Del av Sandared, Borås stad
Dagvattenutredning till planprogram
2010-12-21

Del av Sandared, Borås stad
Dagvattenutredning till planprogram
2010-12-21
Beställare:

BORÅS STAD
501 80 BORÅS

Konsult:

Norconsult AB
Box 8774
402 76 Göteborg

Uppdragsledare:
Handläggare:

Emma Nilsson Keskitalo
Herman Andersson

Uppdragsnr:

102 09 20

Filnamn och sökväg:

n:\102\09\1020920\0-mapp\beskrivningar utredningar
pm\utredningar - pm\sandared.doc

Kvalitetsgranskad av:

Johanna Hulthén

Tryck:

Norconsult AB

3 (16)

Sammanfattning
Borås stad har givit Norconsult AB i uppdrag att utreda system för dagvattenhantering inom det område som omfattas av planprogram för del av Sandared,
ca 10 km väster om centrala Borås. Området, som omfattar en yta om ca 33 ha,
ligger i direkt anslutning till Viaredssjön.
System för dagvattenhantering inom planområdet har tagits fram och dimensionerats för nederbörd med 10 års återkomsttid.
För att säkerställa dagvattenhanteringen inom planområdet har olika åtgärder föreslagits för områdets olika delar. Enligt dokumentet ”Dagvatten i Borås Stad”
(2008) skall dagvatten i första hand omhändertas lokalt, s.k. LOD, och i andra hand
utjämnas. Det vatten som varken kan omhändertas lokalt eller utjämnas skall
avledas via ledningar och diken.
I områdets västra del föreslås vägdagvatten utjämnas i makadamfyllda diken. Dagvatten från tak och inom fastigheter föreslås i första hand omhändertas lokalt och
låtas infiltrera på tomtmark. I andra hand föreslås dagvattenledningar förläggas i
gator för att leda dagvatten till infiltrationsstråk, som exempelvis kan anläggas i
form av ett svackdike längs Gamla landsvägen.
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För den östra delen av planområdet föreslås anläggande av en dagvattendamm.
Dagvatten från vägar kan ledas till dammen via öppna diken, medan dagvatten från
fastigheter i första hand utjämnas på tomtmark innan det ansluts till dammen via
dagvattenledningar som förläggs i gator. Dammen föreslås placeras centralt i
delområdet, där det idag finns tennisbanor. Programplanen medger nytt läge för
tennisbanorna i anslutning till tennishallen.
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1 Orientering
På uppdrag av Borås Stad har Norconsult AB utarbetat föreliggande dagvattenutredning till planprogram för del av Sandared. Planprogrammet omfattar, inom en
yta av ca 33 ha, flerbostadshus, mindre industrilokaler samt en förskola. Det är idag
osäkert vilken typ av verksamhet som skall bedrivas i de planerade industrilokalerna.
Vidare omfattar planprogrammet utbyggnad av vägnätet inom området samt
anläggande av en GC-väg utmed Viaredssjön. Området närmst sjön omfattas av
strandskydd.
Av figur 1 framgår planområdets läge, ca 10 km väster om Borås stadskärna.

Figur 1. Rödmarkeringen visar ungefärligt läge för programplaneområdet
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Utredningen syftar till att klarlägga befintliga förhållanden inom området och att
föreslå hur dagvattenhanteringen kan ske inom planområdet i enlighet med de
riktlinjer som presenteras i dokumentet ”Dagvatten i Borås Stad” (2008).
Området som omfattas av planprogrammet består idag av två industrifastigheter, ett
antal mindre villor, en tennishall med utomhusplaner, två klubblokaler samt naturmark, se figur 2.
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Figur 2. Flygfoto över området

Norconsult AB har ej tagit del av någon geoteknisk eller hydrogeologisk utredning.
Bedömning av möjligheter till infiltration har därför enbart baserats på jordartskarta samt iakttagelser i fält.
Jordlagerföljden utgörs huvudsakligen av isälvssediment i form av sand och grus,
vilket torde medföra goda infiltrationsmöjligheter. Möjligheterna till infiltration
bedöms dock sannolikt avgöras av rådande grundvattennivåer och rekommenderas
utredas vidare i en geoteknisk utredning.
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Noteras bör även att Norconsult inte erhållit någon planområdesgräns digitalt. I
utredningens bilagor har därför en utredningsområdesgräns illusterats utifrån icke
digitalt underlag. Skillnaderna mellan planområdes- och utredningsområdesgränsen
bedöms i dagsläget dock vara marginella.
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2 Befintliga dagvattenförhållanden
För att erhålla en så god uppfattning som möjligt av befintliga förhållanden har
kartmaterial, som tillhandahållits av Borås Stad, kompletterats med en översiktlig
inventering i fält. Vid inventeringen har avrinningsområden, befintliga diken samt
lågpunkter m.m. studerats särskilt. Befintliga förhållanden beskrivs nedan och
illustreras i bilaga 1.

n:\102\09\1020920\0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar pm\sandared.doc

Dagvattenavrinning sker idag via vägdiken och över naturmark till recipienten
Viaredssjön. I områdets östra del finns en bäck, se figur 3, som kommer norr ifrån
och meandrar sig till utloppet i Viaredssjön. Inget ledningssystem för dagvatten
finns utbyggt. Enligt uppgift från Borås stad misstänks dock dagvatten från många
fastigheter i den västra delen av planområdet vara anslutna till spillvattenledningsnätet. Detta ökar belastningen på två befintliga avloppspumpstationer, som är
belägna inom området.

Figur 3. Bäck i områdets östra del
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Viaredssjön är reglerad vid sjöns utlopp. Sänknings- respektive dämningsnivåer är
+149,91 m och +150,86 m. Sjöns magasineringsförmåga är i förhållande till sitt
tillrinningsområde relativt liten. Dessutom ger terrängförhållandena runt sjön, med
branta lutningar, hastig avrinning till sjön. I kombination med låg
avbördningskapacitet i ån nedströms sjön leder detta till att övre magasinsgräns
inte alltid kan hållas, utan översvämningar kan drabba omkringliggande samhällen.
Högsta vattennivån uppmättes 1951 och uppgick till +151,31 m, vilket är 45 cm
över dämningsgränsen. Enligt ”Detaljerad översvämningskartering för delar av
Viskan, Lillån och Viaredssjön” (DHI, 2010) uppgår beräknade maxnivåer till
+151,5 m vid dagens 100-årsflöde, respektive +151,8 m vid framtida 100-årsflöde i
modellerat klimatscenario.
Enligt ”10-årsregnets återkomst, förr och nu – regndata för dimensionering/
kontrollberäkning av VA-system i tätorter” (VA-Forsk rapport nr. 2006-04) uppgår
dimensionerande regnintensitet för ett regn med 10 års återkomsttid och 10
minuters varaktighet i Borås till ca 246,4 l/s, ha. Befintligt flöde från området har,
med verksamma areor och avrinningskoefficienter enligt tabell 1, teoretiskt
beräknats uppgå till totalt ca 2900 l/s. Gränsen mellan delområde väst och öst
framgår av bilaga 1. Då inga dagvattenledningar i dagsläget finns i området i och
en del vatten troligen infiltrerar i diken är det troligt att ytvattenflödet är lägre än de
teoretiskt beräknade.

Delområde

Area
(ha)

Avrinningskoefficient

Reducerad
area (ha)

Befintligt flöde
(l/s)

Väst

11,9

0,38

4,48

1105

Öst

17,3

0,42

7,27

1792

Totalt

29,24

-

11,76

2897
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Tabell 1. Befintligt flöde från planområdet
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3 Föreslagen dagvattenhantering
Vid exploatering ökar vanligen andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att
ytavrinningen ökar p.g.a. minskade infiltrationsmöjligheter. För att tillse att flödet
från planområdet inte ökar, samt minimera risken för översvämningar, föreslås
utjämning av dagvattenvolymer. Föreslaget system för dagvattenhantering redovisas nedan, samt framgår av bilaga 2.
Då Viaredssjön är känslig mot föroreningar, bör utsläpp reduceras i möjligaste
mån. Inom planområdet förväntas ingen ökad trafik, vilket medför att föroreningsbelastningen förblir relativt oförändrad. Om nya större parkeringsytor eller dylikt
anläggs bör de förses med oljeavskiljare. Val av material i området bör ägnas stor
omsorg så att mängden föroreningar som sprids med dagvattnet minimeras.
Enligt riktlinjer presenterade i ”Dagvatten i Borås Stad” (2008) skall dagvatten
omhändertas i tre steg. Först skall lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
implementeras. För detta finns flera olika metoder som kan väljas för att
omhänderta dagvattnet i ett tidigt skede, t.ex. genom infiltration och perkolation.
Det andra steget, extern flödesutjämning och rening, innebär att dagvatten som inte
kan omhändertas lokalt, eller som kräver ytterligare rening, leds till någon form av
utjämning och rening. Trestegsmodellens sista steg innebär att resterande mängd
dagvatten avleds till recipient eller ytterligare reningssteg.

3.1 Dimensioneringsförutsättningar
Vid dimensionering av utjämningsvolymer har framtida flöde beräknats, på samma
sätt som för befintligt flöde, för regn med 10 års återkomsttid och en varaktighet på
10 min. I tabell 2 presenteras förväntat flöde efter exploatering.
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Tabell 2. Beräknat flöde efter exploatering

Delområde

Area
(ha)

Avrinningskoefficient

Reducerad
area (ha)

Framtida
flöde (l/s)

Väst

11,9

0,39

4,60

1133

Öst

17,3

0,42

7,35

1810

Totalt

29,24

-

11,94

2943
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Flödesökningen blir således ca 46 l/s jämfört med befintliga förhållanden, vilket
tordes kräva relativt små åtgärder i form av fördröjning och omhändertagande.
Inom området skall nolltolerans tillämpas och allt tillkommande flöde utjämnas.
För att höja naturvärdet i området och möjliggöra en eventuell framtida sanering av
spillvattenledningsnätet föreslås, enligt beställarens önskemål, att system för
omhändertagande och avledning av dagvatten dimensioneras för att magasinera en
volym motsvarande ett s.k. 5-årsregn, ca 12 mm, över hela den effektiva arean.
Dessutom föreslås systemet utformas så att det på ett säkert sätt klarar att
omhänderta och avleda dagvatten i samband med 10-årsregn, utan att maximalt
utgående flöde till Viaredssjön ökar jämfört med befintligt maxflöde.
I delområde väst har den erforderliga magasinsvolymen beräknats uppgå till
ca 550 m3. I den del av det östra delområdet som är belägen mellan Badvägen och
bäcken beräknas motsvarande volym uppgå till ca 600 m3, medan den för området
öster om bäcken har beräknats uppgå till ca 220 m3.

3.2 System för omhändertagande och avledning av
dagvatten
Principen för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom området bör
följas. I det här fallet innebär det att recipienten, Viaredssjön, inte skall belastas
med större mängder dagvatten eller föroreningar från planområdet än idag.

Genom att aktivt arbeta med att reducera andelen hårdgjorda ytor reduceras
mängden dagvatten som bör omhändertas. Vid anläggande av nya kvartersgator i
områdets västra del, väster om Badvägen, kan dessa t.ex. utformas så att endast
erforderlig köryta asfalteras, d.v.s. ca 4 – 4,5 m. Resterande del av vägområdet, ca
1,5 m, kan utföras som en gräsarmerad yta, vilken vid behov kan fungera som
tillfällig uppställningsyta för bilar. Med detta tillvägagångssätt reduceras mängden
dagvatten från vägområdet.
Vidare föreslås gator i områdets västra del anläggas med makadamfyllda diken för
avledning av vägdagvatten. Makadamdiken ökar möjligheterna till infiltration och
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Det är viktigt att höjdsättningen i området ägnas stor omsorg. Gator och fastigheter
skall i möjligaste mån harmonisera med varandra. Placeras fastigheter på vardera
sidan av en gata bör inga av fastigheterna anläggas lägre än gatan, för att en tillfredsställande avledning av dräneringsvatten skall kunna erhållas.
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har en fördröjande effekt på avrinningen. Därtill kan de medföra viss rening. Om
möjligheterna till infiltration är begränsade kan makadamdiken anläggas med en
dräneringsledning i botten, som kan anslutas till ledningsnät för dagvatten.
Utformningen av makadamdikena kan varieras, men en fördel med makadamdiken,
jämfört med öppna diken, är att de kan anläggas under t.ex. gräs- eller asfaltsytor.
Nackdelen med makadamdiken är att de normalt behöver grävas om efter ca tio till
femton år, eftersom de kan sätta igen sig. På ritning A3-16371 (Gatukontoret Borås
stad, 2008-01-24), vilken bifogas som bilaga 3, visas förslag på utformning av
vägdiken.
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För områdets västra del, samt förskolan längst österut, föreslås att respektive
fastighetsägare ansvarar för att dagvatten på ett säkert sätt leds ut på tomtmark, där
det tillåts infiltrera. Funktionen kan säkerställas med hjälp av utkastare och s.k.
ränndalsplattor, se figur 4.

Figur 4. Föreslagen princip för utkastare
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Förbindelsepunkt för dagvatten föreslås upprättas för samtliga fastigheter i det
västra delområdet. Fastighetsägarna bör dock fördröja sitt dagvatten inom tomtmark i så stor utsträckning som möjligt.
Ett alternativ till omhändertagande på tomtmark är att leda dagvatten till s.k.
infiltrationsstråk, som kan utformas på olika sätt. Exempelvis kan svackdiken, se
figur 5, anläggas för att låta dagvatten infiltrera till underliggande mark. Med
svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning. Dikena är
beklädda med vattentåligt gräs och karaktäriseras av en stor bredd och en svag
längsgående lutning. Svackdiken bör minst ha en släntlutning på 1:4 med hänsyn
till skötsel samt lekande barn.

Figur 5. Svackdike (Ref. Peter Stahre)

Ett svackdike föreslås anläggas längs en del av Gamla landsvägen, se bilaga 2. Till
svackdiket föreslås dagvattenledning för dagvatten som inte kan omhändertas inom
fastigheter anslutas. Svackdiket kan med fördel förses med regleringsanordning vid
utloppet.
Dagvatten kan även ledas till makadammagasin, i vilka dagvattnet fördröjs och
tillåts infiltrera till underliggande mark. Om möjligheterna till infiltration är
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Fördelen med svackdiken är att dagvattnet renas till viss del och att det är ett
trevligt inslag med kombinationen vatten och grönyta i området. En nackdel är att
de är relativt ytkrävande. För att bibehålla sin hydrauliska funktion och sin förmåga
att ta hand om föroreningar krävs även viss skötsel i form av gräsklippning etc.
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begränsade kan makadammagasin förses med en utloppsledning av mindre
dimension som kopplas till konventionellt dagvattenledningssystem, och har då i
första hand fördröjande effekt på dagvattnet.
I de östra delarna av området föreslås en dagvattendamm anläggas centralt i
delområdet, där det idag finns tennisbanor. Programplanen medger nytt läge för
tennisbanorna i anslutning till tennishallen. Dagvattnet från fastigheter föreslås i
första hand utjämnas på tomtmark innan det ledas via öppna diken och täta
ledningar till dagvattendammen. Från dammen kan dagvatten avledas vidare till
recipienten, Viaredssjön, via en dagvattenledning. Nedan framgår förutsättningar
för, och en översiktlig dimensionering av den föreslagna dagvattendammen.
I bilaga 2 illustreras föreslaget system för omhändertagande av dagvatten. Lägen
för ledningar och utlopp är ungefärliga och bestäms, liksom ledningsdimensioner, i
detaljprojekteringsskedet. Nya utloppsledningar föreslås vid bäcken i områdets
västra del, i Badvägens förlängning, vid den föreslagna dammen, samt i Sjöstigens
förlängning.

3.2.1 Dagvattendamm
Dagvattendammen föreslås dimensioneras för ett regn med återkomsttiden 10 år.
Beroende på dammens utgående flöde varierar den dimensionerande varaktigheten.
Dimensioneringsdata för dagvattendammen framgår av tabell 3.

Tabell 3. Dimensioneringsdata dagvattendamm

Ytor till dammen
(ha)
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12,0

Effektiva ytan
(ha)

Ingående flöde
(l/s)

Utgående flöde (l/s)

5,0

1 235

8,8

Dammen föreslås anläggas med en regleringsvolym och en våtvolym, se figur 6,
för att säkerställa erforderlig uppehållstid. Dammen utformas med en tät botten för
att kontrollera infiltration och den våta volymen. Föreslagen utformning innebär att
dagvattendammen alltid har en synlig vattenyta. Regleringsvolymen utnyttjas
normalt sett inte förrän tillflöde till dammen sker. Förhållandet mellan ingående
och utgående dagvattenflöde avgör storleken på dammens regleringsvolym.
Reningseffekten i dammen bestäms av kvoten mellan våtvolymen och
regleringsvolymen. En större kvot ger bättre reningseffekt än en mindre.
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Släntlutningen har ansatts till 1:4, men föreslås fastställas först i senare skede, med
hänsyn till geotekniska förhållanden samt säkerhetsaspekter.

262
626

Figur 6. Visualisering av regleringsvolym och våtvolym i dammen

Dimensionering av regleringsvolym är utförd enligt Svenskt Vattens publikation
P90. Dimensionering av våtvolym för att erhålla god reningseffekt i dammen är
utförd enligt Vägverkets publikation 1998:009 ”Rening av vägdagvatten”. Dimensioneringsresultat framgår av tabell 4.

Tabell 4. Resultat från dimensionering av dagvattendammen

Regleringsvolym, Vr (m3)
262
*

Våt volym
Vb (m3)

Total djup
Vr+Vb (m)

Area vattenyta (m2)

Area yttermått*
(m2)

626

1,5

296 (8 x 37 m)

980 (20 x 49 m)

Area yttermått är uppskattad eftersom den beror på inkommande ledningsnivå
och önskad släntlutning

Uppehållstiden i dammen blir ca 24 timmar, vilket med marginal uppfyller det krav
på 20 timmars uppehållstid som beställaren ställt med hänsyn till rening.

3.2.2 Framtida föroreningsbelastningar

Generellt innehåller dagvatten från bostadsområden lägre halter COD, zink och
suspenderat material än andra urbaniserade områden. Näringsämneshalterna från
bostadsområden är likvärda med dem från trafikytor och centrumområden, men
mindre än halterna för jordbruksmark och industriområden. Kopparhalter är
generellt sett relativt låga och blyhalten ungefär densamma som för industri- och
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De främsta källorna till föroreningar i dagvatten från bostadsområden är kopplade
till trafik. De utgörs huvudsakligen av bilavgaser, läckage från fordon samt erosion
av däck och vägbana m.m. Även atmosfäriskt nedfall tillhör en av de större
föroreningskällorna.
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centrumområden. (Ref. T. Larm (1994) Dagvattnets sammansättning, recipientpåverkan och behandling)
I samband med exploateringen förväntas föroreningsmängderna således inte öka
nämnvärt jämfört med befintliga förhållanden.

Norconsult AB
Mark och Vatten
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Befintlig avloppspumpstation

Skala 1:3000 (A3)

Beteckningar
Utredningsområdesgräns
Befintligt dike/bäck
Befintlig dagvattenledning
Befintlig spillvattenledning
Befintlig avloppspumpstation
Föreslagen dagvattenledning
Föreslaget makadamdike
Föreslaget öppet dike
Föreslaget svackdike
Föreslagen dagvattendamm

Beteckningar programkarta

BILAGA 2

2010-12-21

Tfn 031-50 70 00
www.norconsult.se

Föreslagen dagvattenhantering

Sandared, Borås stad
Uppdragsnummer: 102 09 20

Norconsult AB
Box 8774, 402 76 Göteborg

Skala 1:3000 (A3)

BILAGA 3

