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Sammanfattning 

Sweco har på uppdrag av Bollebygds kommun tagit fram en dagvattenutredning inför 

upprättande av en detaljplan för Omegatomten och fastigheterna Örlid 1:2, Örlid 1:169, 

Örlid 1:167, Lövaslätt 1:1 samt Lövaslätt 1:12. I dagsläget används området för 

rekreation och idrott men kommunen önskar bygga en förskola som ska inrymma ca 120 

barn. Exploateringsplanerna innefattar även en parkering, en skolgård samt ett gångstråk 

längs med Sörån och den planerade bebyggelsen.  

Syftet med utredningen är att bedöma vilka förutsättningar som finns för dagvatten-

lösningar i området. Detaljplaneområdet omfattar ca 2 ha och utgörs idag till stor del av 

obebyggd skogsmark med inslag av sly. 

Vattnet från området avleds till Sörån. Det är en klassad vattenförekomst som enligt VISS 

uppnår måttlig ekologisk status och ej god kemisk status.  

Dagvattenflödena ökar till följd av exploateringen. För regn med återkomsttid 2 respektive 

10 år ökar avrinningen från 22 till 88 l/s, respektive från 37 till 150 l/s. Erforderlig 

fördröjning av dagvatten har beräknats till ca 60 m3 utifrån principen att 

dagvattensituationen efter exploatering inte ska förändras jämfört med dagsläget vid 

dimensionerande nederbörd (10-årsregn). Inom detaljplaneområdet rekommenderas 

utbyggnad av ett svackdike för avledning av dagvatten till Sörån. Det är viktigt att se över 

höjdsättningen i området för att säkerställa att dagvattnet rinner bort från den planerade 

bebyggelsen till diket, för att sen med självfall rinna vidare till Sörån. 

Föroreningsbelastningen från planområdet har bedömts före och efter planerad 

exploatering. Resultatet visar att samtliga undersökta föroreningsmängder i dagvattnet 

ökar om ingen reningsanläggning anläggs. Dock görs bedömningen att planen inte leder 

till försämrad status för någon kvalitetsfaktor, eller äventyrar möjligheten att uppnå MKN, 

om föreslagen eller likvärdig reningsanläggning för dagvatten anläggs. Efter föreslagen 

dagvattenhantering beräknas fosfor och kväve öka något. Fosfor och kväve är 

näringsämnen som kan öka risken för övergödning i vattendrag. Recipienterna bedöms 

dock inte vara känsliga för övergödning då statusen för näringsämnen bedöms vara hög 

enligt VISS. Vidare utgör avrinningen från planområdet bara 0,2 ‰ av tillrinningen till 

recipienten och bedöms därmed inte enskilt ha en stor påverkan på recipienten. 

All förändring av beläggning eller markens användning påverkar flödes- och 

föroreningsberäkningar. Det är således viktigt att se över beräkningarna om val av 

beläggning förändras utifrån vad som är beskrivet i denna rapport.  

En tidigare översvämningsutredning (Sweco, 2018) visar att vattennivåerna i Sörån kan 

stiga förbi den planerade bebyggelsen vid ett 100- och 200-årsflöde. Därför bör 

höjdsättningen ses över i området. 

En övergripande lågpunktskartering har utförts där ett klimatkompenserat 200-årsregn 

med 10 minuters varaktighet (klimatfaktor 1,25) simulerats. Analysen visar att många av 

avrinningsstråken går på den plats där det är tänkt att förskolan ska placeras. Därför 

föreslås att avskärande diken anläggs längs med parkeringen och byggnaden och ner 

mot Sörån. De kan med fördel utformas som ett lågstråk. Vidare bör det säkerställas att 

vattnet kan stiga i de föreslagna dikena vid höga nivåer i Sörån. På så sätt fungerar de 

föreslagna lösningarna även som översvämningsskydd från flöden i Sörån.  

Utformningen för det planerade gångstråket bör ses över med hänsyn till eventuella höga 

flöden och stora regnhändelser. Ett upphöjt gångstråk skulle kunna begränsa vattnets 

utbredning vid höga flöden i Sörån men på samma sätt skulle det förhindra att avrinning 

söderifrån tar sig till ån.  

Resultaten från översvämningsmodellen och lågpunktsanalysen visar vikten av att se 

över höjdsättningen inom området. Det är viktigt att säkerställa att bebyggelsen inte tar 

skada vid höga flöden i Sörån eller vid stora regnhändelser.  
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1 Inledning 
På uppdrag av Bollebygds kommun har Sweco tagit fram föreliggande 

dagvattenutredning som del av upprättandet av en detaljplan på Omegatomten 

och fastigheterna Örlid 1:2, Örlid 1:169, Örlid 1:167, Lövaslätt 1:1 samt 

Lövaslätt 1:12. Av dessa ligger Örlid 1:2 utanför kommunens 

verksamhetsområde för dricks-, spill och dagvatten.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola i två våningar med 6 

avdelningar för 120 barn. Förskolan ska även inrymma ett kök. I dagsläget 

används området för rekreation och idrott. 

Området är beläget i södra delen av Olsfors som är beläget i sydöstra delen av 

Bollebygds kommun. Detaljplaneområdet omfattar ca 2 ha och dess läge 

framgår av Figur 1. 

 

 

Figur 1. Karta över Olsfors med aktuellt detaljdetaljplaneområde. 

 

Som framgår av Figur 2 är området beläget utmed Vannasjövägen och 

Lövaslättvägen alldeles intill Sörån. Idag utgörs området till stor del av 

obebyggd skogsmark med inslag av sly. Området är inom strandskyddat 

område och utmed Sörån finns en gångstig. Närheten till Sörån innebär en risk 

för översvämning vid höga flöden vilket beskrivs närmare i kapitel 4. Det finns 

två broar i närheten av detaljplaneområdet, en betongbro på Vannasjövägen 

och söder om den finns en mindre träbro med betongfundament. 
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Figur 2. Ortofoto över området med gränsen för detaljplaneområdet ritad med röd linje. 

1.1 Underlag 

Följande underlag har varit Sweco tillhanda under utredningen: 

• Höjddata (shp-format) 

• Illustrationsplan (dwg- samt pdf-format) 

• Detaljplaneområdesgräns (shp-format, uppdaterad version erhållen 

2022-01-17) 

• Ledningsnätskarta (shp-format) 

• Skyfalls- och översvämningskartering (Sweco, 2018)  

• Naturvärdesinventering (Sweco, 2021) 

• Bollebygds VA- och dagvattenpolicy 

Erforderligt material var erhållet 2022-01-12 och ett platsbesök utfördes 2022-

02-01. 

1.2 Riktlinjer och förutsättningar 

Bollebygds kommun har en VA- och dagvattenpolicy vilken har beaktats i 

utredningen. I policyn tydliggörs bland annat att Bollebygds kommun ska ha en 

långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till framtida klimatförändringar 

och framtida samhällsutveckling. Hållbarheten delas upp i de fyra kategorierna; 

Robusthet, Kvalitet, Tydlighet och Samordning. Av dessa är det framförallt de 

två första som kopplas till utredningen. De beskrivs på följande sätt:  
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• Robusthet 

Bollebygds kommun ska ha en robust VA-försörjning som kontinuerligt 

anpassas till ett förändrat klimat och som samordnas med planerad 

bebyggelseutveckling. Den ska genomsyras av långsiktig hållbarhet där 

ett flergenerationsperspektiv tillämpas.  

• Kvalitet 

Bollebygds kommun ska arbeta för att nå god status i samtliga 

vattenförekomster i kommunen. Sjöar och vattendrag ska präglas av ett 

rikt växt- och djurliv samt erbjuda goda möjligheter till rekreation.  

VA-försörjningen ska utvecklas, utformas och skötas så att människors 

hälsa säkerställs och att påverkan på miljön minimeras.  

Vidare beskriver VA- och dagvattenpolicyn att klimatförändringarnas effekter 

ska begränsas genom att anpassa planering och hantering av VA-försörjning till 

ett förändrat klimat. Lokala förutsättningar ska nyttjas för öppen avledning, 

fördröjning och skyfallsstråk för att minimera översvämningsrisk. Låglänta och 

instängda områden ska undvika att bebyggas. Krav på rening och fördröjning 

ska ställas utifrån dagvattnets föroreningsgrad och känsligheten hos 

mottagande recipient. Dagvattnet ska renas och fördröjas så nära källan som 

möjligt och öppna och gröna dagvattenlösningar prioriteras i första hand.  

 

I denna utredning har beräkningar utförts enligt Svenskt Vattens publikation 

P110, som innehåller riktlinjer och beräkningsmetodik för dagvattenflöden samt 

dimensioneringsanvisningar för utformning av dagvattenlösningar. 
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2 Områdesbeskrivning 
Detaljplaneområdet är ca 2 ha stort och angränsar till skogs- och tomtmark i 

söder och öster. I norra delen av området går Sörån och i västra delen går 

befintlig väg (Vannasjövägen). Idag utgörs detaljplaneområdet mestadels av 

obebyggd skogsmark med inslag av sly.  

Inom detaljplaneområdet varierar marknivån mellan ca +117 m och +115 m. 

Strax söder om detaljplaneområdet sluttar marken och bara ca 40 meter söder 

om detaljplaneområdet är marknivån ca +135 m. Ett ortofoto över 

detaljplaneområdet visas i Figur 3.  

 

Figur 3. Ortofoto över området. Röd linje visar gränsen för detaljplaneområdet.  

Området har undersökts med hjälp av Länsstyrelsens karttjänst 

Informationskartan Västra Götaland. Enligt kartan finns inga 

vattenskyddsområden i eller i närheten av detaljplaneområdet. Det finns heller 

inga förorenade områden i detaljplaneområdet, däremot finns det två potentiellt 

förorenade områden strax norr om detaljplaneområdet i form av 

bilvårdsanläggningar, en med riskklass 3 och en som inte är riskklassad, se 

Figur 3. Vidare visar kartan att Sörån har mycket höga biologiska och rekreativa 

värden. Delar av detaljplaneområdet ingår i en lövskogsinventering och är 

bedömd till naturvärdesklass 3 vilket är den lägsta klassen. 

2.1 Geotekniska och hydrogeologiska förutsättningar 

Uppgifter om geotekniska förutsättningar har hämtats från kartverktyget hos 

Sveriges geologiska undersökning (SGU).  

Från jorddjups- och jordartskartan framgår att området till största del består av 

isälvssediment med ett djup som varierar mellan 0 och 10 meter, se Figur 4 och 
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Figur 5. I den södra delen av detaljplaneområdet finns det minde partier av 

sandig morän och i den sydöstra delen förekommer det urberg med ett tunnare 

lager morän och sandig morän.  

 

Figur 4. Jordarter i detaljplaneområdet och dess närhet. Kartan är hämtad från SGU:s karttjänst. 
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Figur 5. Jorddjup i detaljplaneområdet och dess närhet. Kartan är hämtad från SGU:s karttjänst. 

 

Från SGUs kartverktyg framgår det att den största delen av detaljplaneområdet 

har god genomsläpplighet, se Figur 6. 
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Figur 6. Urklipp från SGUs kartdatabas som visar genomsläppligheten i området. Kartan är hämtad 

från SGU:s karttjänst. 

Infiltrationskapaciteten i området beror både av genomsläppligheten och av 

grundvattennivåerna där höga grundvattennivåer ger lägre infiltration. En 

geoteknisk utredning har utförts för området (Lektus, 2022). Denna visar att 

grundvattennivåerna i området är ca 0,5 m under befintlig markyta.  

2.2 Avrinningsvägar i området 

Översiktliga avrinningsvägar har karterats med hjälp av höjdsättningsunderlag 

från kommunen, avrinningsmodellen Scalgo Live samt information inhämtad 

under platsbesök. Figur 7 visar flödesvägar inom detaljplaneområdet samt dess 

riktningar. 
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Figur 7. Flödesvägar och flödesriktningar inom detaljplaneområdet.  

Vatten i området rinner till Sörån via naturliga avrinningsstråk. Från de brantare 

partierna söder om detaljplaneområdet rinner vattnet i mindre avrinningsstråk. 

Avrinningen blir naturligt långsam tack vare växtlighet och stenar som stoppar 

upp vattnet. Som framgår av Figur 7 finns det en trumma inom 

detaljplaneområdet samt två trummor strax söder om detaljplaneområdet. 

Samtliga trummor har en diameter om ca 150 mm. I övrigt finns inget utbyggt 

dagvattensystem.  

 

2.3 Naturvärdesinventering 

En naturvärdesinventering är gjord för området (Sweco, 2021). Nedan 

sammanfattas inventeringens slutsatser med koppling till dagvatten. För att få 

en mer detaljerad uppfattning av naturvärdet i området hänvisas till 

naturvärdesinventeringen.  

Från inventeringen framgår att de viktigaste naturvärdena i området är kopplade 

till vattenmiljön vid Sörån och de höga branterna som gör att det bildas ett 

gynnsamt mikroklimat. Varken ån eller branterna förväntas påverkas negativt av 

den planerade exploateringen.  

Det som bedöms påverkas mest är hur vatten kan flöda i och genom 

detaljplaneområdet. I dagsläget rinner vattnet i öppna diken och kan flöda 

mellan stenar och block i marken. Det fungerar både för avvattning 

uppifrån höjden och som översvämningsskydd för ån vid högvattenflöden. 

Om projektområdet höjs upp och diken leds genom trummor finns det risk 

att funktionen som gör att vattnet fördröjs och infiltreras försvinner. Det kan 

även påverka groddjuren i området negativt, om mindre vattensamlingar 
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försvinner och den naturliga kopplingen mellan vatten och skogsmiljö blir 

sämre.   

En viktig del i att behålla ekosystemtjänsterna kopplade till vatten, som 

översvämningsskydd, infiltration och grodhabitat, är att skapa en öppen 

dagvattenlösning där man säkerställer att dessa funktioner finns kvar. 

Som tillägg till sammanfattningen av naturvärdesinventeringen bör det nämnas 

att gångstråket med fördel kan utformas för att gynna ekosystemtjänster i 

området. Om gångstråket till exempel utformas med genomtänkt växtlighet kan 

det bland annat bidra till den biologiska mångfalden, mentalt välbefinnande, 

kunskap och inspiration samt pollinering.  

2.4 Recipienter 

Dagvatten som genereras inom detaljplaneområdet avrinner till Sörån som är 

ett ca 16 km långt naturligt vattendrag. Sörån mynnar ut i Rolfsån som slutligen 

mynnar i Västerhavet. Enligt SMHI:s modelldata (Modelldata per område, SMHI 

Vattenwebb) var medelvattenföringen mellan år 2004 och 2020 i 

avrinningsområdet i vilket det studerade detaljplaneområdet ingår, ca 2 450 l/s.  

Vattenmyndigheterna/Länsstyrelserna samlar information om sina bedömningar 

av alla större vatten i Sverige i databasen Vatteninformationssystem Sverige 

(VISS). De bedömda enheterna kallas för vattenförekomster. Att ett vatten är 

klassat som en vattenförekomst innebär också att det finns mål för vilken nivå 

dess miljötillstånd ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Målen kallas för 

miljökvalitetsnormer (MKN) och klassningen av vattenförekomstens 

miljötillstånd kallas för status. Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster ska 

fastställas för ekologisk status samt för kemisk status. Statusklassningen är 

uppbyggd av olika kvalitetsfaktorer och de kan i sin tur bestå av olika 

parametrar. Tillståndet i vattenförekomsterna ska inte försämras i enlighet med 

det så kallade icke-försämringskravet (förordning 2015:516). MKN för 

vattenkvalitet gäller för vattenförekomsten som helhet.  

Bedömning av eventuell påverkan av dagvatten från utredningsområdet 

avseende ekologisk status baseras på de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna 

näringsämnen och särskilda förorenande ämnen. Bedömning av kemisk status 

baseras på prioriterade ämnen. Det är dessa kvalitetsfaktorer som bedöms 

kunna kopplas till påverkan från dagvatten från detaljplaneområdet.  

Sörån omfattas av MKN och är statusbedömd i VISS enligt nedan. 

2.4.1 Statusklassning 

Enligt VISS är Sörån klassificerad att ha måttlig ekologisk status och den 

uppnår ej god kemisk status.  

2.4.2 Ekologisk status 

Det är kvalitetsfaktorerna fisk och påväxt-kiselalger som är utslagsgivare för 

bedömningen för den ekologiska statusen som är bedömd som måttlig. En 

orsak bedöms vara att konnektiviteten, d v s möjligheten till spridning och fria 

passager för djur, växter, m.m. anses vara otillfredsställande. Vidare är en 

betydande andel (2,6%) av kiselalgerna missbildade. Det tyder på förorening 

med miljögifter, t.ex. metaller, bekämpningsmedel eller andra kemikalier. Sörån 
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är också påverkad av försurning men kalkas och provtagningar och mätningar 

visar att kalkningen fungerar.  

De kvalitetsfaktorer som kan komma att påverka den ekologiska statusen under 

denna exploatering är näringsämnen och särskilt förorenande ämnen. Enligt 

VISS är statusen för näringsämnen hög och statusen för särskilt förorenade 

ämnen är klassad som god. Således bedöms Sörån inte vara särskilt känslig för 

eventuella förändringar gällande dessa kvalitetsfaktorer.  

Miljökvalitetsnormen är beslutad 2021-12-20. Det ställs ett kvalitetskrav att 

uppnå god ekologisk status 2033. Av de sju åtgärder som föreslås i nuvarande 

förvaltningscykel (nr 3) är fem kopplade till konnektiviteten i vattendraget. 

Resterande två åtgärder berör biotopvård och efterbehandling av miljögifter. 

Ingen av de föreslagna möjliga åtgärderna bedöms påverkas av detaljplanen.  

2.4.3 Kemisk status 

Den kemiska statusen är otillfredsställande för Sörån på grund av höga halter 

av kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). Tillåtna halter av kvicksilver 

och PBDE överskrids i samtliga undersökta sjöar och vattendrag i Sverige. 

Utsläppen härstammar från historisk användning av ämnen, vilka sprids globalt 

via atmosfärisk deposition. 

Miljökvalitetsnormen beslutad 2021-12-20 ställer mindre stränga krav på 

kvicksilver och kvicksilverföreningar samt PBDE. Detta med anledning av att 

halterna kvicksilver och PBDE bedöms överskridas i samtliga vattenförekomster 

i Sverige. De nuvarande halterna får dock inte öka. I övrigt ställs det krav på 

god kemisk ytvattenstatus.  

2.5 Befintliga dagvattenflöden 

Beräkning av dagvattenflöden har gjorts med rationella metoden och i enlighet 

med Svenskt Vattens publikation P110.  

Efter exploatering bedöms området utgöras av gles bostadsbebyggelse vilket 

innebär att kapaciteten ska dimensioneras för att klara ett regn med 2 års 

återkomsttid vid fylld ledning och 10 års återkomsttid vid trycklinje i marknivå, se 

Tabell 1. För att underlätta jämförelse har även de befintliga dagvattenflödena 

beräknats för nämnda regnhändelser. 

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

Svenskt Vattens publikation P110 

 VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Nya duplikatsystem 
Återkomsttid för 

regn vid fylld 

ledning 

Återkomsttid för 

trycklinje i 

marknivå 

Återkomsttid för 

marköversvämning med 

skador på byggnader 

Gles 

bostadsbebyggelse 
2 år 10 år > 100 år 

Tät 

bostadsbebyggelse 
5 år 20 år > 100 år 

Centrum- och 

affärsområden 
10 år 30 år > 100 år 
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Den uppskattade rinntiden inom detaljplaneområdet före exploatering har 

beräknats till 19 minuter vilket således har ansatts till regnets varaktighet. Detta 

ger följande regnintensiteter:   

• 2 år, 19 min: ca 90 l/s,ha 

• 10 år, 19 min: ca 156 l/s,ha 

I enlighet med P110 har avrinningskoefficienten (φ) valts till 0,1 för skogsmark, 

0,3 för grusplan och 0,8 för gata. Arean för gatan är relativt liten vilket beror på 

att detaljplaneområdet bara innefattar en liten del av Vannasjövägen i väst och 

den korta Sågdammsvägen i norr.  

Beräknade dagvattenflöden före exploatering presenteras i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Befintliga dagvattenflöden från detaljplaneområdet. 

 

 

Detaljplaneområde 
 

Total area  
(ha) 

Deltagande yta 

(ha) 

Flöde vid dim. regn 
2 år (l/s) 

Flöde vid dim. regn 
10 år (l/s) 

Skogsmark 1,83 0,18 17 29 

Gata 0,03 0,02 2 4 

Grusplan 0,14 0,03 3 4 

Totalt 2,0 0,24 22 37 

 

 

 

2.6 Befintliga dagvattenföroreningar 

Dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web (v22.1.1) har använts för att 

modellera föroreningsbelastningen från detaljplaneområdet. 

Årsmedelnederbörden 1175 mm/år har använts vid beräkningar av 

föroreningsbelastning. Detta är baserat på normalvärdet av uppmätt nederbörd 

(1068 mm) mellan 1991 – 2020 vid SMHI:s mätstation närmast området 

(station: ”Bollebygd”; klimatnummer: 72400) multiplicerat med en korrigerande 

faktor (1,1) för mätfel. Föroreningsbelastningen modellerat i StormTac, baseras 

på ett flertal studier för olika typer av markanvändningsområden där 

flödesproportionella föroreningsmätningar genomförts. 

Som indata till modelleringen har samma ytor som vid dagvattenberäkningarna 

använts.  

Resultatet från StormTac-modelleringen redovisas i Tabell 3 
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Tabell 3. Föroreningsmängd i dagvattnet för befintliga förhållanden. Värdena är framtagna med 

hjälp av StormTac Web. 

Mängd  

(kg/år) 
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n
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Befintligt 
område 

0,18 3,3 0,024 0,05 0,13 0,009 0,02 0,03 0,00007 130 0,8 0,00004 

 

 

Resultaten från StormTac Web är en uppskattning av verkligheten och det är 

således viktigt att ta hänsyn till eventuella felmarginaler i beräkningarna. 

StormTac Web baseras på schablonhalter för respektive markanvändningstyp. 

Det finns inget som tyder på att schablonhalterna är olämpliga för det studerade 

detaljplaneområdet.  
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3 Planerad exploatering 
Som tidigare nämnt planares det för nybyggnation av en förskola i 

detaljplaneområdet. Förskolan ska placeras nära sluttningen söder om 

detaljplaneområdet för att möjliggöra tillgänglighetsanpassade lekytor med 

tillgång till dagsljus. Vidare ska allmänhetens tillgång till Sörån säkerställas. 

Figur 8 visar en skiss av den framtida exploateringen.  

 

 

Figur 8. Av figuren framgår den planerade exploateringen som består av en hårdgjord parkering, en 

byggnad (förskolan), en gårdsyta samt ett gångstråk. Svart linje visar gränsen för 

detaljplaneområdet. 

 

Nedan presenteras de beräknade framtida dagvattenflödena, 

fördröjningsbehovet som exploateringen medför samt den förväntade ökningen 

av föroreningsbelastningen. Vidare föreslås åtgärder för dagvattenhanteringen. 

 

3.1 Framtida dagvattenflöden 

Exploatering av detaljplaneområdet kommer att medföra en ökad andel 

hårdgjord yta med förkortad rinntid som följd. Den uppskattade rinntiden i 

området efter exploatering har beräknats till 10 minuter vilket således har 

ansatts till regnets varaktighet. För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar 

har en klimatfaktor på 1,25 tagits med i beräkningarna. Detta ger följande 

regnintensiteter: 
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• 2 år, 10 min: ca 170 l/s,ha, inkl. klimatfaktor 

• 10 år, 10 min: ca 285 l/s,ha, inkl. klimatfaktor 

Arean för de bidragande ytorna har uppskattats utifrån den tillhandahållna 

illustrationsplanen daterad 2021-11-29.  

Avrinningskoefficienten för gårdsytan är satt till 0,3 vilket är att jämföra med 

takytor som ansätts till 0,9 och naturmark som ansätts till 0,1. Inom gårdsytan 

finns det en önskan om att behålla naturmarken i den mån det är möjligt. Därför 

skulle avrinningskoefficienten kunna antas vara något lägre men då 

utformningen fortfarande är obestämd används 0,3. För de framtida 

dagvattenflödena tillkommer takytor (0,9) och gårdsyta (0,3). 

Beräknade areor och dagvattenflöden efter exploatering presenteras i Tabell 4.  

Tabell 4. Dagvattenflöde från de bidragande ytorna efter exploatering inklusive en klimatfaktor (kf) 

på 1,25. 

 

 

Detaljplaneområde 

Total area  
(ha) 

Deltagande yta 

(ha) 

Flöde vid dim. regn 

 2 år (l/s) inkl. kf 

Flöde vid dim. regn  

10 år (l/s) inkl. kf 

Skogsmark 1,3 1,3 22 37 

Tak 0,07 0,06 10 17 

Gata 0,07 0,06 9 16 

Gårdsyta 0,35 0,11 18 30 

Asfalterad yta 0,22 0,18 30 50 

Totalt 2,0 0,53 88 150 

 

Flödet vid återkomsttiden 2 år ökar från ca 22 l/s till ca 88 l/s och vid 

återkomsttiden 10 år från ca 37 l/s till ca 150 l/s. Ökningen i flöde beror av 

ökningen av deltagande yta, den förkortade rinntiden samt klimatfaktorn. Under 

förutsättningen att ingen förändring av flöden ska ske till följd av exploateringen 

behöver dagvatten fördröjas i området, se kapitel 3.1.1.  

3.1.1 Fördröjningsbehov 

Det erforderliga fördröjningsbehovet av dagvatten inom området har beräknats 

med hänsyn till att dagvattenavrinningen från detaljplaneområdet inte ska öka 

efter exploatering. Det innebär ett tillåtet utflöde av 70 l/s per hektar från 

detaljplaneområdet för ett regn med 10 års återkomsttid.  

Beräkningsmodellen Magasinsberäkning med hänsyn till rinntid enligt 

Dahlström 2010 för varaktigheter upp till 1 dygn från P110 har använts för att 

beräkna den erforderliga magasinsvolymen. Då rinntiden efter exploatering 

beräknats till 10 minuter används denna även vid beräkning av erforderlig 

fördröjningsvolym. Den erforderliga fördröjningsvolymen har beräknats till ca 60 

m3. 

Utformningen på gårdsytan har en relativt stor påverkan på fördröjningsbehovet 

som följer av exploateringen. Som redan nämnt antas en avrinningskoefficient 

på 0,3 för gårdsytan. Om denna skulle öka till exempelvis 0,8 (vilket används 

vid asfalt) ökar flödet vid ett 10-års regn till ca 200 l/s. Det medför i sin tur ett 
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fördröjningsbehov om ca 100 m3. Det är också viktigt att ha i åtanke att 

utformningen av skolgården även påverkar föroreningsbelastningen från 

området. Om val av utformning förändras bör även förereningsberäkningarna 

ses över för att säkerställa att den planerade exploateringen inte påverkar 

möjligheten att uppnå god status i recipienten. 

All förändring av beläggning eller markens användning påverkar flödes- och 

föroreningsberäkningar. Det är således viktigt att se över beräkningarna om val 

av beläggning förändras utifrån vad som är beskrivet i denna rapport.  

3.2 Framtida dagvattenföroreningar 

För modellering av föroreningshalter i dagvattnet efter exploatering har 

StormTac Web använts på samma sätt som finns beskrivet i avsnitt 2.6. 

Som indata till modelleringen har samma ytor som vid dagvattenberäkningarna 

använts. Årsdygnstrafiken – genomsnittligt antal fordon per dygn - (ÅDT) för 

infarten och parkeringen har satts till 450. Det är baserat på Trafikverkets 

Trafikalstringsverktyg som hjälper till at uppskatta trafikalstring i samband med 

planering av nya eller befintliga områden. I verktyget har området, verksamhet 

och antal barn specificerats. I den antagna ÅDT inkluderas 5% nyttotrafik som 

exempelvis består av leveranser och service. 

Resultaten från Storm Tac Web redovisas i Tabell 5. Både befintliga och 

framtida föroreningsmängder visas för enklare jämförelse.  

Tabell 5. Föroreningsmängd i dagvatten före och efter exploatering. De rödmarkerade siffrorna visar 

föroreningsmängder som förväntas öka till följd av exploateringen. 

Mängd 
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Befintligt 
område 

0,18 3,3 0,024 0,05 0,13 0,009 0,02 0,03 0,00007 130 0,8 0,00004 

Efter 

exploatering 

utan rening 

1,1 13 0,058 0,15 0,39 0,003 0,06 0,06 0,00027 310 4,2 0,00024 

Av Tabell 5 framgår att alla föroreningsmängder ökar vilket är väntat då 

planerad exploatering av området innefattar en ökning av hårdgjorda ytor samt 

viss trafik.  

3.3 Föreslagen dagvattenhantering 

I enlighet med Bollebygd kommuns dagvattenpolicy föreslås en 

dagvattenlösning baserat på platsspecifika egenskaper och med syfte att rena 

och fördröja. Vidare har förslag om en öppen dagvattenlösning prioriterats.  

Detaljplaneområdets närhet till recipienten innebär delvis att det är relativt ont 

om plats för dagvattenlösningar. Då området naturligt lutar mot ån bör 
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dagvattenåtgärderna placeras norr om hårdgjorda ytor och flödesvägar bör följa 

den naturliga topografin i den mån det är möjligt och således leda vattnet till ån. 

Det är främst parkeringen och förskolan (byggnaden) som medför en ökning i 

andel hårdgjorda ytor och således dessa som bidrar med ökade 

dagvattenflöden. Därför föreslås dagvattenlösningarna placeras i anslutning till 

dessa. 

Det resulterar i ett förslag om anläggning av ett svackdike norr om parkeringen. 

Det föreslås att dränvattnet från byggnaden leds till diket. För att undvika 

grundvatteninträngning i det föreslagna diket bör det antingen anläggas som en 

tät konstruktion eller höjdsättas på så sätt att grundvattnet inte når diket.  

Dagvattenlösningens föreslagna utformning och placering framgår av Figur 9. 

Förslagen är av principiell karaktär och utformningen bör ses över när fler 

detaljer kring framtida exploatering finns att tillgå. 

 

Figur 9. Detaljplaneområdet och dess framtida exploatering. Placeringen av den föreslagna 

dagvattenlösningen (svackdike) framgår av den gröna linjen. Svackdiket anläggs söder om det 

planerade gångstråket. Dräneringen från byggnaden (lila linje) leds till svackdiket. 

Svackdiken är grunda, breda kanaler med svagt sluttande sidor som är täckta 

med en tät gräsvegetation. En principiell utformning av ett svackdike framgår av 

Figur 10. 
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Figur 10. Principiell utformning av ett svackdike.  

Svackdiket bör utformas så att det rymmer den erforderliga fördröjningsvolymen 

efter exploatering vilken uppgår till ca 60 m3. Längden på diket i Figur 9 är ca 

115 m. I Tabell 6 ges ett förslag på utformning av dike som ger en tillräcklig 

fördröjningsvolym.  

Tabell 6. Föreslagen utformning av svackadiket. 

Släntlutning 
1:5 

Längd 
115 m  

Höjd 0,30 m 

Bredd botten 0,25 m 

Bredd toppen 1,75 m 

Volym 60 m3 

 

Dagvattnet bör på lämpligt sätt ledas från svackdiket till Sörån. Utformningen av 

avledningen är beroende av gångstråkets utformning och höjdsättning. En 

möjlig lösning skulle kunna vara att låta diket luta mot en trumma som mynnar i 

ån. Om täckningen för en trumma blir liten kan det vara lämpligare med ett 

släpp under gångstråket, förslagsvis med en mindre bro på någon meter.   

Enligt StormTac Databas (v.2022-02-09) är schablonkostnaden för att anlägga 

ett svackdike ca 160-550 kr/m. Att anlägga ett 115 m långt svackdike skulle 

således kosta ca 18 000 – 63 000 kr. Det bör observeras att den uppskattade 

kostnaden är gjord på en översiktlig nivå utan hänsyn till platsspecifika 

egenskaper. Kostnaden beror också på om arbetet utförs i anslutning till andra 

arbeten eller ej.   
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3.3.1 Rening av dagvatten 

Tabell 7 visar svackdike förväntade reningseffekt av dagvattnet samt den 

beräknade föroreningsbelastningen efter exploatering och rening. Svackdiket 

bör utformas så att vattnets uppehållstid i diket blir så lång som möjligt för att 

maximera reningseffekten.    

Tabell 7. Föroreningsmängd i dagvattnet från detaljplaneområdet efter exploatering med rening i 

svackdike. Föroreningsmängden för befintlig dagvattenavrinning är med för enklare jämförelse. Röd 

och grön text visar ökning respektive minskning av föroreningsmängderna, svart text visar 

oförändrad föroreningsmängd. 
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Reningseffekt 
svackdike (%) 

35 35 65 50 65 65 50 50 15 70 85 60 

Befintligt 
område 

0,18 3,3 0,024 0,05 0,13 
0,000

9 
0,02 0,03 0,00007 130 0,8 0,00004 

Efter  

exploatering 

med rening 

0,70 8,45 0,02 0,08 0,14 0,001 0,03 0,03 0,0002 93 0,6 0,00009 

 

3.3.2 Föroreningshalter med avseende på miljökvalitetsnormer 

Nästan alla föroreningsmängder förväntas öka till följd av exploateringen. Till 

undantaget hör bly, suspenderat material och olja som förväntas minska något. 

Ökningen av mängden fosfor och kväve innebär en ökad risk för övergödning i 

Sörån. Som beskrivet i avsnitt 2.4.2 antas dock inte recipienten vara känslig för 

övergödning då statusen för näringsämnen bedöms vara hög. Således bedöms 

recipienterna inte vara särskilt känsliga för förändringar gällande dessa 

kvalitetsfaktorer. 

Ökningen av föroreningsämnena innebär en ökad belastning på recipienten. 

Det bör dock poängteras att det studerade detaljplaneområdet utgör en del av 

ett större avrinningsområde. Som tidigare nämnt var medelvattenföringen 

mellan 2004 och 2020 för hela avrinningsområdet i vilket det studerade 

detaljplaneområdet ingår ca 2 450 l/s. Den beräknade årsmedelavrinningen från 

detaljplaneområdet efter exploatering har beräknats till 0,45 l/s. Det innebär att 

avrinningen från detaljplaneområdet utgör 0,2 ‰ av den totala avrinningen från 

området. Följaktligen bedöms den planerade exploateringen inte enskilt 

påverka möjligheten att uppnå god status i recipienten.  
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4 Skyfall och nederbörd 
För övergripande analys av avrinningsområden, skyfallsvägar och lågpunkter 

har dels en översvämningsutredning för Bollebygds kommun (Sweco, 2018) 

och det digitala verktyget Scalgo Live använts. Slutsatserna från dessa 

redovisas nedan.  

4.1 Översvämningsutredning från 2018 

Bollebygds kommun har en befintlig översvämningsutredning (Sweco, 2018) 

vilken utreder översvämningsrisker kopplade till kraftiga regn och höga flöden i 

vattendrag. I den framgår att ytavrinningen i Olsfors till största delen sker i 

riktning mot Sörån. Bilaga 3 i Översvämningsutredningen visar ytavrinning- och 

lågpunktskarteringen för Olsfors, inklusive det studerade detaljplaneområdet. 

Från denna karta framgår att ett avrinningsstråk går genom det studerade 

detaljplaneområdet till Sörån med en minsta tillrinnande yta om 0,5–1 

respektive 1–20 ha (troligen i det lägre spannet), se Figur 11.  

 

Figur 11. Urklipp från Bilaga 3 i Översvämningsrapport (Sweco, 2018). Den svarta cirkeln visar 

området av intresse för dagvattenutredningen. 

 

Från modellresultaten går det också att se till vilken nivå vattnet i Sörån kan 

stiga vid olika flöden. Dessa redovisas i Tabell 8 och i Figur 12. För information 

om hur nivåerna är framtagna hänvisas till Bollebygd Översvämningsutredning 

(Sweco, 2018). Båda broarna i närheten av detaljplaneområdet (en betongbro 

på Vannasjövägen och en mindre träbro vid Sågdammsvägen) mättes in inför 

upprättandet av översvämningsmodellen. 



 

 

 

Sweco | Dagvattenutredning Olsfors förskola 

Uppdragsnummer: 30037189 

Datum: 2022-04-04   

Dokumentreferens: p:\21331\30037189_dvu_olsfors_förskola\000\19 original\rapport dvu olsfors förskola.docx  25/32 

 

 

Tabell 8. Karakteristiska vattennivåer i Sörån längs med detaljplaneområdet vid normal-, 100- samt 

200-årsflöde. Område 1, 2 och 3 framgår av Figur 12. 

Vattennivå  Område  

 1 2 3 

Normalflöde +115,8 m +114,3 m +113,0 m 

100-årsflöde +116,5 m +114,9 m +113,9 m 

200-årsflöde +116,6 m +115,0 m +114,0 m 

 

 

Figur 12. Karakteristiska vattennivåer i Sörån vid normal-, 100- samt 200-årsflöde. 

Som framgår av Figur 12 kan vattennivåerna stiga relativt högt inom 

detaljplaneområdet. Vid 100- och 200-årsflödet kan nivåerna stiga förbi den 

planerade bebyggelsen.  

Marknivån på platsen för den planerade byggnaden varierar idag mellan ca 

+114,5 m och +115,5 m. Enligt erhållen illustrationskarta föreslås den färdiga 

golvnivån vara +115,5 m. Göteborgs stad har planeringsnivåer för att säkra 



 

 

 

Sweco | Dagvattenutredning Olsfors förskola 

Uppdragsnummer: 30037189 

Datum: 2022-04-04   

Dokumentreferens: p:\21331\30037189_dvu_olsfors_förskola\000\19 original\rapport dvu olsfors förskola.docx  26/32 

objekt till år 2100 vid en högvattenhändelse i havet. För den centrala staden 

rekommenderas att samhällsviktiga byggnader har en golvnivå på +1,5 m över 

högvattennivån och att andra byggnader har en golvnivå på +0,5 m över 

högvattennivån.  

Beroende på om förskolan klassas som samhällsviktig funktion och hur stor 

säkerhetsmarginal som önskas kan det bli aktuellt att se över den föreslagna 

golvnivån. Likaså om placeringen av förskolan ändras.  

4.2 Analys av lågpunkter i Scalgo Live 

Scalgo Live ger information om flödesvägar och lågpunkter utifrån topografin i 

området och det tas ingen hänsyn till infiltration eller avdunstning. Verktyget är 

också utformat så att all nederbörd faller på en gång och alla lågpunkter fylls 

upp direkt. Analysen visar flödesvägarnas riktning och relativa storlek men inte 

deras verkliga storlek eller vattnets rinnhastighet.  

Ett klimatanpassat regn (klimatfaktor 1,25) med återkomsttid 200 år och 

varaktigheten 10 minuter har använts i simuleringen, vilket i Scalgo Live 

motsvarar ca 46 mm nederbörd. Varaktigheten sattes till 10 minuter då det är 

den beräknade rinntiden i området efter exploatering. Figur 13 visar resultatet 

av simuleringen.  

 

Figur 13. Lågpunktskartering för en regnvolym som motsvarar ett 200-års regn med 10 minuters 

varaktighet. Simuleringen är gjord med Scalgo Live och visar flödesvägar samt ackumulerat vatten. 

Trummorna är inte med i Scalgo Live och simuleringen tar således inte hänsyn till deras kapacitet.  
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Som framgår av Figur 13 går många av avrinningsstråken på den plats där det 

är tänkt att förskolan ska placeras. Enligt Scalgo Live finns det tre mindre 

lågpunkter i området där vatten ackumuleras, en vid den tilltänkta förskolan och 

en vid infarten till parkeringen. Den tredje är norr om Sörån och kommer 

således inte påverka den planerade exploateringen. Trummorna (en inom och 

två söder om detaljplaneområdet) är inte med i simuleringen. Eftersom de är 

relativt små (D 150 mm) kommer deras kapacitet sannolikt överskridas vid 

större regnhändelser och resultatet påverkas därför inte av att de inte är med i 

simuleringen. Det rekommenderas att se över möjligheten att byta ut trumman 

inom detaljplaneområdet för att inte riskera en för liten kapacitet. Scalgo Live 

ger inte information om flödesvägens djup, bredd eller hastighet vilket kan vara 

relevant att utreda vidare.  

Under det fortsatta arbetet är det viktigt att se över höjdsättningen i området. Då 

bör det säkerställas att rinnvägar går utanför planerad bebyggelse och att 

oönskade lågpunkter inte skapar översvämningar inom detaljplaneområdet.  

4.3 Översvämningsrisk och analys av lågpunkter 

Den föreslagna dagvattenhanteringen antas förbättra läget vid stora 

regnhändelser men den är inte anpassad för så stora vattenmängder som följer 

efter ett skyfall. För att säkerställa att avrinningen söderifrån inte skadar 

infrastrukturen, särskilt vid större regnhändelser, föreslås att avskärande diken 

anläggs längs med parkeringen och byggnaden. Dikenas föreslagna placering 

framgår av röd linje i Figur 14. Av figuren framgår även dagvattenlösningen (i 

grönt) och byggnadens dränering (i lila).  
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Figur 14. Placering av dagvatten- och skyfallslösningar. Dagvattenlösningen i form av ett svackdike 

framgår av grön linje, dräneringen framgår av lila linje och skyfallslösningen i from av ett 

avskärande dike framgår av röd linje. 

Den streckade röda linjen mellan parkeringen och byggnaden är dragen där det 

idag går ett naturligt avrinningsstråk. Det är även där den befintliga trumman 

finns. Det vore fördelaktigt om området höjdsätts så att vattnet inte leds här. Om 

det inte är möjligt kan ett avskärande dike anläggas. Förslagsvis i form av ett 

lågstråk och att nödvändiga passager för fotgängare, cyklister och nyttotrafik 

anläggs som någon form av bro/överfart.  

Som framgår av Figur 13 går många befintliga avrinningsstråk på platsen där 

byggnaden ska placeras samt inom den planerade skolgården. Det påvisar 

vikten av att höjdsätta på ett sådant sätt att vattnet kan fångas upp av de 

avskärande dikena och ledas förbi skolgården. Beroende på höjdsättningen kan 

det avskärande diket leda en del av vattnet österut (förbi skolgården) och en del 

av vattnet västerut (förbi parkeringen). Om vatten leds västerut kan det 

förslagsvis ledas till svackdiket via en trumma under infarten till parkeringen.  

Ett exempel på hur ett avskärande dike kan se ut framgår av Figur 15.   
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Figur 15. Exempel på hur ett avskärande dike kan se ut. Bild tagen av Sweco. 

 

Det bör säkerställas att vattnet kan stiga i de föreslagna dikena vid höga nivåer i 

Sörån. På så sätt fungerar de föreslagna lösningarna även som 

översvämningsskydd från flöden i Sörån.  

Som redan nämnt bör trummans kapacitet ses över för att förhindra skador och 

översvämning i området. Som framgår av Figur 13 är den befintliga trumman 

lokaliserad mellan de tilltänkta platserna för parkeringen och byggnaden. Med 

tanke på den begränsande kapaciteten som trummor medför är lågstråk att 

föredra framför trummor om exploateringsplanerna tillåter det. Alternativt att 

marken höjdssätts på så sätt att vattnet inte leds här. 

Utformningen för det planerade gångstråket bör också ses över med hänsyn till 

eventuella höga flöden och stora regnhändelser. Beroende på hur gångstråket 

anläggs kan Söråns svämplan komma att förändras. Naturliga flödesvariationer 

gör att svämplanet översvämmas regelbundet. På så sätt tillförs sediment och 

näringsämnen till svämplanet, och flödet bromsas upp och vatten hålls kvar. Det 

jämnar ut flödet i vattendraget och dämpar höga flödestoppar. Enligt VISS är 

Söråns struktur och funktion av svämplanet klassade som måttliga. 

Utormningen av gångstråket kan också anpassas för att bidra med 

ekosystemtjänster. Med exempelvis plantering av växter kring gångstråket kan 

både rekreation och biologisk mångfalt gynnas.  

Ett upphöjt gångstråk skulle kunna begränsa vattnets utbredning vid höga 

flöden i Sörån men på samma sätt skulle det förhindra att avrinning söderifrån 

tar sig till ån vilket framförallt skulle kunna skapa bekymmer vid stora 

regnhändelser.  

Resultaten från översvämningsmodellen och lågpunktsanalysen visar vikten av 

att se över höjdsättningen inom området samt att se över utformningen av det 
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planerade gångstråket. Det är viktigt att säkerställa att bebyggelsen inte tar 

skada vid höga flöden i Sörån eller vid stora regnhändelser.  

4.4 Principiell höjdsättning och sekundära 
avrinningsvägar 

Det är viktigt att ha en väl genomtänkt höjdsättning i området för att undvika 

skador på bebyggelse i händelse av översvämning till följd av skyfall. Det 

rekommenderas att byggnader alltid placeras högre än angränsande områden 

(vägar, stigar, grönytor, m.m.) för att dagvattnet vid extrem nederbörd ska 

kunna avledas ytligt om dagvattensystemets maxkapacitet överskrids. Dessa 

ytliga vägar för vatten benämns sekundära avrinningsvägar och de kan med 

fördel placeras i lågstråk i befintlig terräng.  

Ingångar till byggnader bör höjdsättas så att vatten inte rinner in till dessa innan 

det rinner över de tröskelnivåer som finns på vattnets väg ut ur 

detaljplaneområdet. För att förhindra att vatten rinner mot husen i området 

rekommenderar Svenskt Vattens publikation P105 ett avstånd på 3 meter med 

en lutning på 1:20 (5%) enligt Figur 16. Marklutningen rekommenderas därefter 

till ca 1–2% för att inte riskera att dagvatten rinner in mot byggnaden.  

Figur 16. Rekommenderad höjdsättning av mark närmast fasad. 
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5 Slutsatser och rekommendationer till 
fortsatt arbete 

Det bedöms inte föreligga några hinder att exploatera detaljplaneområdet under 

förutsättning att de föreslagna, eller likvärdiga, dagvatten- och skyfallslösningar 

anläggs. Det föreslås att avrinningen i området avleds till Sörån via ett 

svackdike norr om den planerade parkeringen. Med den planerade bebyggelsen 

skapas ett fördröjningsbehov om ca 60 m3. Svackdiket bör utformas så att det 

har en tillräcklig fördröjningsvolym.  

I rapporten ges förslag på typer av dagvatten- och skyfallslösningar samt 

placering av dessa. Andra typer av lösningar är möjliga men de bör vara 

likvärdiga de förslag som ges i rapporten. Det viktigaste är att se över 

höjdsättningen i området för att säkerställa att dagvattnet når 

dagvattenlösningarna. När planutformningen är fastställd i mer detalj bör 

dagvattenutredningen ses över för att se om några väsentliga förändringar har 

skett.  

Majoriteten av de undersökta föroreningsmängderna bedöms öka med den 

planerade exploateringen. Dock ger den föreslagna dagvattenhanteringen viss 

rening av vattnet vilket ger en minskning av bly, suspenderat material och olja 

jämfört med de befintliga förhållandena. Mängden nickel antas vara densamma 

som i dagsläget efter rening med den föreslagna dagvattenhanteringen. 

Ökning av kväve och fosfor innebär en risk för övergödning i recipienten men då 

Sörån inte bedöms vara känslig för övergödning anses det inte medföra något 

förhinder för exploateringen. Vidare utgör avrinningen från detaljplaneområdet 

endast 0,2 ‰ av tillrinningen till recipienten. Således bedöms den planerade 

exploateringen inte enskilt påverka möjligheten att uppnå god status i 

recipienten.  

Vid höga flöden i Sörån kommer finns risk att vattnet stiger till den planerade 

bebyggelsen. Det påvisar vikten av att se över höjdsättningen i området för att 

säkerställa att bebyggelsen inte tar skada vid höga flöden i ån. Vidare bör 

dagvatten- och skyfallslösningarna utformas på så sätt att vattnet från Sörån 

leds till dessa vid höga flöden.  

Rekommendationer till vidare arbete: 

- Dagvattenlösningars exakta placering och utformning bör bestämmas

- Höjdsättning av detaljplaneområde bör göras med hänsyn till att

dagvatten och skyfall ska kunna rinna ytledes bort från bebyggelsen

- Kapaciteten av den befintliga trumman i detaljplaneområdet bör ses

över och anpassas till den framtida exploateringen

- I det fortsatta planarbetet bör det tas hänsyn till vattenmiljön och de

högra branterna inom för att bibehålla det gynnsamma mikroklimatet

inom området
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