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SAMMANFATTNING 

Tyréns AB har fått i uppdrag av Lerums kommun att ta fram en dagvatten- och 

skyfallsutredning för detaljplan för en ny skola och idrottshall i Norra Hallås i Lerum. 

Skolan ska ha kapacitet för cirka 800 elever med en möjlighet att kunna bygga ut till 

1000 elever i framtiden. Norr om skolan planeras en huvudgata med bussförbindelser, 

parkeringar, gång- och cykelbana samt en skolgata för åtkomst in till skolan.  

Utredningsområdet är beläget cirka 1,5 kilometer från Lerums centrum mellan 

Torpadal, Hallsås och Norra Hallsås. Området utgörs främst av befintlig skog och 

sumpskogar med en befintlig väg som går längs med den norra sidan av 

utredningsområdet. Området där skolan planeras att byggas ligger högt i förhållande 

till omgivande områden. Planområdets läge ställer höga krav på hantering av dagvatten 

och skyfall för att minska risken för problem nedströms. 

Efter exploatering av utredningsområdet ökar dagvattenflödet samt flöde vid skyfall. 

För att inte belasta dagvattensystemen samt skydda nedströms belägna områden vid 

skyfall följs förutsättningen att det ska fördröjas med ett utflöde på 15 l/s*ha. Kriteriet 

följs inom samtliga avrinningsområden utom i ett där befintlig trumma blir 

dimensionerande för dagvatten- och skyfallsflöden.   

Efter exploatering med föreslagna reningsanläggningar inom skolområdet visar 

föroreningsberäkningarna att inga ämnen överstiger riktvärdena för 

föroreningshalterna. Inom området för huvudgatan bedöms reningsanläggningarna 

vara tillräckliga för att inte ge en negativ påverkan på recipienterna, då 

föroreningshalterna efter exploatering med rening understiger riktvärdena.  

För att hantera skyfall inom skolområdet föreslås tre översvämningsytor inom 

skolområdet med ett djup av cirka 0,5 meter. Utöver dessa föreslås en kombinerad 

fördröjningsvolym för skyfall och dagvattenhantering söder om skolområdet. Med de 

åtgärder som utarbetats för hantering av skyfall inom skolområdet minskar flödet vid 

100-årsregn.

Inom området för huvudgatan finns två delavrinningsområden. Från det västra 

avrinningsområdet minskar det totala flödet efter exploateringen vid 100-årsregn. Från 

det östra området är befintlig trumma dimensionerande för flödet vid skyfall. 

Med i rapporten föreslagna lösningar påverkas inte omkringliggande områden negativt 

vid skyfall. Områden nedströms får inte ett ökat flöde jämfört med befintliga 

förhållanden.  

Inom utarbetade föreslagna översvämningsytor ansamlas vatten vid regnhändelser som 

överstiger dimensionerande regn för dagvattenhantering. Vid mindre regn bör vattnet 

styras mot dagvattenhanteringen för att undvika att marken påverkas vid mindre 

regnhändelser och blir vattenmättad.  
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Tyréns AB har fått i uppdrag av Lerums kommun att ta fram en dagvatten- och 

skyfallsutredning för detaljplan för en ny skola och idrottshall i Norra Hallås i Lerum. 

Området där skolan planeras att byggas ligger högt i förhållande till omgivande 

områden, med mestadels skogsmark och är för tillfället ej bebyggt. Planområdets läge 

ställer höga krav på hantering av dagvatten och skyfall för att minska risken för 

problem nedströms. En VA- och dagvattenutredning togs fram av Tyréns i samband 

med samråd för detaljplanen 2020. Denna utredning har använts som underlag i 

föreliggande dagvatten- och skyfallsutredning. 

2 UNDERLAG OCH RIKTLINJER 

2.1 UNDERLAG 

Följande underlag har använts i utredningen: 

• Norra Hallsås plankarta, dwg (AL Studio, 2021-09-07)

• Trafikförslag skolområdet granskningshandling, dwg och pdf

(Afry, 2021-09-10)

• GC, förändring GC-väg inom skolan, dwg (2021-09-30)

• Inmätning sumpskogar, dwg (2021-05-19)

• Handbok för dagvattenhantering i Lerums kommun (rev. 2017-10-19)

• Inmätta grundvattennivåer inom detaljplanen

• Dagvattenmodell för Lerums kommun (2020-07-10)

• Höjddata från Lantmäteriets laserscanning (via Scalgo Live)

• Geoteknisk utredning, MUR och PM (PE Teknik & Arkitektur, 2019-12-16)

• Översiktlig utredning våtmarker för dagvattenhantering detaljplan för Hallsås

1:47 m.fl, bostäder i Norra Hallsåsområdet, etapp 1 (Vara markkonsult 2006-

03-28)

• Förstudie: trafikutredning och trafikförslag – skola i Norra Hallsås, Dergården

1:29, 1:2, 1:114 och Hallegården 1:43 (Afry, 2020-11-23)

• Riktlinjer om sumpskogsytor inför dagvattenutredning (AL Studio, Lerums

kommun 2021-05-25)

• VA-ledningar, dwg (Lerums kommun)

• VA- och dagvattenutredning för detaljplan skola i Norra Hallsås (Tyréns, 2020-

11-23)

2.2 FUNKTIONSKRAV PÅ DAGVATTENSYSTEM 

Dagvatten är tillfälligt förekommande regn- och smältvatten som avrinner från 

markytor, tak och andra konstruktioner. Dagvatten kan också vara framträngande 

grundvatten. 

Funktionskraven för nya dagvattensystem regleras i Svenskt Vattens publikation P110 

Avledning av dag- drän- och spillvatten (Svenskt vatten, 2016). I och med denna 

publikation ökar funktionskraven (säkerheten) i det allmänna dagvattensystemet 

jämfört med tidigare. Enligt P110 ska även tillkommande dagvattensystem ha samma 

funktionskrav som nya system vilket medför att tillkommande system behöver ta mer 

ytor i anspråk än tidigare. Dessutom måste planering ske för framtida 

klimatförändringar eftersom nederbörden och därmed belastningen på 
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dagvattensystemen förväntas öka. Funktionskraven för dagvattensystem vid förtätning 

och/eller nybyggnation sammanfattas i Tabell 1. 

Tabell 1. Minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt P110 
(Svenskt vatten, 2016), med markerat dimensioneringskrav för utredningsområdet. 

Aktuellt utredningsområde bedöms motsvara ett område med tät bostadsbebyggelse 

för skolområdet. Dagvattensystemen ska därmed kunna avleda ett regn med 20 års 

återkomsttid utan att marköversvämning sker (trycklinjen i dagvattensystemet stiger 

till marknivå). Ledningar ska kunna avleda regn med 5 års återkomsttid utan att 

kapaciteten i ledningen överskrids, dvs. utan att det dämmer bakåt i systemet, se röd 

markering i Tabell 1. Den del av utredningsområdet som utgörs av parkering och ny 

huvudgata bedöms motsvara ett område med gles bostadsbebyggelse, vilket innebär 

10 år återkomsttid för trycklinje i marknivå och 2 års återkomsttid för fylld ledning, se 

grön markering i Tabell 1. 

Beräkningar och förslag till dagvattenlösning görs enligt Svenskt Vatten publikationer 

P110, P104 och P105. StormTac används för beräkning av föroreningshalter.  

2.3 KOMMUNENS KRAV PÅ FÖRDRÖJNING OCH RENING 

Krav på fördröjning och rening utgår från återkomsttid i P110, dagvattenhandbok och 

SMHI: 

• Dagvattenflödet ut från området ska begränsas till 15 l/s * ha.

• Dagvattnet ska renas enligt kraven i Lerums dagvattenhandbok.

• Dagvattenanläggningarna ska anpassas för fördröjning av ett framtida

20-årsregn med klimatfaktor 1,4.

• Lerums kommun har ställt krav på att dagvattenrening ska ske i

dagvattenanläggningar innan det släpps till sumpskogarna.

2.4 SKYFALL 

• Marknivåer ska höjdsättas så att vägar och byggnader inte översvämmas och

skador inte uppstår vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,4.

• Flödet ut från avrinningsområde vid klimatanpassat 100-årsregn med

klimatfaktor 1,4 ska begränsas till 15 l/s*ha

• Inom området för parkeringen och delavrinningsområde BII (Figur 18) har

beslut tagits i samråd med kommunen att befintliga trummor är begränsande

för flödets dimensionering.

2.5 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) beskriver den status en vattenförekomst ska ha vid en viss 

tidpunkt enligt Vattendirektivet och tillhörande åtgärdsprogram. Målet är att alla 

vattenförekomster ska nå god kvalitet till 2027 och att statusen inte ska försämras. 

Vattenkvaliteten bedöms utifrån kemisk och ekologisk status. Kemisk status är 

grundad på EU:s gemensamma miljökvalitetsnormer, och består av en lista med 
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prioriterade ämnen. Den ekologiska statusen bestäms utifrån de hydromorfologiska, 

fysikalisk-kemiska och biologiska faktorerna. 

3 BESKRIVNING AV UTREDNINGSOMRÅDET 

3.1 ORIENTERING 

Utredningsområdet är beläget mellan Torpadal, Hallsås och Norra Hallsås, se Figur 1. 

Området ligger cirka 1,5 kilometer från Lerums centrum. Området utgörs främst av 

befintlig skog och sumpskogar med en befintlig väg som går längs med den norra 

sidan av utredningsområdet.  

Figur 1. Översiktskarta över utredningsområdet Norra Hallsås, Källa: Eniro. 

3.2 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA EXPLOATERING 

Inom den södra sidan av utredningsområdet planeras en skola. Skolan ska ha kapacitet 

för cirka 800 elever med en möjlighet att kunna bygga ut till 1000 elever i framtiden. 

Utformningen för skolan presenteras i Figur 2. Inom skolområdet planeras 

huvudsakligen en skolbyggnad och en idrottshall. Det kommer även att finnas olika 

typer av lekytor inom planområdet.  
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Figur 2. Förslag på exploatering för skolområdet. Källa: Lerums kommun plankarta (20210907) och GC 
(20210930 ) 

På den norra sidan av planområdet planeras en huvudgata där det planeras 

bussförbindelser, parkeringar, gång- och cykelbana samt en skolgata för åtkomst in till 

skolan, se Figur 3. Inom parkeringen planeras 85 parkeringsplatser med möjlighet till 

att öka parkeringsplatserna med 21 parkeringar om skolan byggs ut i framtiden. Den 

framtida trafikbelastningen beräknas till 1200 fordon/dygn för huvudgatan och 

120-150 fordon/dygn för skolgatan.

Figur 3. Förslag på exploatering för parkeringsytan i den norra delen av detaljplanen. Källa: Afry 
(20210910) 
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3.3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

3.3.1 TOPOGRAFI 

Utredningsområdet består idag av tät barr- och blandskog omgiven av 

bostadsområden, se Figur 4. Topografiskt ligger området högt beläget med 

kringliggande bebyggelse i öst, söder och väst. Den östra sidan av området har en 

brant sluttning mot det närliggande bostadsområdet.  

Figur 4. Kartan visar markanvändning i och kring utredningsområdet. Markytorna är hämtade från 
Lantmäteriet (2019). 

Utredningsområdet är bergigt, där det i delar av området förekommer branta lutningar 

och berg i dagen. Höjderna inom utredningsområdet varierar mellan cirka +62 till 

cirka +98 meter, se Figur 5. I den östra delen av området finns en brant klippa upp 

mot omgivande mark. En lutningsanalys har gjorts i GIS för utredningsområdet, se 

Figur 6.  
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Figur 5. Kartan illustrerar höjdförhållanden i och kring utredningsområdet. 
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Figur 6. Kartbilden visar en lutningsanalys från GIS. Röda områden har brant lutning. 

3.3.2 GEOLOGI OCH GRUNDVATTEN 

Jordarterna i utredningsområdet består huvudsakligen av urberg och sandig morän, se 

Figur 7. I mitten av utredningsområdet förekommer sandig morän och där bildas en 

naturlig vattensamling pga. höga porositetvärden. Den sandiga moränen finns också 

vid södra gränsen av planområdet. 

I mindre omfattning förekommer glacial lera i nordvästra hörnet av 

utredningsområdet.  

Kärrtorv förekommer norr om utredningsområdet och mindre delar av kärrtorven är 

inom utredningsområdet, se Figur 7.  
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Figur 7. Kartan visar jordarterna i och kring utredningsområdet, SGU (2019) 

Grundvattenkapaciteten i utredningsområdet ligger kring 600-2000 l/h i berggrunden 

(SGU:s kartvisare). Det finns inga separata uppgifter från SGU kring 

grundvattenkapaciteten i jordlagren. 

3.3.3 IN- OCH UTSRÖMNINGSOMRÅDEN (GRUNDVATTENSTRÖMMAR) 

Genomsläppligheten i området är huvudsakligen medelhög, se Figur 8. I 

bostadsområdet mot söder finns glacial lera med låg genomsläpplighet och här 

förväntas inte förekomma någon grundvattenbildning. Området i den södra delen av 

detaljplanen som består av sandig morän är utströmningsområden och därmed 

kommer grundvattnet att strömma ut från området. 
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Figur 8. Figuren visar grundvattengenomsläppligheten i området. Utredningsområdet ingår huvudsakligen 
inom gulmarkerat område i kartbilden. Bild hämtad från SGU:s kartvisare  

3.3.4 AVVATTNING 

Utredningsområdet ligger i huvudavrinningsområde för Göta Älv och 

delavrinningsområdet som tillhör Säveån. Delavrinningsområdet är cirka 14 
kvadratkilometer stort, se Figur 9. Övre delen av utredningsområdet avvattnas till 

Torpadalsbäcken som mynnar ut i Häcksjöbäcken och sedan till Säveån. 
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Figur 9. Delavrinningsområde Säveån med Norra Hallsås markerat med röd cirkel. 

En rinnvägsanalys har genomförts i Scalgo live samt i ArcMap, se Figur 10 och Figur 

11. Analyserna visar att den huvudsakliga rinnvägsriktningen inom området är mot

söder, mot recipient Säveån samt att det inte finns några större instängda områden 

inom utredningsområdet.  Lokala lågpunkter finns i mitten av utredningsområdet, se 

Figur 11, i moränsediment samt i lerstråk i nordvästra hörnet. I dessa områden bildas 

tillfälliga vattensamlingar under regnperioder. Det finns också sumpområden som 

behåller vatten även i torra perioder. 

Inom utredningsområdet finns tre lokala delavrinningsområden som visas i Figur 12. 
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Figur 10. Figuren visar rinnvägsanalysen gjord i ArcMap. Analysen visar rinnvägarna inom och utanför 
utredningsområdet. 
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Figur 11. Kartbilden visar utredningsområdet och rinnvägarna i området. Lågpunkterna är illustrerade med 
ett 10 mm regn och de blå pilarna visar rinnvägsriktningen.  

Figur 12. Lokala delavrinningsområden inom utredningsområdet (ljusröd linje). 
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3.3.5 BEFINTLIGT VA-SYSTEM 

Inom området finns idag en 160 PE dricksvattenledning längs med norra 

områdesgränsen, ledningen är anlagd 2017, se Figur 13. Det finns även fyra befintliga 

trummor inom den norra delen av planområdet (se Figur 14) som antagligen anlades 

2017 när befintlig väg anlades. Inga andra VA-ledningar finns inom 

utredningsområdet. Befintligt VA-nät finns strax söder om områdesgränsen vid 

Gatekullen, där vattenledning V160 PE, spillvattenledning S250 PP samt 

dagvattenledning 250 BTG är lokaliserade. Dagvattenledningen leder dagvattnet ner 

längs med Richerts väg och slutligen mot Lerums centrum och ut i Lerån eller Säveån.  

Figur 13. Befintligt VA-ledningsnät inom och i anslutning till utredningsområdet. 

Figur 14. Befintliga trummor med beräknad teoretisk kapacitet i den norra delen av utredningsområdet. 
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3.4 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR RECIPIENTER 

Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om vattenkvaliteten i en vattenförekomst vid en 

viss tidpunkt. Vattenkvaliteten bedöms utifrån kemisk och ekologisk status. Kemisk 

status är grundad på EU:s gemensamma miljökvalitetsnormer och består av en lista 

med prioriterade ämnen. Den ekologiska statusen bestäms utifrån de 

hydromorfologiska, fysikalisk-kemiska och biologiska faktorerna.  

De berörda vattenförekomsterna för planområdet är Säveån och Lerån. Innan 

dagvattnet från delar av planområdet leds till Säveån så passerar dagvattnet 

Torpadalsbäcken som rinner ihop med Häcksjöbäcken. Dessa två vattendrag har ingen 

statusklassning i VISS och ingen annan statusklassning har hittats för dem. 

3.4.1 SÄVEÅN 

Avrinning från delar av planområdet sker till recipienten och vattenförekomsten Säveån 

(mellan Aspen och Sävelången), se Figur 15, och därmed beskrivs status och 

miljökvalitetsnormer för Säveån i föreliggande utredning. Kvalitetskraven är beslutade 

2017-02-23 (förvaltningscykel 2). Säveån har klassats som måttlig ekologisk status 

2019-08-27 och kvalitetskravet säger att god ekologisk status ska uppnås till 2021. 

Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivande för bedömningen av måttlig ekologisk status. 

Att status för fisk är måttlig beror på vandringshinder som hindrar fisken från att 

vandra naturligt, men vattendraget regleras också på ett sätt som kan vara negativt för 

fiskbeståndet. 

Gällande den kemiska statusen är Säveån klassad som uppnår ej god status, klassat 

2019-07-10, avseende de prioriterade ämnena kvicksilver/kvicksilverföreningar, 

bromerad difenyleter och PFOS. Den kemiska ytvattenstatusen har som kvalitetskrav 

att ha god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver/kvicksilverföreningar 

och bromerad difenyleter.  

Säveån har även kvalitetskrav på sig av gynnsamt tillstånd då området omfattas av 

Natura2000 SCI habitatdirektivet.  
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Figur 15.  Bilden är hämtad från VISS och visar Säveån i starkt turkos färg. 

Tabell 2. Miljökvalitetsnormerna samt statusklassning för Säveån. 

Recipient Statusklassning MKN Kommentar 

Säveån Måttlig ekologisk 

status  

Uppnår ej god 

kemisk status 

God ekologisk 

status 2021 

God kemisk 

ytvattenstatus 

Gynnsamt tillstånd 

Undantag för 

kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

samt bromerad 

difenyleter 

Natura 2000 SCI 

habitatdirektivet 

3.4.2 LERÅN 

Avrinning från delar av planområdet sker till recipienten och vattenförekomsten Lerån, 

se Figur 16, och därmed beskrivs Lerån med avseende på status och 

miljökvalitetsnormer i föreliggande utredning. Kvalitetskraven för Lerån är beslutade 

2017-02-23 (förvaltningscykel 2). Lerån har klassats som måttlig ekologisk status 

2019-08-27 och kvalitetskravet säger att god ekologisk status ska uppnås till 2027. 

Anledningen till att den ekologiska statusen inte är högre än måttlig beror på 

övergödning och vandringshinder.  
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Vad det gäller den kemiska statusen är Lerån klassad som uppnår ej god status, 

klassat 2019-07-10, avseende de prioriterade ämnena kvicksilver/kvicksilverföreningar 

och bromerad difenyleter. Den kemiska ytvattenstatusen har som kvalitetskrav att ha 

god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver/kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter.  

Figur 16. Bilden är hämtad från VISS. Lerån visas i starkt turkos färg. 

Tabell 3. Miljökvalitetsnormerna samt statusklassning för Lerån. 

Recipient Statusklassning MKN Kommentar 

Lerån Måttlig ekologisk 

status 

Uppnår ej god 

kemisk status 

God ekologisk 

status 2027 

God kemisk 

ytvattenstatus 

Undantag för 

kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

samt bromerad 

difenyleter 

Det bör nämnas att det finns förslag till nya miljökvalitetsnormer för förvaltningscykel 

3 för både Säveån och Lerån, men dessa är inte beslutade i dagsläget. I förslagen till 

nya miljökvalitetsnormer anges bland annat senare målår för god ekologisk status. 
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4 DAGVATTENBERÄKNINGAR 

4.1 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Dagvattenflöden i området har dimensionerats i enlighet med de rekommendationer 

som ges i Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). 

Avrinningskoefficienten har valts med hänsyn till markanvändning och topografi. 

Dagvattenflöden har beräknats med hjälp av Rationella metoden enligt formel (1) 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖 [
𝑙

𝑠
∗ ℎ𝑎] (1)

där 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = Dimensionerande flöde, [l/s] 

A = Avrinningsområdets area, [ha] 

𝜑 = Avrinningskoefficient [-] 

𝑖(𝑡𝑟) = Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟 = Regnets varaktighet [min] 

Regnintensiteten har beräknats fram med hjälp av Dahlströms modell (2010) och ges 

av följande formel: 

𝑖 =
190× √Å 

3

𝑇𝑅
×

ln (𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0.98 + 2  (2)

Där 

𝑖Å = Regnintensitet, [l/s*ha] 

𝑇𝑅 = Regnvaraktighet, [minuter] 

Å = Återkomsttid 

Regnintensiteten är en funktion av både återkomsttid och varaktighet. 

Återkomsttiden för nederbörd bestäms med hänsyn till bebyggelsetätheten. I detta fall 

motsvarar detta tät bostadsbebyggelse för skolan och skolgården och gles 

bostadsbebyggelse för parkeringen i enlighet med tabell 4.6 i VAVP110, vilket antas 

till: 

• Inom avrinningsområde för skolan:

o 60 månader (5 år) för trög avledning i diken eller ledningsnät med

avseende på trycklinje till hjässa.

o 240 månader (20 år) för trög avledning i diken eller ledningsnät med

avseende på trycklinje i marknivå.

• Inom delavrinningsområden för parkering och ny huvudgata:

o 24 månader (2 år) för trög avledning i diken eller ledningsnät med

avseende på trycklinje till hjässa.

o 120 månader (10 år) för trög avledning i diken eller ledningsnät med

avseende på trycklinje i marknivå.

En antagen klimatfaktor på 1,4 har tillämpats för dimensionering av flöden efter 

exploatering. Dimensionerande rinntid har antagits till 10 min och 60 min för 

befintliga och framtida förhållanden. Dimensionerande flöden beräknas med hänsyn 

till en sammanvägd avrinningskoefficient i planområdet före och efter exploatering. 
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4.2 DAGVATTENBERÄKNINGAR INOM SKOLOMRÅDET 

Avrinningsområdet från skolan har delats upp i två delområden som visas i Figur 17. 

Delavrinningsområdena representerar olika rinnvägar inom skolan.  

Figur 17. Delavrinningsområden och markanvändning inom skolområdet. 

4.2.1 DELAVRINNINGSOMRÅDE A 

Innan exploatering består delavrinningsområde A till största del av skog med 

betydande nivåskillnader med några enstaka områden med befintliga fastigheten, 

markanvändningen ses i Tabell 4.  

Tabell 4. Befintlig markanvändning inom delavrinningsområde A innan exploatering. 

Yta  Area [ha]  ϕ  Ared [ha] 

Skog i sluttning 3.59 0.2 0.72 

Summa 3.59 0.72 

Inom planområdet kommer det att byggas en skola och markanvändningen inom 

delavrinningsområde A presenteras i Tabell 5. Hårdgjorda ytor ökar efter exploatering. 
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Tabell 5. Framtida markanvändning inom delavrinningsområde A efter exploatering. 

Yta  Area [ha]  ϕ  Ared [ha] 

Asfalt 0.62 0.8 0.49 

Tak 0.30 0.9 0.27 

Gräs 0.95 0.1 0.10 

Skog i 
sluttning 

1.69 0.2 0.34 

Vägdike 0.03 0.1 0.003 

Väg 0.05 0.8 0.04 

Summa 3.64 1.243 

Flöden har beräknats för befintlig och framtida markanvändning inom 

delavrinningsområde A, se Tabell 6. För ett framtida klimatanpassat 5-årsregn med 10 

minuters varaktighet har flödet beräknats till 316 l/s, och flödet vid en varaktighet på 

60 minuter har beräknats till 99 l/s.  

Vid ett klimatanpassat 20-årsregn med 10 minuters varaktighet har flödet beräknats 

till 500 l/s, och flödet vid en varaktighet på 60 minuter har beräknats till 155 l/s.  

Tabell 6. Flöden före och efter exploatering för delavrinningsområde A. Flöden har beräknats för ett 
befintligt 5- och 20-årsregn samt ett framtida klimatanpassat 5- och 20-årsregn. 

Flöde (l/s) 

Delavrinningsområde A 

Återkomsttid (år) Varaktighet (min) Före Exploatering Efter Exploatering 

5 10 130 316 

60 41 99 

20 10 206 500 

60 64 155 

4.2.2 DELAVRINNINGSOMRÅDE B 

Inom delavrinningsinområde B består befintlig markanvändning till största delen av 

skog men även av ett befintligt fastighetsområde, se Tabell 7. 

Tabell 7. Befintlig markanvändning inom delavrinningsområde B innan exploatering. 

Yta  Area [ha]  ϕ  Ared [ha] 

Skog i sluttning 3.31 0.2 0.66 

Summa 3.31 0.66 

Efter exploatering förändras markanvändningen inom delavrinningsområde B och 

ytorna presenteras i Tabell 8. Hårdgöringsgraden inom delavrinningsområde B ökar 

efter exploatering.  
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Tabell 8. Framtida markanvändning inom delavrinningsområde B efter exploatering. 

Yta  Area [ha]  ϕ  Ared [ha] 

Asfalt 0.44 0.8 0.35 

Tak 0.42 0.9 0.38 

Gräs 0.32 0.1 0.03 

Skog i 
sluttning 

2.11 0.2 0.42 

Summa 3.29 1.18 

Flöden har beräknats för befintlig och framtida markanvändning inom 

delavrinningsområde B, se Tabell 9. För ett framtida klimatanpassat 5-årsregn med 10 

minuters varaktighet har flödet beräknats till 301 l/s, och flödet vid en varaktighet på 

60 minuter har beräknats till 95 l/s.  

Vid ett klimatanpassat 20-årsregn med 10 minuters varaktighet har flödet beräknats 

till 477 l/s, och flödet vid en varaktighet på 60 minuter har beräknats till 148 l/s.  

Tabell 9. Flöden före och efter exploatering för delavrinningsområde B. Flöden har beräknats för ett 
befintligt 5- och 20-årsregn samt ett framtida klimatanpassat 5- och 20-årsregn. 

Flöde (l/s) 

Delavrinningsområde B 

Återkomsttid (år) Varaktighet (min) Före Exploatering Efter Exploatering 

5 10 120 301 

60 38 95 

20 10 190 477 

60 59 148 

Från planområdet ställs krav från Lerums kommun att dagvattnet behöver fördröjas, 

vilket medför ett krav på 15 l/s*ha vilket motsvarar en avtappning på 103 l/s från 

avrinningsområde A och avrinningsområde B. Erforderlig magasineringsvolym som 

behövs för att kompensera för exploateringen av skolan är cirka 716 m
3

.   
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4.3 DAGVATTENBERÄKNINGAR FÖR PARKERINGEN 

Den nya parkeringen och huvudgatan som byggs ligger inom två 

delavrinningsområden som har illustrerats i Figur 18. Avrinningsområde AII och 

avrinningsområde BII. I dagsläget består området främst av skog med en grusväg som 

går igenom området, grusvägen byggdes 2017. Dagvatten som generas inom 

delavrinningsområde AII rinner i sydvästlig riktning. Recipient för 

delavrinningsområdet AII är Säveån. Dagvatten inom delavrinningsområde BII rinner i 

östlig riktning och recipient för dagvattnet är så småningom Lerån.  

Figur 18. Delavrinningsområden för befintliga förhållanden, med röda pilar som visar flödesriktningen. 

Efter explotaering förändras storleken för avrinningsområdet AII, se Figur 19. 

Avrinningsområde AII ökar i storlek till följd av att ett större område avvattnas mot 

sydväst efter exploatering. Avrinningsområde AII minskar något i södra sidan då delar 

av skolgatan kommer att avvattnas mot skolområdet. 

Figur 19. Delavrinningsområden efter exploatering. 
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I Tabell 10 redovisas markanvändningen för befintliga ytor inom delavrinningsområde 

AII.  

Tabell 10. Befintlig markanvändning inom delavrinningsområde AII innan exploatering. 

Yta  Area [ha]  ϕ  Ared [ha] 

Skog i sluttning 2.03 0.2 0.41 

Skog 0.33 0.1 0.03 

Bef_Väg 0.14 0.4 0.06 

Summa 2.50 0.50 

Tabell 11 redovisar markanvändning för ytorna efter exploatering inom 

delavrinningsområde AII.  

Tabell 11. Framtida markanvändning inom delavrinningsområde AII efter exploatering. 

Yta Area [ha]  ϕ Ared [ha] 

Väg 0.24 0.8 0.19 

Grönyta 0.16 0.1 0.02 

GC 0.14 0.8 0.11 

Skog i sluttning 1.31 0.2 0.26 

Skog 0.33 0.1 0.03 

Parkering 0.43 0.8 0.34 

Summa 2.61 0.95 

Flöden har beräknats för befintlig och framtida markanvändning inom 

delavrinningsområde AII, se Tabell 12. För ett framtida klimatanpassat 2-årsregn med 

10 minuters varaktighet har flödet beräknats till 178 l/s, och flödet vid en varaktighet 

på 60 minuter har beräknats till 57 l/s.  

Vid ett klimatanpassat 10-årsregn med 10 minuters varaktighet har flödet beräknats 

till 304 l/s, och flödet vid en varaktighet på 60 minuter har beräknats till 95 l/s.  

Tabell 12. Flöden före och efter exploatering för delavrinningsområde AII. Flöden har beräknats för ett 
befintligt 2- och 10-årsregn samt ett framtida klimatanpassat 2- och 10-årsregn. 

Flöde (l/s) 

Delavrinningsområde AII 

Återkomsttid 
(år) 

Varaktighet 
(min) 

Före 
Exploatering 

Efter 
Exploatering 

2 10 67 178 

60 21 57 

10 10 113 304 

60 35 95 

Från avrinningsområde AII behöver dagvatten fördröjas efter exploatering för att klara 

fördröjningskraven som ställs av Lerums kommun. Bebyggelse nedströms 

avrinningsområdet har haft problem med dagvatten och skyfall vilket medför att det är 

viktigt att dagvatten från hela avrinningsområdet fördröjs innan det lämnar den södra 

sumpmarken (Sumpskog 2). Inom avrinningsområde AII behöver den erforderliga 

magasineringsvolymen vara cirka 220 kvadratmeter , med en avtappning på cirka 37 l/

s.   
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I Tabell 13 redovisas markanvändningen för befintliga ytor inom delavrinningsområde 

BII. Ytorna består främst av befintlig grusväg och skog.  

Tabell 13. Befintlig markanvändning inom delavrinningsområde BII innan exploatering. 

Yta  Area [ha]  ϕ  Ared [ha] 

Skog i sluttning 2.46 0.2 0.49 

Skog 0.93 0.1 0.09 

Bef_Väg 0.15 0.4 0.06 

Bebyggelse 0.42 0.2 0.08 

Summa 3.96 0.72 

Tabell 14 redovisar markanvändning för ytorna efter exploatering inom 

delavrinningsområde BII.  

Tabell 14. Framtida markanvändning inom delavrinningsområde BII efter exploatering. 

Yta Area [ha]  ϕ Ared [ha] 

Väg 0.26 0.8 0.21 

Grönyta 0.10 0.1 0.01 

GC 0.05 0.8 0.04 

Skog i 
sluttning 

2.89 0.2 0.58 

Bebyggelse 0.42 0.2 0.08 

Summa 3.72 0.92 

Flöden har beräknats för befintlig och framtida markanvändning inom 

delavrinningsområde BII, se Tabell 15. För ett framtida klimatanpassat 2-årsregn med 

10 minuters varaktighet har flödet beräknats till 155 l/s, och flödet vid en varaktighet 

på 60 minuter har beräknats till 50 l/s.  

Vid ett klimatanpassat 10-årsregn med 10 minuters varaktighet ha flödet beräknats till 

264 l/s, och flödet vid en varaktighet på 60 minuter har beräknats till 82 l/s.  

Tabell 15. Flöden före och efter exploatering för delavrinningsområde BII. Flöden har beräknats för ett 
befintligt 2- och 10-årsregn samt ett framtida klimatanpassat 2- och 10-årsregn. 

Flöde (l/s) 

Delavrinningsområde BII 

Återkomsttid 
(år) 

Varaktighet 
(min) 

Före 
Exploatering 

Efter 
Exploatering 

2 10 98 155 

60 31 50 

10 10 166 264 

60 52 82 

Inom avrinningsområde BII byggs en del av den nya huvudgatan och dagvatten från 

gatan leds ut mot avtappningspunkt i den östra sidan av utredningsområdet. 

Dagvattnet efter exploateringen behöver inte fördröjas då den befintliga kapaciteten 

för befintlig trumma är 363 l/s.  
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5 SKYFALLSBERÄKNINGAR 

5.1 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Dimensionerande flöden har beräknats enligt rationella metoden som beskrivs i kapitel  

4.1. Beräknade dimensionerande flöden vid 100-årsregn syftar till att skydda 

byggnader och anläggningar inom och nedströms området. Inom skolområdet har 

översvämningsytor dimensionerats utefter förutsättningen att utflödet från området 

vid ett skyfall är 15 l/s*ha. Inom området för parkeringen dimensioneras 

översvämningsytor utifrån kriteriet av 15 l/s*ha i den västra delen av området och i 

den östra delen baseras utflöde av maxflöde i befintlig trumma, se kapitel 3.3.5. En 

förutsättning, för att inte öka belastningen ner mot skolan, har från projektgruppen 

under utredningen varit att det fortsättningsvis finns en vattendelare mellan område 

AII och skolområdet, se markering i Figur 20. 

 

Inom skolan i delområde A och B finns kringliggande fastigheter med utbyggt 

dagvattennät. Vid skyfall går ledningsnätet fullt och vatten rinner vidare på markytan 

utefter marklutningen. Då fastigheterna lutar in mot avrinningsområde A och B 

kommer vatten från kringliggande fastigheter bidra till skyfallsmängden som når 

skolområdet. Inom områden med dagvattennät har en volym motsvarande 5-årsregn 

med klimatfaktor 1,4 exkluderats från flödet då detta beräknas inkluderas i områdets 

dagvattenhantering.  

5.2 SKYFALLSBERÄKNINGAR INOM SKOLAN 

Innan exploatering består området till största del av skog i sluttning. I Tabell 16 

beskrivs befintlig markanvändning inom skolområdet. I Figur 17 visas skolområdets 

planerade markanvändning, delavrinningsområden samt flödesriktning. 

Markanvändning efter exploatering finns summerad i Tabell 17. Beräknade flödet före 

och efter exploatering visas i Tabell 18. Totalt inom skolområdet är den beräknade 

erforderliga fördröjningsvolymen 1570 m
3

. Den totala ytan är större i beräkningen för 

skyfall då befintliga kringliggande tak-, väg- och fastighetsytor inkluderats i 

beräkningen för skyfall, men inte i beräkningen för dagvatten. Det beror på att dessa 

områden har dagvattenhantering, men som beskrivs i stycket ovan antas kringliggande 

fastigheter påverka flöde vid skyfall inom skolområdet. Höjdsättningen av 

exploateringen påverkar avrinningsområdets yta och därav finns en differens mellan 

total yta av befintlig markanvändning och total yta för framtida markanvändning. 

 

Tabell 16. Befintlig markanvändning inom skolområdet. 

Yta  A [ha]   ϕ   Ared [ha]  

Befintlig 
fastighet 

0,42 0,3 0,13 

Skog i sluttning 6,90 0,2 1,38 

Befintlig takyta 0,11 0,9 0,10 

Befintlig vägyta 0,12 0,8 0,10 

Summa 7,55   1,70 
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Tabell 17. Framtida markanvändning inom skolområdet efter exploatering. 

Yta  A [ha]   ϕ   Ared [ha]  

Asfalt 1,06 0,8 0,85 

Befintlig 
fastighet 

0,42 0,3 0,13 

Tak 0,73 0,9 0,65 

Gräs 1,27 0,1 0,13 

Skog i sluttning 3,81 0,2 0,76 

Befintlig takyta 0,11 0,9 0,10 

Befintlig vägyta 0,12 0,8 0,10 

Summa 7,51   2,71 

 

Tabell 18. Flöden före och efter exploatering för skolområdet. Flöden har beräknats för ett befintligt 

100-årsregn samt ett framtida klimatanpassat 100-årsregn. 

  
Flöde (l/s)   

Skolområdet 

Återkomsttid (år) Varaktighet (min) Före Exploatering 
(l/s) 

Efter Exploatering 
(l/s) 

100 10 773 1774 

60 240 551 
 

5.2.1 DELAVRINNINGSOMRÅDE A 

Innan exploatering består delavrinningsområde A till största del av skog i sluttning 

med några enstaka områden med befintliga fastigheter, markanvändningen ses i Tabell 

19. I västra delen av område A rinner vatten ifrån höjdryggen på vägen ner mot 

skolområdet. Vid skyfall när befintlig dagvattenhantering nått sin fulla kapacitet rinner 

vatten från fastigheterna i väster mot skolområdet.  

 

Tabell 19. Befintlig markanvändning inom delavrinningsområde A innan exploatering.  

Yta  A  
[ha]  

 ϕ   Area reducerad 
[ha]  

Befintlig 
fastighet 

0,17 0,3 0,05 

Skog i sluttning 3,59 0,2 0,72 

Befintlig takyta 0,01 0,9 0,01 

Summa 3,77   0,78 

 

Markanvändningen inom det planerade skolområdet inom delområde A visas i Tabell 

20 och Figur 17.  
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Tabell 20. Framtida markanvändning inom delavrinningsområde A efter exploatering. 

Yta  A  
[ha]  

 ϕ   Area reducerad 
[ha]  

Asfalt 0,62 0,8 0,49 

Befintlig 
fastighet 

0,17 0,3 0,05 

Tak 0,30 0,9 0,27 

Gräs 0,95 0,1 0,095 

Skog i sluttning 1,69 0,2 0,34 

Befintlig takyta 0,03 0,1 0,003 

Summa 3,75   1,26 

 

Efter planerad exploatering påverkas rinnvägar och flöden. Flöden vid 100-årsregn har 

beräknats för befintlig och framtida markanvändning inom delavrinningsområde A, se 

Tabell 21.  

  

Tabell 21. Flöden före och efter exploatering för delavrinningsområde A. Flöden har beräknats för ett 
befintligt 100-årsregn samt ett framtida klimatanpassat 100-årsregn. 

  
Flöde (l/s)   

Delavrinningsområde A 

Återkomsttid (år) Varaktighet (min) Före Exploatering 
(l/s) 

Efter Exploatering 
(l/s) 

100 10 370 850 

60 110 260 
 

Vid fördröjning till ett utflöde på 15 l/s*ha erhålls en fördröjningsvolym på 750 m
3

.  

5.2.2 DELAVRINNINGSOMRÅDE B 

Innan exploatering består delavrinningsområde B till största del av skog i sluttning 

med några enstaka områden med befintliga fastigheter. En sammanställning av 

områdets markanvändning ses i Tabell 22. Inom östra delen av område B rinner vatten 

ifrån ett bostadsområde ner mot skolan. Vid skyfall när befintlig dagvattenhantering 

nått sin fulla kapacitet rinner vatten från fastigheterna i öster mot skolområdet.   

 
Tabell 22. Befintlig markanvändning inom delavrinningsområde B innan exploatering. 

Yta  A [ha]   ϕ   Area 
reducerad 

[ha]  

Befintlig 
fastighet 

0,25 0,3 0,08 

Skog i sluttning 3,31 0,2 0,66 

Befintlig takyta 0,10 0,9 0,09 

Befintlig vägyta 0,12 0,8 0,10 

Summa 3,78   0,92 
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Markanvändningen inom det planerade skolområdet inom delområde B visas i Tabell 

23 och Figur 17.  

 

Tabell 23. Framtida markanvändning inom delavrinningsområde B efter exploatering. 

Yta  A [ha]   ϕ   Area 
reducerad 

[ha]  

Asfalt 0,44 0,8 0,35 

Befintlig 
fastighet 

0,25 0,3 0,08 

Tak 0,42 0,9 0,38 

Gräs 0,32 0,1 0,03 

Skog i sluttning 2,11 0,2 0,42 

Befintlig takyta 0,10 0,9 0,09 

Befintlig vägyta 0,12 0,8 0,10 

Summa 3,77   1,45 

 

Efter planerad exploatering påverkas rinnvägar och flöden. Flöden vid 100-årsregn har 

beräknats för befintlig och framtida markanvändning inom delavrinningsområde B, se 

Tabell 24.  

  

Tabell 24. Flöden före och efter exploatering för delavrinningsområde B. Flöden har beräknats för ett 
befintligt 100-årsregn samt ett framtida klimatanpassat 100-årsregn. 

  
Flöde (l/s)   

Delavrinningsområde B 

Återkomsttid (år) Varaktighet (min) Före Exploatering 
(l/s) 

Efter Exploatering 
(l/s) 

100 10 400 920 

60 130 290 
 

Vid fördröjning till ett utflöde på 15 l/s*ha erhålls fördröjningsvolym på 830 m
3

.  

5.3 SKYFALLSBERÄKNINGAR PARKERINGS- OCH VÄGYTA 

Planerad vägsträckning och parkering är belägen där det idag går en grusväg. I övrigt 

består området till största del av skog i sluttning samt skogsmark i sankmark i tabeller 

kallad ”skog”. Inom området finns två avrinningsområden som leder vattnet västerut 

respektive österut, se Figur 18. Inom befintligt avrinningsområde AII finns en lågpunkt 

norr om befintlig väg, se Figur 11. Under vägen vid lågpunkten finns befintlig trumma 

(Figur 14). Trumman har tillräcklig kapacitet att avbörda flödet vid skyfall, men vatten 

kan i dagsläget även ansamlas i lågpunkten i det fall trumman skulle nå sin fulla 

kapacitet. Inom avrinningsområde BII kan befintlig trumma (Figur 14) ut från 

delavrinningsområdet avbörda ett flöde vid 100-årsregn. 

 

Avrinningsområden efter exploatering består av fem delavrinningsområden. I Figur 20 

visas generella flödesvägar samt avrinningsområden. 
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Figur 20. Avrinningsområden efter exploatering av väg och parkering vid skyfall. Flödesriktning visas i 
figuren med blå flödespilar och flöde i trumma visar med streckad röd linje. 

5.3.1 AVRINNINGSOMRÅDE AII 

Markanvändning för ytorna vid befintlig markanvändning inom delavrinningsområde 

AII visas i Figur 18. Från ytorna vid befintlig markanvändning beräknas vid ett 

100-årsregn med klimatfaktor 1,4 ett flöde av 259 l/s vid varaktighet 10 min och 38 

l/s vid varaktighet 60 min.   

 

Efter exploatering påverkar vägen samt parkeringen rinnvägarna. Vid skyfall når 

dagvattenlösningarna sin fulla kapacitet och ett överskott av vatten rinner vidare på 

markytan. Parkeringens yta medför att lågpunkten inom tidigare avrinningsområde AII 

fylls och vatten rinner från delar av den bomberade vägytan samt naturmarken rinner 

mot öster se avrinningsområde All.a i Figur 20.  

 

Framtida markanvändning inom avrinningsområde AII.a visas i Tabell 25. Flödet från 

avrinningsområde All.a beräknas vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,4 till 148 l/s 

vid 10 minuters varaktighet och 46 l/s vid 60 minuters varaktighet. Befintlig trumma 

har ett beräknat teoretiskt flöde av 351 l/s och planerad trumma har ett beräknat 

teoretiskt flöde av 408 l/s. Det får till följd att maxflödet vid skyfall kan passera i 

trumman och nå sumpskogen söder om parkeringen. Avrinningen från delområde AII.a 

behöver därmed fördröjas inom området för sumpskogen inom delavrinningsområde 

AII.b.  
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Tabell 25. Framtida markanvändning inom delavrinningsområde AII.a efter exploatering. 

Yta  A 
[ha]  

 ϕ   Ared 
[ha]  

Väg 0,10 0,8 0,08 

Grönyta 0,04 0,1 0,00 

Skog i 
sluttning 

0,61 0,2 0,12 

skog 0,07 0,1 0,01 

Summa 0,83   0,22 
 

Tabell 26. Framtida markanvändning inom delavrinningsområde AII.b efter exploatering. 

Yta  A 
[ha]  

 ϕ   Ared 
[ha]  

Väg och parkering 0,68 0,8 0,54 

Grönyta 0,08 0,1 0,01 

Skog i sluttning 0,61 0,2 0,12 

Skog 0,25 0,1 0,025 

Summa 1,62   0,70 

 

Framtida markanvändning inom avrinningsområde AII.b visas i Tabell 26. Beräknat 

flöde som når sumpskogen söder om parkeringen presenteras i Tabell 27. I tabellen 

visas även vilken fördröjningsvolym som krävs inom området vid ett utflöde av 

15 l/s*ha.  

 

Tabell 27. Sammanställning av fördröjningsvolym och maximalt vattenflöde vid 10 minuters varaktighet.  

Erforderlig fördröjningsvolym (m3) 570 

Dagvattenflöde till magasin, varaktighet 10 min (l/s) 630 

 

Inom område AII finns ett delområde AII.c (Figur 20) som inte avrinner mot 

sumpskogen utan avrinner direkt västerut. Framtida markanvändning inom 

avrinningsområde AII.c visas i Tabell 28. Det maximala flödet som avrinner från 

delområde AII.c beräknas vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,4 till 52 l/s vid 10 

minuters varaktighet och 16 l/s vid 60 minuters varaktighet.  

 

Tabell 28. Framtida markanvändning inom delavrinningsområde AII.c efter exploatering. 

Yta  A 
[ha]  

 ϕ   Ared 
[ha]  

Väg 0,07 0,8 0,05 

Grönyta 0,04 0,1 0,00 

Skog i 
sluttning 

0,08 0,2 0,02 

Skog 0,01 0,1 0,001 

Summa 0,20   0,08 
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5.3.2 AVRINNINGSOMRÅDE BII 

I Figur 18 visas befintlig markanvändning inom avrinningsområde BII. 

 

För att beräkna erforderlig fördröjningsvolym vid skyfall söder om vägen har 

avrinningsområde BII delats in i BII.a och BII.b, se Figur 20. Framtida markanvändning 

inom område BII.a och BII.b visas i  Tabell 29 och Tabell 30.  

 

Tabell 29. Framtida markanvändning inom delavrinningsområde BII.a efter exploatering. 

Yta  A 
[ha]  

 ϕ   Ared 
[ha]  

Väg 0,15 0,8 0,12 

Grönyta 0,06 0,1 0,01 

Skog i 
sluttning 

0,88 0,2 0,18 

Bebyggelse 0,42 0,2 0,08 

Skog 0,93 0,1 0,09 

Summa 2,45   0,48 

 

Tabell 30. Framtida markanvändning inom delavrinningsområde BII.b efter exploatering. 

Yta  A 
[ha]  

 ϕ   Ared 
[ha]  

Väg 0,15 0,8 0,12 

Grönyta 0,04 0,1 0,00 

Skog i 
sluttning 

1,08 0,2 0,22 

Summa 1,27   0,34 

 

Flödet från BII.b når BII.a genom en befintlig trumma med ett beräknat teoretiskt flöde 

av 254 l/s. Vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,4 beräknades flödet från område 

BII.b vid 10 minuters varaktighet till 233 l/s vid 60 minuters varaktighet beräknades 

flödet till 72 l/s.  

 

Från område BII.a rinner vattnet österut genom en trumma med ett teoretiskt beräknat 

flöde av 363 l/s. Vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,4 beräknades flödet från 

område BII.a vid 10 minuters varaktighet till 330 l/s vid 60 minuters varaktighet 

beräknades flödet till 103 l/s.  

 

Vid utflöde från avrinningsområde BII.a beräknas erforderlig fördröjningsvolym, Tabell 

31, utifrån ett utflöde från avrinningsområdet på 360 l/s.  

 

Tabell 31. Sammanställning av fördröjningsvolym och maximalt vattenflöde vid 10 minuters varaktighet. 

Erforderlig fördröjningsvolym (m3) 120 

Dagvattenflöde till magasin, varaktighet 10 min (l/s) 560 
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6 FÖRESLAGEN HANTERING AV DAGVATTEN OCH 

SKYFALL 

Hantering av dagvatten och skyfall har baserats på höjdsättning enligt underlag 

”Trafikförslag skolområdet_modellfil” (2021-09-10), ”AL studio DP norra Hallsås 

plankarta” (2021-09-07) och underlag för ändrad GC-väg ”GC” (2021-09-30). 

6.1 DAGVATTEN- OCH SKYFALLSHANTERING FÖR SKOLAN 

6.1.1 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 

Bilaga 1 visar förslag på hur dagvattnet kan hanteras inom detaljområdets södra del 

där den ny skolan planeras att byggas. Dagvattnet från naturmarksavrinningen föreslås 

samlas upp i öppna avskärande diken med hastighetsdämpande funktioner i de 

områden där marken lutar kraftigt. De avskärande dikena behöver klara av att 

transportera ett minsta flöde på cirka 150 l/s vid ett 20-årsregn och cirka 96 l/s vid ett 

5-årsregn. För att klara att transportera flödena föreslås att diket har en bottenbredd på 

cirka 0,5 meter och slänter som är minst 1:3 och att ungefärligt djup på cirka 0,3 

meter. 

Det avskärande diket som leder naturmarksavrinningen åt den västra sidan av 

detaljplanen föreslås ledas till en dagvattenledning via en kupolbrunn med sandfång. 

Dagvattenledningen föreslås dimensioneras för ett flöde som uppstår vid ett kortvarigt 

5-årsregn, vilket enligt beräkningarna motsvarar ett flöde på cirka 316 l/s. Det föreslås 
även att de tre makadamdiken som transporterar och renar dagvatten från Skolgatan 

kopplas in till dagvattenledningen. Dagvattnet från makadamdiken ska kopplas till 

ledningsnätet via en dränbrunn med sandfång. Dagvattenledningen leder dagvattnet 

från avrinningsområde A till fördröjningsdammen på den södra sidan av detaljplanen. 

Det finns risk för att dagvattenledningarna får en kraftig lutning på grund av de stora 

höjdskillnaderna inom utredningsområdet. Dagvattnet från den sydvästra sidan av 

skolgården leds ner till dammen via rännstensbrunnar som placeras i lågpunkt.  

Det föreslås ett avskärande dike som leder dagvattnet åt öst. Diket föreslås mynna ut i 

Sumpskog 3. Dagvattnet fördelar sig därefter över Sumpskog 3 och de perioder som 

grundvattnet inte ligger vid marknivån utan lägre kommer dagvattnet att infiltrera. Om 

grundvattnet ligger vid marknivån så kommer dagvattnet att rinna söderut mot 

skyfallsbarriären som planeras och vattnet kommer att ansamlas mot den, därför 

föreslås att barriären görs med släpp som släpper igenom dagvattnet motsvarande ett 

20-årsregn. Därefter leds dagvattnet ytligt mot ett uppsamlingsdike där dagvattnet från 

skolgården samlas upp och leds ner mot fördröjningsdammen via en kupolbrunn med 

sandfång.  

Dagvattenledningarna som föreslås på den östra sidan hjälper även till att hantera 

dagvattnet som rinner mot innergårdarna på den södra sidan av skolbyggnaden.  

För att rena dagvatten från parkeringarna som planeras inom skolområdet föreslås ett 

mindre biofilter, vars area motsvarar 2 - 6 procent av parkeringsytan som behöver 

renas. Det rekommenderas att använda sig av minst 5 procent för att klara 

reningskraven enligt StormTac. Filtermaterialet föreslås vara mellan 700 - 900 

millimeter djupt.  

Runt skolbyggnaden föreslås även betongrännor som hjälper till att transportera 

dagvattnet från avrinningsområdet ytledes mot Sumpskog 3.  

Allt dagvatten från avrinningsområde A och B leds till en torr fördröjningsdamm. I 

dammen behöver det fördröjas en volym på cirka 716 m
3

. Befintlig terräng varierar 

mycket i nivåer och det kommer att bli en utmaning att projektera dagvattendammen. 
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En kombination av att schakta ur ytor och valla upp marken kommer att behövas för 

att optimera användningen av ytan. Flödet ut ur anläggningen bör vara max 103 l/s för 

dagvattnet för att klara fördröjningskraven på 15 l/s*ha. Dagvattnet föreslås ledas ut 

ur dammen vi dagvattenledningar som sedan ansluts till ledningsnätet enligt Bilaga 1. 

Det föreslås att en avstängningsventil anläggs på utloppet av ledningen för att ha 

möjligheten att stänga av flödet ut från dammen om det skulle uppstå behov för det. 

Dammen kan behövas göras tät för att inte dagvattnet ska rinna ut längs med 

bergssprickor, detta behöver studeras vidare i projekteringsskede.  

6.1.2 FÖRESLAGEN SKYFALLSHANTERING 

Skolan är belägen i ett kuperat område och det är viktigt att marken lutar från 

skolbyggnaden och att höjdryggar inom skolområdet inte blir begränsande för flödet. I 

Figur 21 visas inringade områden där marken behöver justeras i projekteringsskedet 

för att undvika instängda områden inom skolområdet. 

 

 

Figur 21. Föreslagen hantering av skyfall inom skolområdet med ytor för skyfallshantering. Mörkt blå pilar 

visar flödesriktning och avrinningsområden är markerade i ljusblå.  
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Tabell 32. Beskrivning av fördröjningsytor och volymer. 

Fördröjningsyta 1 

Volym (m3) 420 

Överfallsnivå (m) + 78,50

Ungefärligt djup (m) 0,5 

Fördröjningsyta 2 

Volym (m3) 290 

Överfallsnivå (m) + 77,55

Ungefärligt djup (m) 0,5 

Fördröjningsyta 3 

Volym (m3) 140 

Överfallsnivå (m) 78,40 

Ungefärligt djup (m) 0,5 

Fördröjningsvolym 4 
dagvatten/skyfall 

Volym (m3) 720 

Total fördröjningsvolym (m3) 1570 

Utflöde från damm (l/s) 113 

Inom delavrinningsområde A rinner vattnet från naturmarken och den planerade 

skolgatan ner mot skolområdet. För att hantera skyfall har översvämningsytor inom 

skolområdet arbetats fram i samråd med projektgruppen från Lerums kommun. Inom 

projektgruppen fanns önskemål om att multifunktionella ytor skulle placeras inom 

skolgården. I projektgruppen godkändes att ytorna kunde ha ett djup av 0,5 meter vid 

regn med 100-års återkomsttid då barnen inte kommer vara på skolgården vid skyfall. 

Ytorna har ett maximalt djup av cirka 50 centimeter och skapas genom exempelvis 

överfall, vilket presenteras i Figur 21, nivåerna för överfallen presenteras i Tabell 32. I 

projekteringsskedet behöver behov av släntstabiliseringsåtgärder undersökas så inte 

risk för ras och skred uppkommer. Vid skyfall fylls fördröjningsyta 1 upp till 

överfallsnivån och därefter rinner vattnet vidare mot fördröjningsyta 2 (se Figur 21). 

Tanken med översvämningsytorna är att de ska fyllas vid skyfall när vatten rinner på 

markytan genom skolområdet. Fördröjningsyta 1 och 2 har inte tillräcklig volym att 

fördröja flödet inom delavrinningsområde A utan cirka 40 m
3

 rinner vidare mot 

fördröjningsyta 4.  

Inom avrinningsområde B rinner vattnet runt skolan ner mot en sumpskog på 

skolområdets östra sida. Sumpskogen planeras bevaras. En barriär har inkluderats 

efter markerat sumpskogsområde enligt plankartan. Marken inom sumpskogen lutar 

och för att inte erhålla höga vattendjup vid skyfall inom skolområdet har barriären 

ansatts cirka 50 centimeter ovan lägsta nivån inom sumpskogen. Barriären ger en 

fördröjning av cirka 140 m
3

. I det fall man kan tillåta ett större vattendjup vid skyfall 

inom skolgården kan en större fördröjningsvolym erhållas. Inom sumpskogen finns 

möjlighet att fördröja den totala erforderliga fördröjningsvolymen från område B på 

830 m
3

. Men det skulle då resultera i ett vattendjup av cirka 1 meter i sumpskogen.  

Totalt inom avrinningsområde A och avrinningsområde B behövs en fördröjning av 

1570 m
3

. Översvämningsytorna 1-3 i Figur 21, norr om fördröjningsvolym 4, har en 

sammanlagd volym på 850 m
3

, vilket innebär behov av en yta för fördröjning av 

resterande 720 m
3

. För dagvattenhanteringen krävs en fördröjningsvolym på 716 m
3

. 
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Mellan översvämningsyta 1, 2 och 3 och fördröjningsvolymen 4 för dagvatten och 

skyfall är det en signifikant höjdskillnad, se Tabell 32. Det finns en risk att flödet i 

dagvattenhanteringen medför en för stor avtappning från ytorna, vilket får till följd att 

översvämningsyta 1-3 inte uppnår den erforderliga fördröjningsvolymen. Vattnet rinner 

då vidare till fördröjningsyta 4 som riskerar att inte ha tillräcklig kapacitet. I 

projekteringsskedet behöver risken hanteras och hydraulisk modellering utföras för att 

säkerställa att styrningen av avtappningen från översvämningsytorna ger ett utflöde av 

15 l/s*ha från respektive avrinningsområde vilket innebär ett totalt flöde av 113 l/s ut 

från fördröjningsvolym 4. Den hydrauliska modelleringen behöver visa hur 

projekteringen påverkar flödet mellan översvämningsytorna så att 

översvämningsvolymer 1-3 fördröjer den volym vatten som krävs vid skyfall. I 

projekteringsskedet behövs det säkerställas att fördröjningsyta 4 för dagvatten och 

skyfall inte erhåller för stort flöde i förhållande till utflödet och dess totala volym. I det 

fall projektering eller den hydrauliska modellen indikerar att det inte är möjligt att 

fördröja de erforderliga volymerna inom skolområdet behöver fördröjningsvolym 4 

utökas till att fördröja områdets totala skyfallsvolym av 1570 m
3

. Om 

fördröjningsvolym 4 ska utökas tillkommer omfattande sprängningsarbeten. 

Med de åtgärder som utarbetats för hantering av skyfall inom skolområdet minskar 

flödet vid 100-årsregn vid en varaktighet på 10 min vid befintlig markanvändning från 

773 l/s till 113 l/s.  

6.2 DAGVATTEN- OCH SKYFALLSHANTERING FÖR PARKERINGEN 

6.2.1 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 

Förslag på hur dagvatten ska hanteras efter exploateringen av huvudvägen och 

parkeringen vid den norra sidan av detaljplanen presenteras i Bilaga 2. Dagvatten från 

vägarna föreslås renas genom att dagvattnet leds ner till makadamdiken, som förslag 

på utformning för makadamdike, se Figur 22. Makadamdiket föreslås ha en minsta 

tvärsnittsarean på cirka 0,66 m
2

. Sträckorna där makadamdikets botten ligger mer än 

0,5 meter över grundvattenytan kan dagvattnet i makadamdiket infiltrera ner till 

grundvattnet, medan dränering i botten av makadamdiket kommer att krävas om 

avståndet mellan botten på makadamdiket och grundvattennivån är mindre än 0,5 

meter. Delarna av diket som hamnar under marknivå och grundvattennivå behöver 

göras täta med gummiduk eller bentonit. Djupet på materialet behöver vara cirka 0,7 

meter djupt för att uppnå en reningsgrad på cirka 70 procent enligt StormTac. Om 

makadamdiket görs något nedsänkt enligt förslag kan det skapas en fördröjningsyta 

där en del dagvatten kan stå innan det infiltreras ner genom makadamen.  

Kupolbrunnar med perkolationsbotten skulle även kunna anläggas längs med 

makadamdiket för att hantera större regn än det dimensionerande regnet. Innan 

dräneringen ansluts till trummor bör det gå via en dränbrunn med sandfång.  

Längs med Skolgatan, se bilaga 2, kommer delar av dräneringen att behöva ledas ner 

mot skolan, då föreslagna markhöjder inte ger möjlighet för avvattning mot ny trumma 

(1).  
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Figur 22. Exempel på sektion för makadamdike som behövs för att klara dagvattenrening inom 
detaljplanen. 

Inom området finns idag 4 befintliga trummor. Efter exploateringen föreslås att tre av 

trummorna rivs och ersätt med nya trummor enligt Bilaga 2. Trummorna behöver vara 

kvar för att inte minska avrinningsområdena som går till sumpskog 1 och sumpskog 2. 

Dagvattnet från parkeringen måste renas innan dagvattnet släpps till sumpskog 2. För 

parkeringsytan krävs en hög reningsgrad utifrån avsnitt 7.2, då parkeringen förväntas 

ha en måttlig – hög föroreningsbelastning av dagvatten. Inom denna del av 

detaljplanen finns det en stor brist på utrymme för dagvattenlösningar och därför har 

reningsanläggningar som tar en stor yta i anspråk valts bort, så som dammar med 

permanent vattenspegel.  

För att rena dagvattnet från parkeringen föreslås biofilter/raingarden. Ytbehovet för 

biofilter A och biofilter B (se Bilaga 2) ligger mellan 2-6 procent av det hårdgjorda 

avrinningsområdet, för att klara reningskraven enligt StormTac beräkningarna föreslås 

ett biofilter med en yta som inte är mindre än 5 procent. Filtermaterialet ska vara 

mellan 700-900 millimeter djupt. Biofilter bör dimensioneras för ett regn med en 

återkomsttid på 0,5-2 år och då kommer största delen av dagvattnet att kunna 

infiltrera. Större regn än ett 2-årsregn bör bräddas vi kupolbrunnar ner till sumpskog 2. 

En förutsättning för att biofilter ska kunna rena dagvattnet som genereras inom 

parkeringen är att hela parkeringens yta faller mot biofiltret. Det är viktigt att ha flera 

intag till biofiltret och att dagvattnet fördelar sig jämt över ytan som faller mot 

biofiltret.  

Inom avrinningsområde AII föreslås att fördröjningen på cirka 220 m
3

 fördröjs inom 

sumpskog 2. Om volymen sprids ut på sumpskogsytan så ökar nivån med max 7 cm 

om grundvattenytan står i samma nivå som markytan, annars infiltrerar vattnet ner till 

grundvattnet. Flödet ut från avrinningsområdet minskas till 37 l/s.  

För avrinningsområde BII föreslås inte någon fördröjning då avtappningspunkten för 

avrinningsområdet har en mycket större kapacitet än det som exploateringen 

genererar, däremot sker en viss fördröjning i makadamdikena.  

En groddamm planeras inom den norra delen av detaljplanen, se Bilaga 2. Dammen 

behöver vara minst 10 meter i diameter så att den inte växer igen. Den behöver även 

placeras i ett område där solen värmer upp tidigt på våren. Dammen behöver ha ett 

djupare parti på cirka 2 meter där det alltid finns vatten. Groddammen ska inte 

användas 
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för att rena dagvatten och dagvatten ska inte ledas via groddammen ner mot 

sumpskog 2.  

6.2.2 FÖRESLAGEN SKYFALLSHANTERING 

Inom delavrinningsområde AII.b beräknades den erforderliga fördröjningsvolymen till 

570 m
3

. Vatten fördröjs då för delavrinningsområde AII.a och AII.b. Volymen baserades 

på ett utflöde av 15 l/s*ha vilket innebär ett utflöde av 37 l/s. Volymen kontrollerades i 

Scalgo utifrån redigerad höjddata från plankarta och trafikförslag och visas i Figur 23. 

Från område AII.c rinner vid 100-årsregn efter planerad exploatering ett flöde av 52 l/s 

vid 10 minuters varaktighet. Vid befintlig markanvändning är utflödet från området vid 

10 minuters varaktighet 259 l/s, därav görs bedömningen att flödet från AII.c inte 

behöver fördröjas då totala flödet från området AII minskar efter exploateringen från 

259 l/s till 88 l/s vid 100-årsregn med 10 minuters varaktighet.  

 

 

Figur 23. Fördröjningsvolymer inom parkeringen. Trummor inom planerad väg och parkeringsyta visas i 
röd streckad linje. Blå pilar indikerar flödesriktning. 

Vid beräknat 100-årsregn inom delavrinningsområde BII.b finns det tillräckligt med 

kapacitet i befintlig trumma och ingen fördröjning krävs inom delavrinningsområdet. 

Inom område BII.a som erhåller flöde från BII.b behövs en fördröjning av 120 m
3 

vid ett 

utflöde av 360 l/s från området. Volymen finns tillgänglig inom befintlig terräng i den 

flacka ytan norr om vägen, se Figur 23. Volymen har kontrollerats genom 

lågpunktskartering i Scalgo.   
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7 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 

För att bestämma vilken typ av rening som krävs inom detaljplanen har en översiktlig 

bedömning gjorts utifrån stegen som beskrivs i Lerum kommuns handbok för 

dagvattenhantering. Bedömningen har kompletterats med teoretiska 

föroreningsberäkningar som gjorts i StormTac. För att bedöma föroreningshalterna 

som når recipienten efter att detaljplanen exploaterats, jämförs givna riktvärden från 

Lerums kommuns handbok för dagvattenhantering med de beräknade 

föroreningshalterna.  

7.1 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR FÖR SKOLOMRÅDET 

En samlad bedömning för Lerån har gjort med hjälp av underlag från VISS och Lerums 

kommun Vattenöversikt. Lerån har en ekologisk känslighet som är särskilt känslig och 

en status på dålig enligt Lerums vattenöversikt daterad 2009. Däremot har Lerån enligt 

den senaste bedömningen i VISS en ekologisk klassning på måttlig, vilket innebär att 

denna klassning används i bedömningen, se röd markering i Tabell 33. 

Tabell 33. Samlad bedömning av recipientens känslighet utifrån Lerums Vattenöversikt. Röd markering är 
Leråns känslighet. 

När skolan byggs kommer den uppskattade föroreningshalten från skolområdet att 

vara Måttlig, se röd markering i Tabell 34. Vägen som byggs för transport av gods till 

skolan förväntas ha en trafikbelastning på cirka 120 - 150 fordon/dygn, vilket medför 

att dagvattnets föroreningshalt förväntas vara Låg-måttlig, se grön markering i Tabell 

34.  



  

 

Uppdrag: 312674, Ny skola Norra Hallsås skyfallshantering, ram  KS19.899-

1 

 

2021-11-04 

Beställare: Lerums kommun  Slutrapport 

 

44(53) 

Tabell 34. Uppskattning av föroreningshalt i dagvatten enligt Handbok för dagvattenhantering i Lerums 
kommun. För den nya skolan och skolområdet gäller röd markering. 

 
 

För att bestämma reningsbehovet för dagvattnet med hänsyn till recipienten används 

Tabell 35. Dagvattnet från skolan kommer att ledas till Lerån och därmed bedöms 

reningsbehovet för skolområdet vara Hög reningsgrad, se röd markering i Tabell 35. 

Reningsbehovet för vägen in till skolan bedöms vara Medel reningsgrad, se grön 

markering i Tabell 35.  
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Tabell 35. Bedömt reningsbehov baserat på en samlad bedömning av recipientens känslighet och 
dagvattnets uppskattade föroreningsinnehåll. Grön markering visar reningsbehovet för vägen med Lerån 

som recipient och röd markering visar skolans reningsbehov med Lerån som recipient. 

 
 

Föroreningssimuleringar har genomförts i StormTac för att indikera 

föroreningshalterna inom området. StormTac är ett webbaserat verktyg som används 

för att bedöma föroreningsbelastning som dagvattnet för med sig från olika typer av 

ytor. StormTac används även för att grovt uppskatta reningseffekten som olika typer av 

reningsanläggningar har på detaljplanens dagvatten. Beräkningarna utgår från 

schablonvärden och ska därför endast tolkas som en indikation på vilka halter och 

mängder som riskerar att transporteras med dagvattnet. Föroreningsbelastningen för 

takytor och asfaltsytor inom skolområdet har antagits vara låga då skolan är belägen i 

ett område som inte har någon tung trafik och asfalten är avsedd att användas av 

barnen för lek och inte för fordon.  

 

I simuleringen har en korrigerad nederbörd på 1049 mm/år använts. 

Markanvändningen som använts som indata för befintliga föroreningsberäkningar är 

skogsmark och befintlig grusväg enligt Tabell 4, och Tabell 7. Markanvändningen som 

används efter exploatering presenteras i Tabell 5 och Tabell 8. Föroreningshalterna 

jämförs med riktvärden som är angivna i Lerums kommun dagvattenhandbok.  

 

Efter exploatering och dagvattenrening kommer alla ämnen att understiga riktvärdena, 

se Tabell 36. Efter rening beräknas föroreningshalter för arsenik (As), bly (Pb), krom 

(Cr), nickel, (Ni), zink (Zn), olja och suspenderat material (SS) bli lägre än befintliga 

föroreningshalter.  

 

Dagvattenrening har simulerats i StormTac med biofilter/raingarden som föreslagen 

rening för parkeringsytorna och makadamdiken som rening för Skolgatan. Därefter går 

dagvattnet genom en torr damm där det sker en mindre rening av dagvattnet. 
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Tabell 36. Tabellen visar föroreningshalter före och efter exploatering (dagvatten + basflöde) samt efter 
exploatering med rening. Föroreningshalterna jämförs med riktvärden från Lerums dagvattenhandbok. 

Fetmarkerade siffror visar halter över riktvärden.   

Ämnen Riktvärden 
(Göteborg)  

Före exploatering Efter exploatering 
utan rening  

Efter exploatering 
med rening 

As (µg/l) 15 1.7 1.7 1.3 

Pb (µg/l) 14 2.6 2.4 1.5 

Cd (µg/l) 0.4 0.092 0.24 0.15 

Cr (µg/l) 15 1.8 2.5 1.3 

Cu (µg/l) 10 4.7 7 4.9 

Ni (µg/l) 40 2.8 2.8 1.8 

Zn (µg/l) 30 12 16 11 

Hg (µg/l) 0.05 0.0064 0.013 0.0087 

P (µg/l) 50 16 57 47 

N (µg/l) 1250 310 800 520 

Olja (µg/l) 1000 81 220 31 

SS (µg/l) 25000 15000 17000 11000 
 

7.2 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR FÖR PARKERINGSYTAN OCH VÄGEN 

SKOGSHÖJDEN 

Recipient för den nya vägen som byggs mellan Skogshöjden och Torpadalsstigen samt 

parkeringsplatsen för skolan är Säveån och Lerån och därmed följer recipienternas 

känslighet för föroreningar i dagvatten enligt Tabell 37. Den lila markeringen visar att 

Säveån har en medelhög känslighet medan Lerån har en Hög känslighet enligt den 

röda markeringen, detta medför att det ställs större krav på rening av dagvatten för 

ytorna som avvattnas mot Lerån.   

 

Tabell 37. Samlad bedömning av recipientens känslighet utifrån Lerums Vattenöversikt. Röd markering är 
Leråns känslighet och blå markering är Säveåns känslighet.  

 
 

I dagsläget har grusvägen som ansluter Skogshöjden med Torpadalsstigen en låg 

trafikbelastning. När vägen byggs om kommer den fortsatt att ha en låg 

trafikbelastning med en ÅDT på 1200 fordon/dygn, vilket medför att vägens 
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uppskattade föroreningshalt bedöms vara Låg-måttlig, se grön markering i Tabell 38. 

Föroreningshalten för vägen in till skolan bedöms också vara Låg-måttlig. Det planeras 

även 85 till 106 parkeringsplatser inom området, detta medför en uppskattad 

föroreningshalt förväntas bli Måttliga-höga, se röd markering i Tabell 38.  

 

Tabell 38. Uppskattning av föroreningshalt i dagvatten enligt Handbok för dagvattenhantering i Lerums 
kommun. För den nya vägen gäller grön markering och för parkeringen gäller röd markering. 

 
 

För att bestämma reningsbehovet för dagvattnet med hänsyn till recipienten används 

Tabell 39. Dagvattnet som befinner sig inom avrinningsområde AII (se Figur 19) leds 

till Säveån, medan ytor som finns inom avrinningsområde BII leds till Lerån. Dagvattnet 

från den stora parkeringen kommer att ledas till Säveån och därmed bedöms 

reningsbehovet för parkeringen vara Hög reningsgrad, se lila markering i Tabell 39. 

Delar av den nya vägen och vägen in till skolan kommer att ha Säveån som recipient 

och där behövs en låg reningsgrad, se grön markering i Tabell 39. Reningsbehovet för 

delar av den nya vägen som avvattnas mot Lerån behöver ha en Medel reningsgrad, se 

röd markering.  
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Tabell 39. Bedömt reningsbehov baserat på en samlad bedömning av recipientens känslighet och 
dagvattnets uppskattade föroreningsinnehåll. Reningsbehovet för parkeringen med Säveån som recipient 
är markerat i lila. Grön markering visar reningsbehovet för vägen med Säveån som recipient och röd 
markering visar vägens reningsbehov med Lerån som recipient.  

 
 

En simulering av dagvattenföroreningarna för avrinningsområde AII och 

avrinningsområde BII har gjorts med hjälp av StormTac. Markanvändningen som 

använts som indata för befintliga föroreningsberäkningar är markytorna som kommer 

att exploateras, så som parkering och vägar, se Tabell 40 för markytorna för 

avrinningsområde AII. 

 

Tabell 40. Markanvändning för avrinningsområde AII som används som indata till StormTac. 

Markanvändning innan 
exploatering 

Markanvändning 
efter exploatering 

Yta  Area (ha) Yta Area (ha) 

Skogsmark 0.84 Väg  0.25 

Grusväg 0.14 Grönyta 0.16 

    CG 0.14 

    Parkering 0.43 

Totalt 0.98 Totalt  0.98 
 

Innan exploatering överskrider inga ämnen de rekommenderade riktvärdena för 

dagvatten. Efter exploatering och innan dagvatten renas så förväntas sju ämnen 

överskrida riktvärdena, dessa ämnen är bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kvicksilver 

(Hg), fosfor (P), kväve (N) och suspenderat material (SS), se Tabell 41.  

 

För att rena dagvatten från parkeringen föreslås en biofilter/raingarden och för att 

rena dagvatten från vägarna föreslås makadamdiken. Naturmarksavrinngen renas inte, 

då ytvattnet anses vara relativt rent. Efter exploatering med rening i föreslagna 

reningsanläggningar överskrids inga riktvärden, dock är föroreningshalterna högre för 

bland annat krom (Cr), koppar (Cu), fosfor (P), kväve (N) och olja i jämförelse med 

förväntade befintliga föroreningsämnen. Övriga ämnen så som arsenik (As), bly (Pb), 

kadmium (Cd), nickel (Ni) och suspenderat material (SS) förväntas släppa en mindre 

mängd till recipienten om tillräcklig rening lyckas uppnås i reningsanläggningarna.  
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Tabell 41. Tabellen visar föroreningshalter före och efter exploatering (dagvatten + basflöde) samt efter 
exploatering med rening för avrinningsområde AII. Föroreningshalterna jämförs med riktvärden från 

Lerums dagvattenhandbok. Fetmarkerade siffror visar halter över riktvärden.  

Ämnen  Riktvärden 
(Göteborg)  

Före 
exploatering 

Efter exploatering 
utan rening  

Efter exploatering 
med rening 

As (µg/l) 15 1.8 2.7 0.90 

Pb (µg/l) 14 2.4 15 1.2 

Cd (µg/l) 0.4 0.09 0.31 0.065 

Cr (µg/l) 15 1.6 9.5 2.9 

Cu (µg/l) 10 5.5 27 5.8 

Ni (µg/l) 40 2.5 8.7 1.7 

Zn (µg/l) 30 14 72 9.6 

Hg (µg/l) 0.05 0.0075 0.064 0.024 

P (µg/l) 50 19 120 40 

N (µg/l) 1250 530 2000 800 

Olja (µg/l) 1000 81 670 110 

SS (µg/l) 25000 13000 83000 7000 
 

Markanvändningen som använts som indata för föroreningsberäkningarna inom 

avrinningsområde BII presenteras i Tabell 42.  

 

Tabell 42. Markanvändning för avrinningsområde BII som används som indata till StormTac. 

Markanvändning innan 
exploatering 

Markanvändning efter 
exploatering 

Yta  Area (ha) Yta Area (ha) 

Skogsmark 0.11 Väg  0.11 

Grusväg 0.15 Grönyta 0.1 

    CG 0.05 

Totalt 0.26 Totalt  0.26 

 

Innan exploatering överskrider inga ämnen de rekommenderade riktvärdena för 

dagvatten. Efter exploatering och innan dagvatten renas så förväntas fem ämnen 

överskrida riktvärdena, dessa ämnen är koppar (Cu), kvicksilver (Hg), fosfor (P), kväve 

(N) och suspenderat material (SS), se Tabell 43.  

 

För att rena dagvatten från vägarna föreslås makadamdiken som tar upp dagvattnet 

och renar det innan det leds vidare till den norra sumpskogen. Naturmarksavrinngen 

renas inte, då ytvattnet anses vara relativt rent. Efter exploatering med rening i 

föreslagna reningsanläggningar överskrids inga riktvärden, dessutom är de flesta 

föroreningshalterna lägre i jämförelse med befintliga föroreningshalter. 
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Tabell 43. Tabellen visar föroreningshalter före och efter exploatering (dagvatten + basflöde) samt efter 
exploatering med rening för avrinningsområde BII. Föroreningshalterna jämförs med riktvärden från 

Lerums dagvattenhandbok. Fetmarkerade siffror visar halter över riktvärden.   

Ämnen  Riktvärden 
(Göteborg)  

Före 
exploatering 

Efter exploatering 
utan rening  

Efter exploatering 
med rening 

As (µg/l) 15 1.9 1.9 0.50 

Pb (µg/l) 14 2.0 3.1 0.28 

Cd (µg/l) 0.4 0.084 0.22 0.072 

Cr (µg/l) 15 1.2 5.4 1.0 

Cu (µg/l) 10 7.7 18 3.7 

Ni (µg/l) 40 1.6 4.2 1.5 

Zn (µg/l) 30 20 19 3.9 

Hg (µg/l) 0.05 0.01 0.053 0.019 

P (µg/l) 50 27 120 35 

N (µg/l) 1250 1100 1700 580 

Olja (µg/l) 1000 80 580 29 

SS (µg/l) 25000 9500 43000 3000 
 

7.3 PÅVERKAN PÅ RECIPIENTER OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 

7.3.1 PÅVERKAN PÅ MKN FRÅN SKOLAN 

Dagvattnet inom skolområdet föreslås renas genom att dagvattnet från vägen renas i 

makadamdiken och dagvattnet från parkeringarna renas i biofilter, dagvattnet från hela 

avrinningsområde A och B passerar en torr damm där det också sker rening av 

dagvatten innan det leds till recipient. Recipienten för skolområdet är Lerån. Efter 

exploatering för skolan utan dagvattenrening visar beräkningar att föroreningshalterna 

kommer att öka i jämförelse med befintliga föroreningshalter, dock är det bara fosfor 

som överstiger riktvärdena. Då marken tidigare varit skogsmark och sumpskog 

förväntas en ökning av föroreningshalterna för området, och det ses som positivt att 

enbart fosfor överstiger riktvärdena utan rening.  

 

Leråns ekologiska recipientstatus påverkas av näringsämnen. Efter exploatering med 

rening har beräkningarna visat att föroreningshalterna inte överstiger riktvärdena, 

dessutom visar beräkningarna att halterna för sju ämnen ligger under befintliga halter, 

vilket är positivt. Föroreningshalterna för fosfor ligger under riktvärdena men är högre 

än befintliga värden. För att minska föroreningsmängden för fosfor krävs 

sedimentering eller filtrering. En damm med permanent vattenyta skulle kunna 

anläggas där en torr damm föreslås idag så att sedimentation skulle vara möjligt. Dock 

skulle den kräva en större yta och terrängen är utmanande redan som det är idag, att 

spränga och schakta för en damm med permanent vattenyta skulle även öka 

kostnaderna, vilket kan medföra att det inte är ekonomiskt försvarbart att anlägga en 

sedimentationsdamm för att minska fosforhalterna och kvävehalterna när de inte 

överstiger riktvärdena.  

7.3.2 PÅVERKAN PÅ MKN FRÅN PARKERING OCH HUVUDGATAN 

Dagvattnet som släpps från parkeringen inom avrinningsområde AII föreslås renas 

genom biofilter och dagvattnet från vägen föreslås renas via makadamdiken. 

Beräkningarna gjorda i StormTac visar att reningsanläggningarna som föreslås är 

tillräckligt för att alla föroreningshalterna efter exploatering med rening understiger 



  

 

Uppdrag: 312674, Ny skola Norra Hallsås skyfallshantering, ram  KS19.899-

1 

 

2021-11-04 

Beställare: Lerums kommun  Slutrapport 

 

51(53) 

riktvärdena, vilket medför att exploateringens bidrag kommer att ha en mindre 

påverkan på recipienten Säveån. Några av halterna understiger även befintliga 

föroreningshalterna, så som arsenik (As), bly (Pb), kadmium (Cd), nickel (Ni) och 

suspenderat material (SS) och kommer därmed att bidra till en marginell förbättring av 

föroreningsämnena i recipienten.  

 

Dagvattnet som kommer från vägen inom avrinningsområde BII föreslås renas via 

makadamdiken. Recipienten för den östra sidan av Huvudvägen är Lerån. 

Beräkningarna visar att makadamdiken har en tillräcklig reningskapacitet för att inga 

riktvärden på föroreningsämnen överstigs efter exploatering med rening.  

8 SLUTSATSER 

8.1 DAGVATTEN 

Efter exploatering av utredningsområdet ökar dagvattenflödet till 

avtappningspunkterna. För att inte belasta dagvattensystemen nedströms följs 

förutsättningen att det ska fördröjas 15 l/s* ha från avrinningsområdena. Vilket 

medför att dagvatten fördröjs inom alla avrinningsområden utom avrinningsområde BII 

då avtappningspunkten för avrinningsområdet är en befintlig trumma som inte 

kommer att bytas ut och därmed blir kapaciteten för trumman dimensionerande för 

dagvattnet.  

 

Den huvudsakliga dagvattenhanteringen inom skolområdet är avskärande diken som 

hanterar naturmarksavrinningen, makadamdiken för transport och fördröjning av 

vägdagvatten, dagvattenledningar, betongrännor, biofilter och en översvämningsyta i 

form av en torr damm. Dagvattendammen behöver ha en minsta erforderlig 

magasinvolym på 716 m
3

.  

 

Efter exploatering med föreslagna reningsanläggningar inom skolområdet visar 

föroreningsberäkningarna att inga ämnen överstiger riktvärden för 

föroreningshalterna. Sju ämnes halter beräknas bli lägre än befintliga föroreningshalter 

vilket medför att det inte bedöms vara kostnadseffektivt att anlägga en damm för 

sedimentering av dagvatten då ytbehovet kommer att bli större och därmed ökar 

kostnaderna.  

 

Dagvattenhanteringen för avrinningsområde AII är huvudsakligen makadamdiken och 

biofilter som omhändertar dagvatten från parkering och vägytor. Förslagen avser att 

främst hantera rening av dagvatten inom området då fördröjning bör kunna ske i 

sumpskog 2. Reningsanläggningarna bedöms vara tillräckliga för att inte ge en negativ 

påverkan på recipienten, då föroreningshalterna efter exploatering med rening 

understiger riktvärdena. Det bedöms även vara möjligt att fördröja 220 m
2

 i sumpskog 

2 då nivåskillnaden blir maximalt 7 cm inom området.  

 

Dagvattnet från exploateringen inom avrinningsområde BII hanteras huvudsakligen i 

makadamdiken, i dikena sker rening och fördröjning av vägdagvatten. Dock bedöms 

det inte finnas behov av fördröjning inom avrinningsområde BII då avtappningspunkten 

för avrinningsområdet har en större kapacitet än vad dagvattnet genererar. 

Makadamdiken bedöms vara tillräckliga för att förbättra dagvattenkvaliteten och bidrar 

inte till några stora negativa konsekvenser för recipienten då inga riktvärden för 

föroreningshalterna överskrids.  
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8.2 SKYFALL 

För skolområdet föreslås tre översvämningsytor inom skolområdet med ett djup av 

cirka 0,5 meter. Utöver dessa föreslås en kombinerad fördröjningsvolym för skyfall och 

dagvattenhantering söder om skolområdet. Med de åtgärder som utarbetats för 

hantering av skyfall inom skolområdet minskar flödet vid 100-årsregn vid en 

varaktighet på 10 minuter vid befintlig markanvändning från 773 l/s till 113 l/s.  

Mellan översvämningsyta 1 och fördröjningsvolymen för dagvatten och skyfall är det 

en signifikant höjdskillnad. I projekteringsskedet behövs säkerställas att 

fördröjningsytan för dagvatten och skyfall inte erhåller för stort flöde i förhållande till 

utflödet (113 l/s) och dess totala volym. 

Mellan översvämningsyta 1,2 och 3 och fördröjningsvolymen 4 för dagvatten och 

skyfall är det en signifikant höjdskillnad. Det finns en risk att flödet i 

dagvattenhanteringen medför en för stor avtappning från ytorna 1-3, vilket innebär att 

ytorna inte uppnår beräknad fördröjning och en större volym än vad som finns 

tillgänglig når fördröjningsvolym 4. Risken behöver hanteras i projekteringsskedet, och 

hydraulisk modellering utföras, för att säkerställa att styrningen av avtappningen från 

översvämningsytorna ger ett utflöde av 15 l/s*ha från området, vilket innebär ett totalt 

flöde av 113 l/s utan att kapaciteten i fördröjningsvolym 4 överskrids. I det fall 

projektering eller den hydrauliska modellen indikerar att det inte är möjligt att fördröja 

de erforderliga volymerna inom skolområdet behöver fördröjningsvolym 4 utökas till 

att fördröja områdets totala skyfallsvolym av 1570 m
3

. 

Inom skolområdet kommer översvämningsytor fyllas till ett djup av cirka 0,5 meter. I 
projektgruppen godkändes att översvämningsytor för skyfall kunde ha ett djup av 0,5 

meter vid regn med 100-års återkomsttid då barnen inte kommer vara på skolgården 

vid skyfall. Under projekteringsskedet bör en kontrollberäkning alternativt hydraulisk 

modellering utföras över hur lång tid översvämningsytorna är fyllda med vatten. I det 

fall vatten blir stående inom översvämningsytorna efter skyfallet finns det risk att 

barnen besöker skolgården och säkerheten för barnen bör då säkerställas. Vatten 

ansamlas inom översvämningsytorna för regn större än dimensionerande regn för 

dagvattenhanteringen. Kontrollen bör utföras på regnhändelser med en återkomsttid 

av 30, 50, och 100 år, för att under skoltid kunna säkerställa säkerheten för barnen på 

skolgården. 

Från avrinningsområdet AII minskar det totala flödet efter exploateringen från 259 l/s 

till 88 l/s vid 100-årsregn med 10 minuters varaktighet. Flödet vid skyfall rinner vidare 

från delavrinningsområde AII.a till AII.b och fördröjs i sumpskogen inom område AII.b. 

Delområde AII.c har en liten påverkan och då det totala flödet från området minskar 

anses flödet från AII.c kunna rinna från området utan fördröjning.  

Vid beräknat 100-årsregn inom delavrinningsområde BII.b finns det tillräckligt med 

kapacitet i befintlig trumma och ingen fördröjning krävs inom delavrinningsområdet. 

Inom område BII.a som erhåller flöde från BII.b behövs en fördröjning av 120 m
3 

vid ett 

utflöde av 360 l/s från området.  

Med föreslagna lösningar påverkas inte omkringliggande områden negativt vid skyfall. 

Områden nedströms får inte ett ökat flöde jämfört med befintliga förhållanden.  

Inom utarbetade föreslagna översvämningsytor ansamlas vatten vid regnhändelser som 

överstiger dimensionerande regn för dagvattenhantering. Vid mindre regn bör vattnet 

styras mot dagvattenhanteringen för att undvika att marken påverkas vid mindre 

regnhändelser och blir vattenmättad.  
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9 BILAGOR 

 

BILAGA 1 – Dagvattenhantering inom skolan 

 

BILAGA 2 – Dagvattenhanterung för parkering och huvudgatan 
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