer den stående 

vattennivån att öka ≥ 5 cm. För att undersöka varaktighet för stående vatten för norra delen av 

Valåsvägen har punkt X valt ut som undersökningspunkt, se Figur 15.  

 

Göteborgs översiktsplan från 2019 ”Översiktsplan för Göteborg. Tematiskt tillägg för 

översvämningsrisker” fastställer att prioriterade stråk/utrymningsvägar bör planeras utifrån 

förutsättningen att maximalt 20 cm stående vatten blir stående under ett skyfall. Figur 16 

redovisar tidsberoendes vattendjup för norra delen av Valåsvägen under 9 timmar, där 

resultatet visar att under cirka 1,5 timmar kommer vägen att vara ≥ 20 cm under vatten. 

 

  
Figur 16.  Tidserie av vattendjup för punk X (i Figur 15) visar hur många timmar Valåsvägen är stängd (vattendjup 

mer än 20 cm) för trafik under ett skyfall. 



 

 
21 

5. Översiktlig dimensionering 
 

5.1 Flöden och fördröjningsbehov dagvatten 
 

Vid exploatering inom planområdet behöver dagvatten och VA-försörjning säkerställas. 

Dagvatten har som utgångspunkt att hanteras enligt Mölndal stads dagvattenpolicy. Tillgång 

samt möjliga anslutningspunkter för vatten och spillvatten undersöks och redovisas.  
 

5.1.1 Översiktlig dimensionering av 20-års regn 

 

Utifrån identifierade delavrinningsområden för framtida situation kan flöden beräknas med 

hjälp av rationella metoden. Vid beräkning av framtida flöden appliceras en klimatfaktor (KF) 

på 1,25. Förväntade framtida flöden redovisas i tillsammans med beräknade flöden för 

befintlig situation från Tabell 5 i avsnitt 3.5. Delavrinningsområdenas lägen framgår av Figur 

5. 
 
Tabell 7: Framtida och befintliga dagvattenflöden från planområdet. 

Delavrinningsområde Qdim 20 års regn (l/s) 

 Befintlig Framtida 

A 218 300 

B 130 175 

C 58 73 

D 144 216 

E 87 109 

Totalt  637 837 

 
 

5.1.2 Fördröjningsbehov 

 

Utifrån Mölndal stads krav på 20 mm fördröjning per m2 hårdgjord yta beräknas erforderligt 

fördröjningsbehov för respektive delområde inom planområdet, se Tabell 8. 

 

Beräkning av fördröjningsvolym sker enligt följande formel: 

 

Vdmax = (φ * A) * 0,02  

Vdmax  Maximalt erforderlig utjämningsvolym (m3)  

φ  Avrinningskoefficient  

A  Avrinningsområdets hårdgjorda area (m2) 
 
Tabell 8: Erforderlig fördröjningsvolym för respektive fastighet inom planområdet. 

Delområde Area hårdgjord yta 
(hared) 

Fördröjningsbehov 
(m3) 

Del 2 (a-d) 2,62 525 

Del 1 0,28 57 

Allmän platsmark 0,16 32 

Totalt 3,00 613 
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5.2 Flöden för vatten och spillvattenförsörjning 
 

Beräkningar av flöde för spillvatten- och vattenförbrukning baseras på antal anslutna brukare. 

För att beräkna antal tillkommande brukare har en uppskattning gjorts av antal befintliga 

lägenheter för de befintliga husen som ersätts samt de som behålls inom området. 

Tillkommande lägenheter baseras på uppgifter från arkitekten kring tillkommande hus.  

För dimensioneringsberäkningar har 2,5 personer/lägenhet och 3 personer/radhus antagits. 

 

 Beräknat antal ansluta för del 2 redovisas i Tabell 9. Husens lokalisering är enligt Figur 17.  

 
Tabell 9 Antal boende inom Del 2, uppskattad från antal bostäder 

Område Antal boende 

Befintligt Framtida 

Radhus 0 40 

Hus 1 - 3 90 140 

Hus 4 - 6 50 150 

Hus 7 - 10 80 230 

Befintliga hus (A - H) 390 390 

Befintliga hus (I, J, K) 110 110 

Befintliga hus (L, M) 100 100 

Totalt 820 1160 

 

 
Figur 17 Benämning hus inom område 1 

För förskolan, som utökar från 4 till 6 avdelningar antas antal barn öka från ca 70 till 100 barn 

baserat på statistik Mölndals stad (Lärarförbundet, 2020) och antal pedagoger från 14 till 20 

(antaget 5 barn/pedagog). 
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5.2.1 Spillvattenflöde  

 

Då området har ett befintligt spillvattensystem med flertalet anslutningspunkter till det 

kommunala nätet delas dimensionerande spillvattenflöde upp på fem olika områden enligt 

Figur 18. Beräknade spillvattenflöden redovisas i Tabell 10 och Tabell 11.  
 

 
Figur 18 Områden för avledning av spillvatten. 

Tabell 10 Dimensionerande flöde för område S1-S4 

Delområde Beräknat antal boende Qdim (l/s) 

Befintligt Framtida Befintligt Framtida  Framtida med 
säkerhetsfaktor 

S1 530 680 11,9 13,6 20,5 

S2 110 110 5,5 5,5 8,2 

S3 180 330 7,0 9,5 14,3 

S4 0 40 0,0 5,2 7,8 

 
Tabell 11 Dimensionerande flöde för S5 

  Befintligt Framtida 

Antal/avdelning 17 17 

Avdelningar 4 6 

Antal elever 70 100 

Antal pedagoger 14 20 

qh medel (l/barn/dag) 40 40 

qh medel (l/barn/dag) 60 60 

Max dygn faktor 2 2 

Max tim faktor 3 3 

qinläckade 0,13 0,13 

S5 qdim 1 0,38 0,49 

Säkerhetsfaktor  1,5 1,5 

S5 qdim  0,57 0,73 
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5.2.2 Vattenflöde 

 

Då området har ett befintligt vattensystem med flertalet anslutningspunkter till det 

kommunala nätet delas dimensionerande vattenflöde upp på tre olika områden, se Figur 19. 

Område V1 är uppskattade från uppgifter från befintliga vattenserviser, undercentraler och 

kulvertar inom bostadsområdet.  

 

Dimensionerande vattenförbrukning beräknas utifrån antal personer som är anslutna, 

medelförbrukningen samt faktorer för maxdygns-flöde och maxtim-flöde enligt Svenskt 

vatten P114. För områden med mindre än 500 anslutna brukar dock momentanförbrukningen 

användas som dimensionerande. Då flera av områdena enligt Figur 19 har cirka 500 brukare 

redovisas beräknade flöden för både dimensionerande vattenförbrukning samt 

momentanförbrukningen i Tabell 12. 
 

 
Figur 19 Områden för försörjning av vatten 

Tabell 12 Dimensionerande förbrukning för V1-V3 utifrån specifik förbrukning och momentanförbrukning 

 
Antal boende Dimensionerande förbrukning (l/s)  Momentanförbrukning (l/s) 

Befintligt Framtida Qdim1 befintligt Qdim1 framtida Befintligt Framtida 

V1 820 1120 8,1 11,0 16,0 20,6 

V2 0 40 0,0 0,4 0 1,5 

Totalt 820 1160 8,1 11,4 16,0 22,1 

 

Vattenförbrukning för verksamheter varierar stort. Enligt P114 kan medelförbrukningen 

uppskattas med hjälp av specifik förbrukning som är baserade på statistik från ett antal 

svenska kommuner insamlade under lång tid. Framräknade värden måste dock beaktas 

som osäkra, då variationerna kan vara betydande mellan verksamheter. För förskolan baseras 

flödet från antal elever och pedagoger. Tabell 13 redovisar angående värden samt 

dimensionerande flöde för förskolan.  
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Tabell 13 Dimensionerande flöde för förskola (V4) 

 
Antal 
elever 

Antal 
pedagoger 

qh medel 
(l/barn/dag) 

qh medel 
(l/anställd/dag) 

Max dygn- 
faktor 

Max tim- 
faktor 

qdim 1  
(l/s) 

Befintligt  70 14 30 40 3 4 0,37 

Framtida 100 20 30 40 3 4 0,53 

 

5.2.3 Brandvatten 

 

Dimensionerande uttag från brandposter beror på bebyggelsen i området, och bestäms enligt 

P114 (Svensk vatten, 2020).  

 

För verksamheter med normal brandbelastning, inkluderat skolor, är erforderligt branduttag 

20 l/s. För bostadshus 4 - 8 våningar är branduttaget 20 l/s. Under 3 våningar är branduttaget 

10 l/s, vilket innebär att ett ökat våningstal ger ett större erforderligt brandvattenuttag.  
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6. Föreslagna åtgärder 
 

Vid utarbetning av föreslagna dagvattenlösningar har utgångspunkten varit att det ska ske så 

lokalt och ytligt som möjligt. Takvatten från nya byggnader föreslås ledas till öppna 

dagvattenanläggningar i den mån det är möjligt. Om det visar sig ej gångbart kan fördröjning 

ske i magasin, till exempel dagvattenkassetter.  

 

För område 2d där ingen förändring sker inom kvartersmark utnyttjas befintligt 

dagvattensystem för avledning mot föreslagna magasin för fördröjning. Samtliga föreslagna 

dagvattenanläggningar beskrivs mer genomgående i avsnitt 6.2 där även 

dimensioneringsförutsättningar för respektive dagvattenanläggning är förtydligade.  
 

6.1 Fördröjning av dagvatten 
 

Föreslagen dagvattenhantering beskrivs nedan för respektive delområde tillsammans med 

urklipp från bilaga 2 – föreslagen dagvattenhantering.  
 

Delområde 1 

Fördröjning för förskolefastigheten redovisas med företrädesvis ytliga lösningar. Då 

gestaltning av förskolegården ej är klar, presenterad lösningarna schematiskt och bör inpassas 

i samråd med gestaltning i fortsatt arbete. Föreslagna lösningar är gräsdike och växtbäddar.  

Då området är ett skolområde bör maximala vattendjupet för ytliga lösningar vara 20 cm, 

enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rekommendationer att vid områden där 

barn vistas (MSB, 2013).  

 

 
Figur 20. Föreslagen dagvattenhantering för skolfastigheten (del 1). 
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Delområde 2a 

Fördröjning av dagvatten föreslås ske så lokalt som möjligt med hjälp av torrdammar inom 

kvartersmark samt avledning mot skelettjordar vid ny gata i väster och hårdgjord yta i norr. 

För hårdgjord yta samt del av tak i norr behöver marken luta från nya byggnader mot 

föreslagen planteringsyta. Marknivån är beräknad utifrån en färdig golvnivå (FG) på + 31,0 se 

Figur 21. Skyfall norrifrån leds med hjälp av höjdsättning till väster. 

 

För ny gata samt tillhörande parkeringar i väster fördröjs och renas dagvatten i träd med 

tillhörande skelettjordar.  

 

 
Figur 21. Föreslagen dagvattenhantering för delområde 2a. 

Delområde 2b 

Parkeringsyta föreslås ledas med hjälp av höjdsättning till nedsänkta växtbäddar alternativt 

skelettjordar för fördröjning och rening. Dagvatten från innergård samt tak på nya byggnader 

leds ytligt till torra dammar. För del av tak där detta ej är möjligt föreslås fördröjning i 

magasin för 2d.  

 

För den mest södra byggnaden kan del av tak ej ledas till magasin utan kopplas direkt på 

befintligt system. De 3 m3 dagvatten som ej fördröjs kompenseras genom att magasinet inom 

2d görs 3 m3 större än vad dimensioneringskrav kräver. 

 

Del av radhus samt mindre parkering leds ytligt till torrdamm eller gräsdiken. Den del av 

radhus som vetter mot Sagbrovägen omhändertas dagvatten med hjälp av växtbäddar och 

gräsdiken. 
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Figur 22. Föreslagen dagvattenhantering för delområde 2b. 

Delområde 2c 

Parkeringsytor föreslås ledas med hjälp av höjdsättning till nedsänkta växtbäddar för 

fördröjning och rening. Dagvatten från innergård samt tak leds ytligt till torra dammar, 

gräsdiken och växtbäddar. Bräddning vid skyfall sker mot gata till öster. Del av tak som vetter 

mot Smörkullegatan hanteras i magasin.  

 

Befintlig väg genom delområdet föreslås avvattning till magasin på 20 m3 som anläggs innan 

anslutning till befintligt system sker.  

 

 
Figur 23. Föreslagen dagvattenhantering för delområde 2c. 
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Delområde 2d 

Dagvatten för del 2d behöver enbart fördröjas. Nya dagvattenmagasin föreslås anläggas på 

befintligt system. För att klara vattengångar in och ut ur magasin läggs inlopp och utlopp i 

botten på magasinet. En konsekvens blir då att fördröjning sker genom dämning bakåt i 

systemet. Vid detaljprojekteringsskede är det därför viktigt att säkerställa att dämning bakåt ej 

påverkar befintlig dränering eller eventuella källarbrunnar. 

 

Fördröjning kan även ske i andra typer av lösningar, som öppna och ytliga dagvattenlösningar 

likt på övriga delar av fastigheten. Detta så länge erforderlig fördröjningsvolym uppnås.  
 

 
Figur 24. Föreslagen dagvattenfördröjning för delområde 2d 

Allmän platsmark 

För ny gång- och cykelbana längst Sagbrovägen föreslås nytt makadamdike. För ny gång- och 

cykelbana vid Valåsvägen föreslås svackdike/gräsdike för hantering av tillkommande 

dagvattenflöden.  
 

 
Figur 25. Föreslagen dagvattenhantering allmän platsmark. 
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I Tabell 14 redovisas föreslagna dagvattenanläggning för respektive delområde samt dess 

fördröjningsvolym. I Tabell 15 redovisas föreslagna dagvattenanläggning för allmän 

platsmark samt dess fördröjningsvolym.  

 
Tabell 14: Fördröjning för respektive delområde och föreslagen dagvattenanläggning. 

Delområde 
Föreslagen 
anläggning 

Yta 
(m2) 

Uppbyggnad 
(mm)  

Erfoderlig 
fördröjnings 
volym (m3) 

1 
Gräsdike 60 250 7 

Växtbädd 100 1100 50 

2a 

Torr damm 122 350 28 

Skelettjord  85 1350 29 

Gräsdike 48 250 6 

2b 

Torr damm 180 350 41 

Växtbäddar 150 1100 73 

Gräsdike/svackdike 55 250 7 

Dagvattenkassetter* 6 800 5 

2c 

Torr damm 165 350 39 

Skelettjord 46 1350 16 

Växtbäddar 44 1100 24 

Gräsdike 24 250 3 

Dagvattenkassetter 26 800 20 

2d Dagvattenkassetter 311 800 233 

Totalt:       582 

*Ingår i magasin placerat inom 2d 

 
 
Tabell 15 Fördröjning för allmän platsmark och föreslagen dagvattenanläggning 

Allmän platsmark 
Föreslagen 
anläggning 

Yta 
(m2) 

Uppbyggnad 
(mm)  

Tillgänglig 
fördröjnings 
volym (m3) 

Gång cykelbana - 
Sagbrovägen 

Makadamdike 30 400 6 

Gång cykelbana - 
Valåsvägen 

Gräsdike/svackdike 286 250 26 

Totalt        32 

 
 
 
 



 

 
31 

6.2 Dagvattenanläggningar 
 

Nedan redovisas mer ingående respektive dagvattenanläggning samt exempel på byggda 

anläggningar.  
 

6.2.1 Växtbäddar 

 

Nedsänkt växtbädd, även kallad regnträdgård, kan användas för rening och fördröjning av 

mindre volymer vatten samt bidra med ett estetiskt inslag till omgivningen. Under vissa 

perioder står växtbäddar torra, växtval bör därmed göras med omsorg. Val av växtlighet bör 

göras med hänsyn till fluktuerande vattennivåer och upptagningsförmågan av näringsämnen. 

Inloppen till växtbädd bör förses med erosionsskydd så att växtligheten inte skadas vid högre 

vattenflöden. Princip för växtbädd illustreras i Figur 26. 

 
Figur 26. Princip på utformning av växtbädd. 

Växtbädden kommer att utjämna flödestoppar och medföra en rening av dagvattnet genom 

sedimentation och upptag av de näringsämnen som finns i dagvatten till växtligheten. Botten i 

regnbädden bör vara cirka 10–30 cm under kringliggande ytor för att skapa en ytlig 

fördröjningszon. Där barn vistas rekommenderas en maximal nedsänkning på 20 cm ur 

säkerhetsperspektiv. Redovisade volymer i rapporten är beräknade med nedsänkning på 20 

cm. 

 

Växtbäddar kräver en viss drift, som kontinuerlig skötsel av vegetationen i biofiltret. Skötseln 

är jämförbar med skötsel av en robust perennplantering. Brädd och inlopp bör inspekteras ett 

par gånger om året eller efter kraftiga skyfall för att avlägsna eventuellt skräp som ansamlas 

och kan orsaka blockeringar. Utlopp/brädd bör kontrolleras så att det är helt så att 

fördröjningsfunktionen ej slås ut.  

 

I Figur 27 kan byggda exempel på växtbäddar vid parkering ses som inspiration. 

 

 
Figur 27. Byggda exempel på växtbäddar i anslutning till parkering. 
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6.2.2 Torrdamm 

 

Torra dammar är nedsänkta gröna ytor som används för att fördröja vatten vid 

flöden i samband med nederbörd. Vanligtvis är dammen torr men vid högre 

vattenflöden bildas eventuellt en vattenspegel. Vattnet försvinner sen successivt genom 

infiltration via en dränledning och/eller via ett avledande dike eller strypt utlopp. Torrdammar 

kan med fördel utformas så de även blir tilltalande inslag inom kvartersmarken när de är torra 

som till exempel parkmiljö.  

 

I områden där barn vistas bör bräddnivån vara maximalt 20 cm och slänterna bör utformas 

flacka av säkerhetsskäl. Redovisade volymer är beräknade med nedsänkning på 20 cm och 

släntlutning på 1:5. Princip för torrdammen kan ses i Figur 28. 

 
Figur 28. Princip på utformning av torr damm.  

I Figur 29 kan byggda exempel på torra dammar ses som inspiration.  

 

 
Figur 29. Exempel på byggda torra dammar. 

6.2.3 Skelettjord 

 

För ökad rening vid innegårdarna kan dagvatten avledas till skelettjordar i samband med 

trädplanteringar. Skelettjordar kan både rena och fördröja vatten samtidigt som det skapar en 

god växtmiljö för träden. Princip över trädplanteringar med skelettjord i hårdgjord yta kan ses 

i   Figur 30.  
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Figur 30 Princip skelettjord i trädplantering i hårdgjord yta. 

I Figur 31 kan byggda exempel på träd i skelettjord ses som inspiration.  

 

 
Figur 31. Träd i urban miljö planterad i skelettjord. 

 

6.2.4 Gräs-, makadam- och infiltrationsdike  

 

Diken är ett enkelt system för trög avledning av vatten, rening samt möjlighet till 

fördröjning via förhöjt utlopp. Redovisade volymer är beräknade med en bräddnivå på 10 cm. 

 

Ett gräsbeklätt dike med flacka slänter, svackdike, bidrar med både flödesutjämning och även 

en viss rening. Förses diket med strypt utlopp kan även en fördröjande effekt uppnås, se Figur 

32. Om infiltrationskapaciteten i omkringliggande mark är begränsad, som den troligen är 

inom planområdet, kan en dränledning vara nödvändig för att ej få stillastående vatten under 

en längre tid. Där det ej finns tillräckligt med plats för ett svackdike kan endast ett 

makadamdike placeras. Underhåll för diken i form av bortrensande av material, rensning av 

sediment, kontroll av eventuellt utlopp och eventuell gräsklippning bör ske löpande.  
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Figur 32 Princip gräsdike (TV) och makadamdike (TH) 

I Figur 33 kan byggda exempel på gräs- och makadamdike ses som inspiration.  
 

 
Figur 33. Exempel på byggt gräsdike (TV) och makadamdike (TH). 

 

6.2.5 Underjordisk fördröjning 

 

För att öka fördröjningsvolymen kan dagvattenlösningarna ovan mark kombineras med 

fördröjningsmagasin under mark, som rörmagasin och kassettmagasin. Dagvattenkassetter 

och rörmagasin följer samma princip där fördelen med kassetter är att bygghöjden kan 

minskas. Princip för kassettmagasin kan ses i Figur 34. 

 
Figur 34. Princip kassettmagasin 

 

6.2.6 Underjordiska magasin på befintligt system 
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För att uppfylla fördröjningsbehovet inom området behöver det kompletteras med 

fördröjningsanläggningar inom det befintliga ledningssystemet på kvartersmark (område 2d 

beskrivet i kapitel 6.1). Då ledningssystemet är befintligt kommer inlopp och utlopp från 

magasinen hamna på ungefär samma nivå, vilket innebär att vatten riskerar att dämma bakåt i 

ledningssystemet. Detta i sin tur ger ökad sedimentation i ledningssystemet vid dämning 

vilket kan leda till ett ökat driftbehov. Om vatten riskerar att dämma upp i dräneringar kring 

till exempel byggnader kan även skador uppstå.  
 

 
Figur 35. Princip fördröjningsmagasin på befintligt system i sektion (T.V) och plan (T.H) 

För att undersöka eventuell påverkan av placering av ett fördröjningsmagasin på befintligt 

ledningsnät har en studie över ledningssystemet gjorts, där en trycklinje antas i systemet på 1 

meter över den vattengång där föreslagen magasin ansluts till ledningssystemet. Ledningar 

där stående vatten riskeras illustreras i Figur 36.   
 

 
Figur 36. Risk för upptryckning/stående vatten vid fyllt magasin för Dotegården (T.V), västra Smörkullegården 
(Mitten) och östra Smörkullegården (T.H). 

För magasinet som föreslås för Dotegården (Figur 36, till vänster) blir det risk för stående 

vatten i flertal ledningar med brunnar, samt två rännstensbrunnar, vilket kan ge ökat 

driftbehov. Två befintliga dräneringar riskerar upptryckning vid antagen dämningshöjd. Den 

ena av dessa är från en kulvert från ett av de befintliga husen som ska ersättas, medan den 

andra är en dränering från en kulvert från ett hus som kommer kvarstå (G).  

 

För magasinet som föreslås för västra Smörkullegården (Figur 36, mitten) blir det risk för 

stående vatten i två ledningssträckor vid en trycknivå på 1 m över vattengången vid 

anslutning av fördröjningsmagasinet. Det är även risk för upptryckning i två dräneringar, dels 

från kulvert mellan hus (I) och hus (K) samt dränering väster om hus (K).  

 

För magasinet som föreslås för östra Smörkullegården (Figur 36, till höger) blir det risk för 

stående vatten i två ledningssträckor vid en trycknivå på 1 m över vattengången vid 

anslutning av fördröjningsmagasinet.  
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6.3 Rening av dagvatten och påverkan av miljökvalitetsnormer (MKN) 
 

För att beräkna föroreningsbelastningen och reningseffekten av de olika lösningarna har 

dagvatten- och recipientmodellen StormTac WEB (version v22.1.1) använts. Modellens 

schablonvärden, som används för att beräkna föroreningskoncentrationer, bygger på ett stort 

antal studier för olika typer av markanvändning där flödesproportionella 

föroreningsmätningar genomförts. Modellen baserar sina beräkningar på historiska mätningar, 

vilket medför en del osäkerheter. Osäkerheterna är bl.a. kopplade till val av markanvändning, 

samt vilka och hur många referensmätningar som ligger till grund för schablonhalterna. 

 

Föroreningsberäkningar har gjorts för samtliga delområden samt allmän platsmark. För 

delområde 2d bedöms markanvändningen ej förändras efter exploatering. Då hela detaljplanen 

ska hantera dagvatten enligt Mölndals Stads rekommendationer kommer 

föroreningsbelastning för delområde 2d inkluderas i totalen.  

 

I Tabell 16 och Tabell 17 nedan redovisas halter samt mängder för befintlig och framtida 

situation utan rening och med rening i föreslagna anläggningar redovisade i avsnitt 6.1. 

Markerade värden (orange) i överskrider Mölndals Stads riktlinjer för rening av dagvatten för 

halter.  

 
Tabell 16. Föroreningshalter före och efter exploatering (med och utan rening) i jämförelse mot Mölndals stads 
målvärden. 

  Kvartersmark  Allmän platsmark   

SCENARIO 
Före 
exploatering 

Efter exploatering 
Före 
exploatering 

Efter exploatering  Riktlinjer  

PARAMETER 
(µg/l) 

INGEN 
RENING 

FÖRE 
RENING 

EFTER 
RENING 

INGEN RENING 
FÖRE 
RENING 

EFTER 
RENING 

MÅLVÄRDEN I 
UTSLÄPPSPUNKT 
(µg/l) * 

Fosfor (P)  160 160 130 100 97 62 50 

Kväve (N) 1600 1500 1100 1300 1300 680 1250 

Bly (Pb) 13 12 6,4 2,3 2,5 1 14 

Koppar (Cu) 20 19 13 13 14 6,3 10 

Zink (Zn) 83 75 49 17 18 6,5 30 

Kadmium (Cd) 0,48 0,47 0,33 0,16 0,18 0,057 0,4 

Krom (Cr) 8,7 8 5,3 3,4 3,7 1,5 15 

Nickel (Ni) 7,7 7,1 4,2 2,3 2,3 1,1 40 

Kvicksilver (Hg) 0,022 0,022 0,015 0,026 0,025 0,018 0,05 

Suspenderat 
material (SS) 

55 000 50 000 25 000 19 000 12 000 6400 25 000 

Oil 360 360 170 350 390 53 1000 

Bens(a)pyren 
(BaP) 

0,041 0,037 0,024 0,012 0,0059 0,002 0,05 

Bensen 0,57 0,54 0,26 0,4 0,049 0,022 10 

TBT 0,0018 0,0018 0,0012 0,0015 0,0015 0,00066 0,001 

Arsenik (As) 3,2 3 2,1 1,7 1,6 0,69 15 

TOC 14 000 14 000 8700 9200 12 000 5100 12 000 
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PCB 28 0,018 0,018 0,012 0,012 0,013 0,0055 0,014 

PCB 52 0,025 0,024 0,017 0,016 0,017 0,0076 0,014 

PCB 101 0,0078 0,0077 0,0052 0,0051 0,0055 0,0024 0,014 

PCB 118 0,0085 0,0084 0,0057 0,0055 0,0059 0,0026 0,014 

PCB 138 0,0018 0,0017 0,0012 0,0013 0,0013 0,00059 0,014 

PCB 153 0,0017 0,0017 0,0011 0,0011 0,0012 0,00053 0,014 

PCB 180 0,0017 0,0017 0,0012 0,0011 0,0012 0,00054 0,014 

  
*riktlinjer för målvärden i utsläppspunkt 
enligt Miljöförvaltningen i Mölndals stad 

 

 
Tabell 17. Föroreningsmängder före och efter exploatering (med och utan rening). 

  Kvartersmark Allmän platsmark 

SCENARIO 
Före 
exploatering 

Efter exploatering 
Före 
exploatering 

Efter exploatering 

PARAMETER 
(kg/år) 

INGEN 
RENING 

FÖRE 
RENING 

EFTER 
RENING 

RENINGS-
EFFEKT 

INGEN 
RENING 

FÖRE 
RENING 

EFTER 
RENING 

RENINGS-
EFFEKT 

Fosfor (P)  6,5 6,6 5,4 18% 0,34 0,33 0,21 36% 

Kväve (N) 63 65 49 25% 4,3 4,5 2,3 49% 

Bly (Pb) 0,53 0,5 0,27 46% 0,0076 0,0086 0,0035 59% 

Koppar (Cu) 0,82 0,82 0,56 32% 0,043 0,049 0,022 55% 

Zink (Zn) 3,3 3,2 2,1 34% 0,057 0,061 0,022 64% 

Kadmium (Cd) 0,019 0,02 0,014 30% 0,00052 0,00061 0,00019 69% 

Krom (Cr) 0,35 0,34 0,22 35% 0,011 0,012 0,0051 58% 

Nickel (Ni) 0,31 0,3 0,18 40% 0,0075 0,0078 0,0037 53% 

Kvicksilver 
(Hg) 

0,00088 0,00093 0,00063 32% 0,000086 0,000085 0,000061 28% 

Suspenderat 
material (SS) 

2200 2100 1100 48% 61 40 22 45% 

Oil 15 15 7,2 52% 1,2 1,3 0,18 86% 

Bens(a)pyren 
(BaP) 

0,0017 0,0016 0,001 38% 0,000038 0,00002 6,8E-06 66% 

Bensen 0,023 0,023 0,011 52% 0,0013 0,00017 0,000074 56% 

TBT 0,000073 0,000076 0,000051 33% 0,0000048 0,000005 2,2E-06 56% 

Arsenik (As) 0,13 0,13 0,087 33% 0,0055 0,0054 0,0023 57% 

TOC 570 580 370 36% 30 40 17 58% 

PCB 28 0,00072 0,00074 0,00051 31% 0,000038 0,000043 0,000019 56% 

PCB 52 0,001 0,001 0,0007 30% 0,000053 0,000059 0,000026 56% 

PCB 101 0,00031 0,00032 0,00022 31% 0,000017 0,000019 8,2E-06 57% 

PCB 118 0,00034 0,00036 0,00024 33% 0,000018 0,00002 8,8E-06 56% 

PCB 138 0,000071 0,000074 0,00005 32% 0,0000041 4,5E-06 0,000002 56% 

PCB 153 0,000068 0,00007 0,000048 31% 0,0000037 4,1E-06 1,8E-06 56% 

PCB 180 0,00007 0,000072 0,000049 32% 0,0000037 4,1E-06 1,8E-06 56% 
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6.3.1 Slutsats kvartersmark 

 

Mängderna föroreningar minskar för samtliga ämnen efter exploatering och rening i 

förhållande till befintlig situation.   

 

Utifrån resultatet av föroreningsberäkningar ses att samtliga halter efter exploatering och 

rening minskar i förhållande mot innan exploatering. Gällande halter överskrids halterna 

utsatta målvärden för fosfor (P), Koppar (Cu), Zink (Zn) och TBT. Då samtliga halter minskar 

efter exploatering och rening samt att mängden för ovan nämnda halter minskar mot befintligt 

bedöms exploatering inte riskera försämra recipients möjlighet att nå MKN.  

 

6.3.2 Slutsats allmän platsmark 

 

Mängderna föroreningar minskar för samtliga ämnen efter exploatering och rening i 

förhållande till befintlig situation.   

 

Utifrån resultatet av föroreningsberäkningar ses att samtliga halter efter exploatering och 

rening minskar i förhållande mot innan exploatering. Gällande halter överskrids halterna 

utsatta målvärden för fosfor (P). Då samtliga halter minskar efter exploatering och rening 

samt att mängden för ovan nämnda halter minskar mot befintligt bedöms exploatering av 

allmän platsmark inte försämra recipients möjlighet att nå MKN.  
 

 

6.4 Extremregn och översvämningsrisker 
 

Eftersom vatten sprids mer inom planområdet under en skyfallshändelse så höjs även 

vattendjupet, vilket kräver att byggnaders golvnivåer anpassas till översvämningsnivåer inom 

ett drabbat område. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg redovisar i ”Översiktsplan för 

Göteborg” ett krav på minimum 20 cm marginal till färdigt golv och vital del under ett 

skyfall. Vattennivåer vid byggnader och inom planområdet redovisas i Figur 37 för två 

förhållanden (1) befintligt scenario, och (2) framtida scenario utan några åtgärder. De 

höjderna kan användas för detaljplanering och höjdsättning av området samt att definiera 

färdigt golv för nya byggnader (Figur 37).  

 

Vattennivåer kommer att sjunka efter tillämpning av föreslagna åtgärder. Därför 

rekommenderas det att i ett senare skede modellera ett skyfall när en mer detaljerad 

höjdsättning av området är framtagen för att optimera färdiga golvnivåer. 
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Figur 37. redovisar vattennivån för befintligt- och framtida scenario 

Från analysen identifierades 5 områden (i-v) vilka påverkas av skyfall och behöver åtgärdas.  

 

 
Figur 38. Uppdelning av åtgärdsbehövande områden.  

6.4.1 Åtgärd för område i 

Byggnad 1 är kortare efter ombyggnationen vilket skapar en öppning som leder flödet rakt in 

mot planområdet. Detta i sin tur orsakar en större vattenansamling inom planområdet och 

förvärra den befintliga situationen. En lösning för detta är att fördröja och/eller stoppa vatten 

från att rinna in till planområdet, till exempel genom att höjas upp marken bakom byggnader 

1 och 2 och avleder vatten västerut, se Figur 39. 
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För fördröjning kan till exempel den lediga ytan norr om byggnad 1 nyttjas. Denna lösning 

kan även reducera påverkan av flödet nedströms, se Figur 39. 

 

Flödet kan avledas västerut genom två alternativ: 

- Avledning av skyfall längs Dotegården 19–26 (detta är en befintlig avrinningsväg). 

Lösningen kan dock påverka avrinningsvägen AV3a vid byggnader 8. Väljs detta 

alternativ bör påverkan utredas (gul linje 1 i Figur 39). 

- Avledning av skyfall till Sagbrovägen. Detta alternativ kommer att reducera påverkan 

av skyfallet för byggnaden 8 (gul linje 2 Figur 39). 

 

 
Figur 39. Illustration för lösningar (gul linjer) för planområdet. 

6.4.2 Åtgärd för område ii och iii 

Det finns en mindre översvämningsrisk för byggnader 8–12 (inom området ii och iii), där 

vatten rinner längs byggnaderna och ökar risken för bräddning. Följande lösning 

rekommenderas med hänsyn till detaljplaneringen för planområdet:  

- Att utformning av markytorna inom planområdet bör höjdsättas med uppgift att leda 

vatten bort från byggnaderna.  

- Att ta hänsyn tas till översvämningsnivåer kring byggnader vid projektering av färdig 

golvnivå.  

- För området iii bör korsningen norr om byggnader 8 utformas så att flöde vid skyfall 

fortsätter rinna söderut längst Sagbrovägen och ej in på området (Gul linje 3). 
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6.4.3 Åtgärd för område iv 

Översvämningsrisk för byggnader 4–6 (inom området iv) då vattendjupet inom området kan 

nå upp till 30 cm vid byggnaderna. Följande lösningar rekommenderas med hänsyn till 

detaljplaneringen:   

- Utformning av markytorna inom planområdet bör höjdsättas med uppgift att leda 

vatten bort från byggnaderna samt att underlätta anslutning av vatten från AV2 till 

skyfallsleden längs cykelbanan (Gul linje 4 i Figur 39). Fördelaktigt kan föreslagna 

torrdammar användas för att även ta emot skyfall. Viktigt att bräddfunktionen i 

dammarna utformas så vatten rinner mot AV2.   

- Marken bakom byggnaden, där ett nytt parkeringsområde ska till bör har en 

marklutning mot cykelbanan, av anledning att vattendjupet kan nå upp till 45 cm i det 

område (Gul linje 5 i Figur 39). Förslagsvis lutas marken snett ner mot grönyta där 

hantering av dagvatten planeras. När dagvattenanläggning går full bräddas vatten vid 

skyfall mot öster och befintlig väg.  

6.4.4 Åtgärd för område v 

Rekommendation från Länsstyrelsen och Stadsbyggnadskontoret är att vattendjupet på 

utrymningsvägar/prioriterade stråk inte ska överstiga 20 cm, med anledning att säkerställa 

framkomligheten för samhällsviktiga fordon. Som tidigare nämnt kommer norra delen av 

Valåsvägen att vara otillgängligt under 1,5 timmar på grund av ett vattendjup som överstiger 

20 cm. Då vägen är utanför planområdet och inte heller påverkad av förändringar inom 

planområdet är finns det inga krav för åtgärd, däremot är det planerat att anlägga ny 

cykelbana. Förslagsvis utnyttjas tillfället att forma cykelvägen som en reservväg vid skyfall 

från Valåsvägen för att säkerställa framkomligheten under en skyfallshändelse.   
 

6.4.5 Förslag angående av trafikutredning  

Figur 40 presenterar förstorad bild av de områdena där trafikutredningen pågår samt 

detaljerad flödesriktning för dessa områden. Till vänster av Figur 40 visar Sagbrovägen och 

till höger av Figur 40 visar cykelvägen samt Valåsvägen.  
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Figur 40. Detaljerad flödesriktning vid Sagbrovägen och Valåsvägen  

Sagbrovägen 

Figur 40 redovisar 6 avrinningsvägar som påverkar Sagbrovägen. Utformning av vägen ska 

säkerställa aktuellt flödesmönster och inte blockera avrinningen. För att garantera att flödet 

inte bräddas över efter omformningen bör en ny simulering utförs med projekterade höjder.  

 

Avrinningsvägen 6 förgrenar sig vid nordvästra delen av befintlig parkeringsytan och rinner 

sedan längsmed byggnad 8. Infart norr om nya radhus behöver anpassa så skyfall norrifrån 

fortsätter rinna längs Sagbrovägen. Avrinningsväg (6) leds enligt (6-a), se Figur 40. 
 

Valåsvägen 

Som tidigare nämnt utsätts Valåsvägen för höga flöde med påverkan på trafik under skyfallet 

och att det rekommenderas att omforma den nya cykelvägen så att den kan agera som en 

reservväg vid skyfall för Valåsvägen. 

 

Förbättringsförslag till den nya cykelvägen illustrera i den högra bilden i Figur 40 och har 

följande egenskaper:  

- Att höja och luta södra delen av den nya cykelvägen nedåt mot Valåsvägen  

- Att utforma hela sträcken på ett sådant sätt att cykelvägen är körbart för tjänstefordon i 

nödsituationen under en skyfallshändelse.  

Den nya cykelvägen kan även användas till att leda hela flödet från AO1 mot Valåsvägen och 

minska passeringen av vatten inom planområdet. Det är rekommenderad att utreda vidare 

konsekvensen av detaljplaneringen och höjdsättningen av vägen för att säkerställa effektivitet 

av åtgärdsförslagen.  
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6.5 Föreslagen VA-försörjning och anslutning till befintligt ledningssystem 
 

6.5.1 Anslutningspunkter  

 

Anslutning till det kommunala spillvattensystemet föreslås ske enligt Figur 41.  

 

 
Figur 41 Föreslagna serviser spillvattenhantering 

För spillvattennätet föreslås tillkommande byggnader 1 – 10 och förskolan anslutas till det 

befintliga interna ledningsnätet och belasta befintliga serviser. För radhusen föreslås en 

tillkommande servis som ansluts till S225 väster om planområdet.  

 

Hus 11 ligger lägre än befintligt hus vilket kan göra det svårt att nå befintliga 

spillvattenledningen inom kvartersmark med självfall. Ett alternativ blir att avleda spillvatten 

från hus 11 via tryckavlopp till befintligt system på kvartersmark. Detta kräver ett lätt 

trycksatt avlopp (LTA) samt en släppbrunn där ledningsnätet går över från tryck till självfall. 

Vid pumpstationer och släppbrunnar finns en risk för uppkomst av illaluktande föroreningar 

av svavelväte. Då ett skyddsavstånd (vanligtvis 30-50 m) ej går att uppfylla mot befintliga 

eller ny bebyggelse bör dessa anläggningar utrustas med odörfilter eller annan tekniska 

anläggning för att minska luktspridning. Alternativt kan hus 11 avledas till ny 

anslutningspunkt med självfall.  
 
Tabell 18 Kontroll kapacitet i serviser 
* Beräknat med Colebrook-White, råhet 1 använd (betong) 

** Dimension okänd, standarddimension för Mölndal Stad använd.   

Delområde Dimensionerande flöde med 
säkerhetsfaktor (l/s) 

Dimension servis 
(mm) 

Kapacitet servis, 1% 
fall (l/s) * 

S1 20,5 225 48,5 

S2 8,2 150 16,5 

S3 14,3 225 48,5 

S4 7,8 160 19,6 

S5 0,73 110** 6,4 
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Anslutning till det kommunala vattensystemet föreslås ske enligt Figur 42. 

Vattenförsörjningen för samtliga byggnader inom det befintliga bostadsområdet är idag 

sammankopplat via kulvertar och ledningar i mark. Inkoppling till det kommunala vattennätet 

sker via tre servisledningar.  För tillkommande byggnader 1–11 antas anslutning ske till det 

befintliga interna vattennätet som nyttjar befintliga serviser. För radhusen föreslås en 

tillkommande servis till befintlig V150 väster om planområdet.  

 

 
Figur 42. Föreslagna serviser vattenhantering 

6.5.2 Vattentryck i anslutningspunkt 

 

Då de planerade byggnaderna har fler våningstal än vad befintlig bebyggelse har behövs det 

säkerställas att tillräckligt tryck finns tillgängligt i anslutning till byggnaderna. Erforderligt 

tryck i förbindelsepunkt (FBP) bör enligt Svenskt vattens standard P114 vara minst 15 meter 

vattenpelare (mvp) högre än högsta tappställe. Högsta tappstället för bostadsområdet 

identifieras till Hus 5 (6 våningar). 
 
Tabell 19 Erforderligt tryck i förbindelsepunkt respektive område 

 
V1 V2 V3 

Marknivå antagen förbindelsepunkt (m)  + 31,1 + 21 + 23,6 

Antagen VG i anslutningspunkt (m) + 29,5 + 29,5 + 22,1 

Högsta tappställe + 15 mvp (m) + 60,1 + 44,8 + 64,6 

Erforderligt tryck (mvp) 30,5 25,3  42,5 

Uppmätt tryck i närhet till FBP ~ 49 ~ 55 ~ 53 

 

Om trycket till husen blir för lågt får fastighetsägaren montera en pump för tryckstegring i 

respektive fastighet. Det bör inte behövas inom området baserat på tillhandahållna uppgifter 

för trycket i det befintliga systemet, se Figur 42. 

6.5.3 Brandvatten 

 

Inga tillkommande åtgärder föreslås för brandvattenförsörjningen i eller i närhet till 

planområdet.  
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6.6 Höjdsättning 
 

Framtida höjdsättning bör följa Svenskt vatten generella principer, se Figur 43. Marken bör 

falla från fasadliv i minst 1:20 i cirka tre meter för att säkerställa avledning från husen och 

säkra upp mot översvämning.  

 
Figur 43. Svenskt vattens principer för höjdsättning Källa: Svenskt vatten P105 

Föreslagna höjder för den övre gården norr om hus 4 och 5 som planeras att höjas från 

befintliga höjder illustreras i Figur 44. Gården bör även höjdsättas med hänsyn till skyfall, 

beskrivet i kapitel 6.4.1.  
 

  
Figur 44. Föreslagna höjder för gården norr om hus 4 och 5 (Föreslagna höjder understrukna) samt lutningspilar 

 

6.7 Ansvarsfördelning för föreslagna dagvattenåtgärder 
 

I Mölndals stads ”Riktlinjer för rening av dagvatten” framgår det att respektive 

fastighetsägaren ansvarar för avvattningen av sin fastighet fram till förbindelsepunkten. Från 

förbindelsepunkten vidare till recipienten ansvarar Tekniska förvaltningen för 

dagvattenhanteringen. För att vattnet som släpps ut från de kommunala anläggningarna till 

recipienten ska uppnå Miljöförvaltningens riktlinjer behöver VA-huvudmannen ställa krav på 

respektive fastighetsägare som släpper dagvatten till ledningsnätet. 

 

Fastighetsägaren ansvarar därför för att fördröja och rena dagvattnet från hårdgjorda ytor 

inom fastigheten innan det når förbindelsepunkten/recipienten. Fastighetsägaren ansvarar 

även för drift och underhåll av dagvattenanläggningar inom fastigheten. 
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7. Kostnadskalkyl 
 

För översiktlig bedömning av föreslagna anläggningars investeringskostnader se Tabell 20. 

Kostnaderna bygger på underlag från kostnadssammanställningar från Stockholms- och 

Göteborgs Stad samt KP-fakta.   

  
För vissa anläggningar varierar kostnadsuppskattningarna mellan olika källor. Kostnaderna i 

denna utredning bör därmed endast ses som en grov uppskattning för investerings- och 

driftkostnader.  

 

Träd i skelettjord bedöms kosta 60 000 kr per enhet. Om det planteras ett traditionellt träd 

utan skelettjord kostar det grovt 25 000 kr. Merkostnaden för dagvattenhantering i skelettjord 

blir således 35 000 kr per träd. Viktigt att påpeka att om rening och fördröjning ej sker i 

skelettjorden behöver detta ske i annan dagvattenanläggning. Totalkostnaden behöver därför 

inte per automatik blir högre vid anläggning av skelettjord. 
 
Tabell 20. Grovt uppskattad investering- och driftkostnad för dagvattenhantering inom planområdet uppdelad på 
kvartersmark och allmän platsmark.  

  INVESTERINGSKOSTNAD DRIFTKOSTNAD 

Dagvattensanläggning á pris enhet Kostnad á pris enhet Kostnad/år 

Kvartersmark       

Dotegården/Smörkullegården       

Växtbäddar 4000 kr/m2 696 000 kr 35 kr/m2 6 090 kr 

Dagvattenkassetter 6000 kr/m3 1 518 000 kr 5 000 per tillfälle 30 000 kr 

Torr damm 500 kr/m2 233 500 kr 5 kr/m2 2335 kr 

Skelettjord inkl träd 60 000 kr/st 840 000 kr 800 st 11 200 kr 

Gräsdike/svackdike 800 kr/m 56 000 kr 5 kr/m2 350 kr 

Totalt Dote-/Smörkullegården   3 343 500 kr   49 975 kr 

Valås förskola       

Växtbäddar 4000 kr/m2 400 000 kr 35  kr/m2 300 kr 

Gräsdike/svackdike 800 kr/m 48 000 kr 5 kr/m 35 000 kr 

Totalt Valås förskola   448 000 kr   3 800 kr 

Totalt kvartersmark     3 791 500 kr     52 775 kr 

Allmän platsmark 
     

  

Gräsdike/svackdike 800 kr/m 136 000 kr 5 kr/m2 850 kr 

Makadamdike 2000 kr/m 132 000 kr 5 kr/m2 550 kr 

Totalt Allmän platsmark     268 000 kr 
  
  

1 400 kr 

Total kostnad    4 059 500 kr 
    

54 175 kr 

 
 

Uppgifterna avser investeringskostnader för själva dagvattenanläggningen, men innefattar ej 

omkostnader som innefattar administration, försäkringar, vinst, risk och overheadkostnader. 
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Inte heller byggherrekostnader som exempelvis projekterings- och byggledningskostnader 

ingår.  

  

Kostnader för skötsel av dagvattenanläggningar baseras på grova uppskattningar. En 

bedömning bör göras för varje enskilt fall och kostnaderna kan variera från år till år. 

Driftkostnaderna för vissa föreslagna dagvattenanordningar, som växtbäddar, kommer vara 

högre de första åren för att sedan minska när växter med mera har etablerat sig.  

  

Drift- och underhållskostnader för dagvattenanläggningar under mark varierar beroende på de 

lokala förutsättningarna. Magasin med dagvattenkassetter har tekniskt en lång livslängd, med 

förutsättning att regelbunden inspektion och spolning görs.  
 

 
8. Fortsatt arbete 
 

• Ledningssystemet på kvartersmark bör mätas in och filmas. Osäkerheter råder i 

underlag gällandeskick på ledningarna, höjder (gammalt höjdsystem) etc. Då dämning 

uppåt i systemet från fördröjningsmagasin kommer ske behöver konsekvenserna 

utredas mer i detalj vid projekteringsskedet.  

• Servisanslutning till förskolan behöver utredas (läge, dimension) för att säkerställa att 

tillkommande flöde kan kopplas på.  

• En dynamisk skyfallsanalys bör utföras i kommande skeden för att säkerställa 

trafikförslagen och att skyfallslösningarna är effektiva och att inte orsakar något 

negativ påverkan för skyfallstillståndet. 
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