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Sammanfattning
Göteborgs Stad arbetar med att ta fram en detaljplan för Distansgatan som ska möjliggöra 400-
450 nya bostäder. Sigma Civil har fått uppdraget att presentera förslag på hur dagvatten inom 
planområdet kan hanteras på ett hållbart sätt. Uppdraget innefattar även en 
föroreningsutredning som belyser föroreningshalterna i området före och efter planerad 
exploatering.

Det totala utredningsområdet omfattar ca 3 ha och består idag till största delen av parkering för 
omgivande bostäder. Dagvattenhantering sker genom markförlagda ledningar. Recipienten är 
Stora ån som är vattenförekomst i VISS och berörs därmed av miljökvalitetsnormer.
Dimensioneringsförutsättningar i utredningen baseras på ett 10-minutersregn med 5 års 
återkomsttid. Detta ger ett maxflöde efter exploatering på ca 450 l/s som motsvarar en ökning 
med ca 53 % jämfört med befintliga förhållanden. Dessutom ställs krav på fördröjning av minst 
10 mm nederbörd per hårdgjord kvadratmeter inom kvartersgränserna. Det leder till en total 
fördröjningsvolym på ca 194 m³. En systemlösning för dagvattenhantering har tagits fram för 
kvartersmark och allmän platsmark separat. Förslaget för kvartersmark avser anläggning av 
husnära regnbäddar och flera makadammagasin placerade på norra sidan av kvarteren mot 
Distansgatan. Dagvattenmängder från Nymilsgatan föreslås fördröjas i ett makadammagasin. 
Dagvatten från GC-vägen i syd föreslås fördröjas i skelettjordar.

Både makadammagasin och regnbäddar har beroende på valda material respektive 
kornstorlekar goda fördröjnings-och reningsegenskaper. Föreslagen fördröjningsanläggningar 
gör att avrinningen från hela planområdet efter exploateringen ligger bara 12 % över dagens 
avrinning. 
Ur reningssynpunkten kan konstateras att halter av föroreningar i dagvattnet från området 
minskar jämfört med dagens situation förutsatt att föreslagna reningsåtgärder tillämpas. 
Mängden näringsämnen minskar vilket medför en lägre påverkan på recipienten jämfört med 
nuläget. Detsamma gäller ämnen som kan påverka recipienten eller den kemiska statusen 
negativt. Bedömningen blir därför att exploateringen inte kommer att påverka recipienten eller 
miljökvalitetsnormen negativt. Framtagna värden ska dock anses som ungefärliga. Den faktiska 
reningseffekten blir beroende av hur varje enskild reningsanläggning utformas och 
förutsättningarna på platsen. För att bibehålla reningseffekten behövs lägga särskild fokus på 
skötseln av anläggningarna.
Ur skyfallsperspektiv förväntas inte exploatering förvärra situationen om höjdsättningen följer de 
redovisade principerna för nybyggnation dvs. t.ex. inga instängda områden på kvartersmarken 
skapas.
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1 Inledning

1.1 Syfte och bakgrund

Göteborgs stad arbetar med att skapa förutsättningar för nya bostäder inom en befintlig 
parkeringsyta mellan Distansgatan och Marconigatan i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. 
Inom planområdet planeras för nybyggnad av flerbostadshus för ca 400-450 lägenheter med 
parkeringsgarage under gårdarna. 

1.2 Uppdrag

Oktober 2016 har Sigma Civil AB fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning för att 
klarlägga förutsättningarna för dagvattenhanteringen inom planområdet med hänsyn till 
planerad nybyggnation. I uppdraget ingår en föroreningsutredning som belyser 
föroreningshalterna i området idag och efter exploatering. Resultat ska innehålla ett hållbart 
förslag på fördröjning, rening och avledning av dagvatten inom planområdet.
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2 Befintliga förhållanden och förutsättningar

2.1 Underlag

I arbetet med utredningen har följande underlag använts:
 Samlingskarta och primärkarta (dwg).
 Illustrationsritning daterad 2016-09-02, (dwg, PDF).
 Publikation P110, Svenskt Vatten 2016.
 Publikation P105, Svenskt Vatten 2011.
 PM Reningskrav för dagvatten, Kretslopp och Vatten 2016.

2.2 Grundprinciper för dagvattenhantering

Kommunen, Miljöförvaltningen och Svenskt Vatten tar fram och ansvarar för rekommendationer 
och krav på dagvattenhantering i Sverige. Nedan följer en sammanställning av gällande 
funktionskrav och riktlinjer för dagvattenhantering i Göteborg Stad.

 Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråk. 
 Avrunna dagvattenflöden ska begränsas. Så stor del av skyfallet som möjligt ska 

hanteras inom planområdet. 
 Öppna system ska väljas framför ledningar. 
 Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till 

recipienten.
 Exploateringen får ej förvärra för nedströms områden.
 Hänsyn ska tas till avrinning från närliggande mark som påverkar området för 

utredningen
 Höjdsättning ska göras så att det ej uppstår instängda områden för dagvatten
 Fördröjning ska utformas så att den effektiva magasinsvolymen motsvarar minst 10 mm 

per kvadratmeter på de hårdgjorda anslutna ytorna

2.3 Befintliga förhållanden

2.3.1 Planområdets läge, topografi och markslag

Planområdet är beläget i Flatås väster om Dag Hammarsköjldsleden i höjd med Marconimotet. 
Området avgränsas av Marconigatan i söder och Distansgatan i norr. Det ingår även en del av 
Nymilsgatan väster om parkeringsytan där det planeras för en ny GC-bana. Planområdet 
omfattar ca 2,5 ha. Marken mellan Distans- och Marconigatan ägs av kommunen och nyttjas 
idag till parkeringar på mark och i garage. Marken sluttar från ca +28.0 m i väst till ca +19.0 m i 
öst. Figur 1 och 2 nedan visar planområdets läge i staden och avgränsningar mot intilliggande 
omgivning.
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Figur 1: Planområdets läge i staden. Ortofoto, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad

Figur 2: Området som berörs av planförutsättningar (streckad linje).
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2.3.2 Geoteknik

Enligt jordartskartan utgörs jordlagren inom planområdet av lera, i väster och söder återfinns 
större sammanhängande bergspartier och i norr går berget i dagen som mindre utspridda 
partier. 
Enligt en geoteknisk utredning, daterad 2016-03-22, bedöms den förväntade jordlagerföljden 
inom planområdet överst inom parkeringsytorna utgöras av fyllning av friktionsjord med upp till 
någon meters mäktighet och inom gräsområdena ca 0,3 m organisk jord. Ytskikten underlagras 
av lera med en varierande mäktighet som de översta 1-2 m är utbildad som torrskorpa, leran 
underlagras sannolikt av ett friktionslager på berg. 
Infiltrationsmöjligheter bedöms vara begränsade inom planområdet.

2.3.3 Befintligt Va-system och avvattning

Detaljplanområdet berörs av befintliga allmänna VA-ledningar. Dagvatten från Nymilsgatan 
avleds söderut via en ledning (300 mm btg) och sedan vidare via Distansgatan. Dagvatten från 
Distansgatan avleds via en ledning (1 000 mm btg) österut mot Dag Hammarskjöldsleden och 
sedan söderut mot Stora ån. Fem dagvattenserviser från parkeringsytan är anslutna till nämnda 
ledning i Distansgatan. Dagvatten från Marconigatan avleds också österut via en 
dagvattenledning (375 mm btg). Dagvattenledningar på Distans- och Marconigatan ligger dock 
utanför planområdet. En dricksvattenledning (250 mm gjutjärn) i nordsydlig utsträckning ligger i 
Nymilsgatan dvs. inom planområdet. Det finns inga ytliga vattendrag inom området.

Figur 3: Befintliga dricksvatten- (blå) spill- (röd) och dagvattenledningar (grön) kring planområdet. 
Befintliga dagvattenserviser är markerade med grön ring

2.4 Recipient och reningskrav för dagvatten

Planområdet ligger inom Stora åns avrinningsområde. Markavvattningsföretag förekommer. För 
påverkan av planen se kapitel 3.1. Enligt pm:et Reningskrav för dagvatten klassificeras Stora ån 
som en mycket känslig recipient. Kvartersytorna inom planområdet faller i kategori 
medelbelastade. Vägområdet dvs. allmän platsmark klassificeras som mindre belastad yta. 
Enligt matrisen över dagvattenrening krävs det då rening för dagvatten från kvartersmark och 
enklare rening som hanteringsmetod för dagvatten från allmän platsmark. Förslag på enkel 
rening enligt pm:et är dike, brunnsfilter eller magasin med sandfång. Rening exemplifieras med 
sedimentation och infiltration/filtrering som uppnås med t.ex. krossdike eller biofilter. Stora ån 
finns med i VISS och berörs därmed av miljökonsekvensnormer enligt Vattendirektivet.
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2.5 Skyfall

En skyfallsmodellering har utförts av Göteborg Stad för att studera översvämningar för stadens 
utbyggnadsområden. Ett extremt regn innebär alltid en risk att lågpunkter och innestängda 
områden översvämmas. Vid extrema regntillfällen, dvs. korta och intensiva regn eller långa regn 
med låg intensitet, kommer dagvattenledningarna inte att kunna avleda allt vatten med en gång. 
Som dimensionerande händelse har valts ett 100-årsregn enligt TTPÖ Vatten och 
Klimatanpassning. Figur 4 visar vattens huvudsakliga rinnvägar och samlingar vid ett 100-
årsregn vid befintliga förhållanden. Modelleringen visar på mindre vattensamlingar på 
Distansgatan och väster om befintlig bebyggelse på Nymilsgatan. Båda ligger utanför 
planområdet. Dessutom kommer vatten samlas mot befintliga garagelängor mellan 
parkeringsytan och Marconigatan. Det bedöms inte förkomma någon begränsning av 
framkomlighet både för allmänheten eller räddningstjänsten på planområdet då vattendjup inte 
överstiger 0,2 m. Själva parkeringsytan utsättas inte för stående vatten på grund av det högre 
läget jämfört med angränsande mark.

Figur 4: Skyfallsmodellering för befintligt förhållande vid 100-årsregn. Stora röda pilar visar uppskattat 
flödesriktning i området.
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2.6 Förslag på planområdets utformning

Detaljplanen bedöms kunna möjliggöra för ca 450 nya bostäder samt förbättra förutsättningar 
för gående och cyklister i området. Den nya bebyggelsen ska bidra till Marconigatans framtida 
utveckling till en attraktiv stadsgata och att stadsstrukturen längs stråket mellan Frölunda torg 
och Marklandsgatan blir mer sammanhängande. Modellen över nya kvarteret, se Figur 5, visar 
att bebyggelsen ska utföras som flera sammanhängande lamellhus i 4-6 våningar med 
sadeltak. I östra delen planområdet i kvarter 3 planeras det för ett punkthus (10 våningar). 
Kvarter 4 består av ett p-hus med grönt tak på överste plan. Kvarter 1-3 får parkeringsgarage. 
Nya fastighetsgränser är dock inte spikade än.

Figur 5: Modell på planerad exploatering med kvartersindelning för dagvattenutredning



Dagvattenutredning Distansgatan/Marconigatan
2017-02-17

Projektnummer 102510

Sigma Civil AB RAPPORT-23329
www.sigmacivil.se 10(30) Version 1.0

3 Förslag till dagvattenhantering

3.1 Dimensionerande parametrar

Dimensionerande flöden och fördröjningsvolymer tas fram enligt Svenskt Vatten Publikation 
P110 och P104. För beräkningar av dimensionerande regnintensitet har Dahlströms (2010) 
ekvation använts. Återkomsttiden har valts efter minimikrav på återkomsttider enligt P110. 
Återkomsttiden för regn vid fylld ledning inom tät bostadsbebyggelse sätts till 5 år. 
Koncentrationstiden för regn ligger på 10 min. Ekvationen ger en dimensionerande 
regnintensitet på 181 l/s per hektar. För beräkningar av dimensionerande vattenföringar (Qdim) 
har rationella metoden använts. En klimatfaktor på 1,25 har tillagts för förhållanden efter 
exploatering (regnintensitet 227 l/s*ha). Den totala avrinningen från planområdet före och efter 
exploatering redovisas i tabellerna nedan. För fullständiga beräkningar se bilaga 1.

Tabell 1: Dimensionerande parametrar före exploatering

OMRÅDE AREA
M²

RED AREA
M²

AVRINNING
L/S

KV 1 8 296 4 982 90

KV 2 4 884 3 206 58

KV 3 5 400 3 183 58

KV 4 4 083 1 775 32

Marconigatan 2 817 792 14

Nymilsgatan 3 732 2 522 46

TOTALT 29 212 16 460 298

Tabell 2: Dimensionerande parametrar efter exploatering

OMRÅDE AREA
M²

RED AREA
M²

AVRINNING
L/S

FÖRDRÖJNING
M³

AVRINNING EFTER 
FÖRDRÖJNING, L/S

KV 1 8 296 5 515 123 53 97

KV 2 4 884 3 319 75 32 57

KV 3 5 400 3 907 89 38 65

KV 4 4 083 2 741 62 26 35

Marconigatan 2 817 1 612 37 15 29

Nymilsgatan 3 732 2 986 68 30 50

TOTALT 29 212 12 080 455 194 333
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Efter exploateringen ökar avrinningen före fördröjning med 52 % till 455 l/s. Detta beror på 
förtätningen av planområdet som avspeglas i viktade avrinningsfaktorer (kföre=0,56 kefter=0,69) 
och klimatfaktorn som har tillagts. 

Genom utjämningseffekter i planerade fördröjningsanläggningar kan avrinningen från 
planområdet minskas till ca 333 l/s vilket motsvarar en ökning med 12 % jämfört med den 
befintliga avrinningen i dagsläget.
Den faktiska avrinningen bedöms dock ligga något under den beräknade avrinningen eftersom 
avdunstningseffekter och vatten som växter i t.ex. regnbäddar eller dike suger åt sig inte ingår i 
beräkningen. Påverkan på eventuella dikesföretag bedöms därför vara varken positiv eller 
negativ.

Kretslopp och Vattens krav på att fördröja 10 mm regn per hårdgjord kvadratmeter leder till en 
fördröjningsvolym på ca 194 m³ för hela planområdet.

3.2 Höjdsättning

Parkeringsplatser och kvartersmark förutom befintliga grönytor föreslås utformas på sådant sätt 
att marken lutas mot föreslagna fördröjningsanläggningar. För att få en säker avrinning av 
dagvatten bort från huskropparna föreslås markytan att luta ca 5 % de första 3 meterna och 
därefter ca 1 % (Svenskt Vatten Publikation P105). Underliggande dräneringslager på 
innergårdarna ska slutta mot gårdars öppningar för att undvika stående vatten i instängda ytor. 

Befintliga höjder på allmän platsmark och kvartersmark antas i första hand styra framtida 
höjdsättning. För detaljerad analys se nästa kapitel.
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3.3 Förslag på utformning

Följande kapitel beskriver förslagen dagvattenhantering för planområdet. Föreslaget redovisas 
även i bilaga 2. Föreslagna hanteringsmetoder förtydligas vidare i kapitel 3.4. 

3.3.1 Allmän platsmark

Marconigatan

Söder om exploateringen anläggs en gångväg längs med Marconigatan. Enligt beräkningar 
uppgår fördröjningsvolymen för den gångvägen upp till ca 11 m³. Denna fördröjs i skelettjordar 
som rekommenderas anläggas i samband med trädplantering. Figur 6 visar en typsektion på en 
smalare gatusektion med en GC-väg och infiltrationsstråk som är försett med gräs och träd 
framtagen av Svenskt Vatten. Skelettjorden för trädet har lagts under GC-vägen. 

Dagvatten från GC-vägen i östra ändan planområdet förslås fördröjas i ett mjukskalat dike 
mellan den nya GC-vägen och den befintliga gatan resp. korsningsområde. 
Fördröjningsvolymen ligger på mindre än 3 m³. Skulle utsedd arean bli hårdgjord t.ex. som refug 
rekommenderas ytvatten ledas till närmaste dagvattenbrunn. Ytterligare åtgärder för bara den 
ytan bedöms inte vara rimliga ur ett kostnadsperspektiv och på grund av platsbrist.

Figur 6: Principskiss på smalare gatusektion med GC-väg och infiltrationsstråk. Svenskt Vatten, 2011

Nymilsgatan

Planförslaget innebär att Nymilsgatan uppgraderas med en ny gång- och cykelväg på den 
västra sidan för ökad trafiksäkerhet och bättre kopplingar mellan Marconigatan och området 
kring Flatås skola. Erforderlig fördröjningsvolym för Nymilsgatan ligger på ca 30 m³ (varav 8 m³ 
för nya GC-vägen). Norra hälften av gatan anslutas till dagvattennätet norrut och södra hälften 
avvattnas mot Distansgatan. 
Någon form av öppen fördröjning av dagvatten bedöms inte vara möjlig på grund av det 
befintliga markförhållandet. Enligt plankarta planeras det för inga ytterligare grönytor längs med 
Nymilsgatan vilket gör att fördröjningsanläggningar behövs placeras under marken som t.ex. 
magasin i lågpunkten resp. nära förbindelsepunkten för dagvatten i området. Det föreslås två 
makadammagasin placerade i norr och i syd av det berörda avsnittet av Nymilsgatan. Enligt 
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litteraturen räknas makadam ha en vattentillgänglig porvolym på ca 30 %. NCC har gjord 
undersökningar på porvolym av olika fraktioner makadam under 2016 och påstår en 
hålrumsandel för packad makadam 8-16 av upp till 40 % (källa: StormTac). För beräkningarna 
har en vattentillgänglig porvolym på 35 % använts. Med en antagit bygghöjd på 1,0 m skulle det 
behövas en area på ca 43 m² per magasin. Placeringen föreslås företrädesvis under GC-vägen 
närmast befintliga brunnar i nord och vid korsningen Nymilsgatan/Distansgatan i syd, se bilaga 
2. Dagvatten leds till magasinen ytligt via rännor.

Figur 7: Förslag på placering av södra magasin på Nymilsgatan
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3.3.2 Kvarter 1

Enligt beräkningar uppgår den totala fördröjningsvolymen för kvarter 1 upp till 52 m³. 
Planförslaget och -bestämmelser ger bara ett starkt begränsat svängrum till utformning och 
placering av dagvattenanläggningar. Det får inte grävas ner anläggningar inom prickmarken 
mellan norra huskroppar och Distansgatan på grund av skydds av befintliga träd, se Figur 8. 
Likaså begränsar bjälklaget på innergården möjligheten till underjordiska anläggningar.

Figur 8: Plankarta med illustration för kvarter 1 (arbetsmaterial), bearbetat

Förslaget avser därför anläggning av upphöjda växtbäddar vid planerade stuprörs läge för 
avvattning av takytor. Regnbäddar antas ha en vattentillgänglig volym på ca 20 %.  
Uppbyggnaden av regnbäddar föreslås enligt typsektion nedan med en total bygghöjd på 
800 mm och behöver placeras på bägge sidor av husen pga. sadeltak. Per halva takyta krävs 
det då en regnbädd på ca 7 m² som placeras beroende på stuprörens läge. Totalt krävs det en 
regnbäddsyta på ca 280 m² för tak- och innergårdsavvattning. Deras drän- eller bräddavlopp 
leds ytligt via rännor till närmaste grönyta eller uppsamlingsbrunn och vidare till nätet. På så sätt 
berikas den gröna stadsmiljön och minskas anläggning av nya ledningar. Det kan då 
förekomma att överskottsvatten från regnbäddar på södra sidan av husen i syd leds ytligt över 
den planerade GC-banan till det föreslagna grönstråket dvs. allmän platsmark, se 3.1.1. Detta 
gäller även Kvarter 2-3.

Dagvatten från hårdgjorda ytor inom prickmarken och på östra sidan av kvarteret föreslås 
fördröjas och renas i ett makadamfyllt magasin i nordöst. Fördröjningsbehovet ligger på ca 8 m³ 
för detta område. Enligt litteraturen räknas makadam ha en vattentillgänglig porvolym på ca 30 
%. NCC har gjord undersökningar på porvolym av olika fraktioner makadam under 2016 och 
påstår en hålrumsandel för packad makadam 8-16 av upp till 40 % (källa: StormTac). För 
beräkningarna har en vattentillgänglig porvolym på 35 % använts.
Detta leder till en erforderlig totalvolym på ett makadammagasin på ca 23 m³. Föreslagen 
placering framgår i bilaga 2 och i Figur 10. Utsedd area håller ett säkerhetsavstånd av 1 m till 
prickmarken. Magasinet beräknas vara 1 m djupt. Marken ovanpå magasinet kan vara av olika 
slag som t.ex. asfalt eller planteringsyta. Det rekommenderas dock ingen trädplantering ovanpå 
magasinet då det eventuellt behövs grävas om efter en viss period (t.ex. 15 år). 
Andra hårdgjorda ytor leds ytligt till nedsänkta regnbäddar eller tåliga gräsytor. 
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Figur 9: Typsektion upphöjd regnbädd 500-900mm med dränering ovan mark.

Erforderligt totalytbehov av anläggningar på kvarteret redovisas i tabellen nedan. Figur 10 visar 
förslag på systemlösning för Kvarter 1.

Figur 10: Förslag på placering av regnbäddar och magasin, kvarter 1

Utlopp från fördröjningsmagasinet beräknas ligga frostfritt på ca +24,6 m dvs. ca 1,4 m under 
antagen marknivå (+26,0 m) vid föreslagen placering. Koppling till den befintliga dagvatten-
servisen (+22,56 m) i nordöstra delen av kvarteret rekommenderas. Beräknade höjder visar sig 
ha bra marginal till befintlig servis i fall marknivån på kvarteret sänks.

Ur skyfalls perspektiv bedöms det inte förekomma någon begränsning av framkomlighet både 
för allmänheten eller räddningstjänsten på planområdet. Kvarteret antas luta mot norr mot 
Distansgatan. Ytvattens huvudsakliga rinnvägar vid skyfall är i fortsatt sätt österut via 
Distansgatan. Det är viktigt att inga instängda områden på innergården skapas.
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Det bedöms inte förkomma någon begränsning av framkomlighet både för allmänheten eller 
räddningstjänsten på planområdet då vattendjup inte överstiger 0,2 m.

3.3.3 Kvarter 2

Enligt beräkningar uppgår den totala fördröjningsvolymen för kvarter 2 upp till 52 m³. 
Biotopskyddade träd i norr (prickmark) och bjälklaget på innergården begränsar möjligheter till 
nedgrävda anläggningar inom kvartersmarken.
Förslaget avser därför anläggning av upphöjda växtbäddar vid planerade stuprörs läge för 
avvattning av takytor. Regnbäddar antas ha en vattentillgänglig volym på ca 20 %.  
Uppbyggnaden av regnbäddar föreslås enligt typsektion med en total bygghöjd på 800 mm och 
behöver placeras på bägge sidor av husen pga. sadeltak. Per halva takyta krävs det då en 
regnbädd på ca 7 m² som placeras beroende på stuprörens läge. Totalt krävs det en 
regnbäddsyta på ca 290 m² för tak- och innergårdsavvattning. Deras drän- eller bräddavlopp 
leds ytligt via rännor till närmaste grönyta eller uppsamlingsbrunn och vidare till nätet.

Dagvatten från hårdgjorda ytor inom prickmarken och på östra sidan av kvarteret föreslås 
fördröjas och renas i ett makadamfyllt magasin i nordöst. Fördröjningsbehovet ligger på ca 8 m³ 
för detta område. För beräkningarna har en vattentillgänglig porvolym på 35 % använts.
Detta leder till en erforderlig totalvolym på ett makadammagasin på ca 14 m³. Föreslagen 
placering framgår i bilaga 2 och i Figur 12. Inget säkerhetsavstånd till prickmarken har valts. 
Magasinet beräknas vara 1,5 m djupt. Marken ovanpå magasinet kan vara av olika slag som 
t.ex. asfalt eller planteringsyta. Det rekommenderas dock ingen trädplantering ovanpå 
magasinet då det eventuellt behövs grävas om efter en viss period.
Andra hårdgjorda ytor leds ytligt till nedsänkta regnbäddar eller tåliga gräsytor. 

Figur 11: Plankarta med illustration för kvarter 2 (arbetsmaterial), bearbetat
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Figur 12: Förslag på placering av regnbäddar och magasin, kvarter 2

Utlopp från fördröjningsmagasinet beräknas ligga frostfritt på ca +22,75 m dvs. ca 1,8 m 
(anläggningshöjd plus täckning) under antagen marknivå (+24,55 m) vid föreslagen placering. 
Koppling till den befintliga dagvattenservisen (+20,90 m) i nordöstra delen av kvarteret 
rekommenderas. Beräknade höjder visar sig ha bra marginal till befintlig servis i fall marknivån 
på kvarteret sänks.

Ur skyfalls perspektiv bedöms det inte förekomma någon begränsning av framkomlighet både 
för allmänheten eller räddningstjänsten på planområdet. Kvarteret antas luta mot norr mot 
Distansgatan. Ytvattens huvudsakliga rinnvägar vid skyfall är i fortsatt sätt österut via 
Distansgatan. Det är viktigt att inga instängda områden på innergården skapas.

3.3.4 Kvarter 3

Enligt beräkningar uppgår fördröjningsvolymen för Kvarter 3 upp till 38 m³. Biotopskyddade träd 
i norr (prickmark) och bjälklaget på innergården begränsar möjligheter till nedgrävda 
anläggningar inom kvarteret.
Förslaget avser därför anläggning av upphöjda växtbäddar vid planerade stuprörs läge för 
avvattning av takytor. Regnbäddar antas ha en vattentillgänglig volym på ca 20 %. 
Uppbyggnaden av regnbäddar föreslås enligt typsektion med en total bygghöjd på 800 mm och 
behöver placeras på bägge sidor av husen pga. sadeltak. Per halva takyta krävs det då en 
regnbädd på ca 7 m² som placeras beroende på stuprörens läge. Totalt krävs det en 
regnbäddsyta på ca 188 m² för tak- och innergårdsavvattning. Deras drän- eller bräddavlopp 
leds ytligt via rännor till närmaste grönyta eller uppsamlingsbrunn och vidare till nätet.
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Dagvatten från hårdgjorda ytor inom prickmarken och på östra sidan av kvarteret föreslås 
fördröjas och renas i ett makadamfyllt magasin i nordöst. Fördröjningsbehovet ligger på ca 8 m³ 
för detta område. För beräkningarna har en vattentillgänglig porvolym på 35 % använts.
Detta leder till en erforderlig totalvolym på ett makadammagasin på ca 23 m³. Föreslagen 
placering framgår i bilaga 2 och i Figur 14. Magasinet beräknas vara 1,0 m djupt. Marken 
ovanpå magasinet kan vara av olika slag som t.ex. asfalt eller planteringsyta. Det 
rekommenderas dock ingen trädplantering ovanpå magasinet då det eventuellt behövs grävas 
om efter en viss tid.
Andra hårdgjorda ytor leds ytligt till nedsänkta regnbäddar eller tåliga gräsytor

Utlopp från fördröjningsmagasinet beräknas ligga frostfritt på ca +20,6 m dvs. ca 1,4 m under 
antagen marknivå (+22,0 m) vid servisen. Koppling till den befintliga dagvattenservisen 
(+19,39 m) i nordöstra delen av kvarteret rekommenderas. Beräknade höjder visar sig ha bra 
marginal till befintlig servis i fall marknivån på kvarteret sänks.

Ur skyfalls perspektiv bedöms det inte förekomma någon begränsning av framkomlighet både 
för allmänheten eller räddningstjänsten på planområdet. Kvarteret antas luta mot norr mot 
Distansgatan. Ytvattens huvudsakliga rinnvägar vid skyfall är i fortsatt sätt österut via 
Distansgatan. Det är viktigt att inga instängda områden på innergården skapas.

Figur 13: Plankarta med illustration för kvarter 3 (arbetsmaterial), bearbetat
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Figur 14: Förslag på placering av regnbäddar och magasin, kvarter 3

3.3.5 Kvarter 4

Enligt beräkningar uppgår fördröjningsvolymen för Kvarter 4 upp till 26 m³. Dagvatten kommer 
främst från taket av p-däcket och föreslås renas och fördröjas i regnbäddar. Regnbäddar antas 
ha en vattentillgänglig volym på ca 20 %. Uppbyggnaden av regnbäddar föreslås enligt 
typsektion med en total bygghöjd på 1000 mm. Totalt krävs det en regnbäddsyta på ca 130 m². 
Regnbäddars dränavlopp kan rekommenderas kopplas till befintligt nät. Bräddning kan ske ytligt 
till omgivande grönytor och trädplanteringar. Föreslagen placering framgår i bilaga 2 och i Figur 
15.
 
Utlopp från växtbädden beräknas ligga frostfritt på ca +18,1 m dvs. ca 1,4 m under antagen 
marknivå (+19,5 m). Koppling till den befintliga dagvattenservisen (+16,91 m) i nordöstra delen 
av kvarteret rekommenderas. Beräknade höjder visar sig ha bra marginal till befintlig servis i fall 
marknivån på kvarteret sänks.

Exploatören yttrade önskemål om att anlägga grönt tak på p-huset. Ur frödröjningssynpunkten 
skulle då eventuellt kunna arean för regnbäddar minskas. Detta på grund av fördröjande 
egenskaper av grönt tak. Effekten beror starkt på växtval, tjocklek och taklutning. Å andra sidan 
brukar avrinningen från gröna tak bidrar med näringsämnen som fosfor och kväve. Med hänsyn 
till föreliggande reningskrav bör föroreningshalterna och reningseffekten vid anläggning av grönt 
tak ses över.

Ur skyfalls perspektiv bedöms det inte förekomma någon begränsning av framkomlighet både 
för allmänheten eller räddningstjänsten på planområdet. Kvarteret antas luta mot nordöst mot 
Distansgatan. Ytvattens huvudsakliga rinnvägar vid skyfall är i fortsatt sätt österut via 
Distansgatan.
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Figur 15: Förslag på placering av regnbäddar, kvarter 4

3.4 Dagvattenhanteringsmetoder och inspirationsbilder

3.4.1 Vattenutkastare och rännor

Stuprörsutkastare används för att ytligt avleda dagvatten till exempelvis översilningsytor och 
växtplanteringar på gård och förgårdsmark. För att systemet ska fungera är det viktigt att det 
utformas korrekt. För att avleda vattnet från huslivet kan exempelvis ränndalar användas.

Ränndalar syftar i första hand till att transportera dagvatten. De kan även förses med galler och 
görs på så vis körbara. Vanligen anläggs de på tomtmark i direkt anslutning till 
stuprörsutkastare för att minska erosionsrisken och undvika infiltration nära husgrunden.

Öppna rännor kan vara estetiskt tilltalande och har lägre anläggningskostnad än ett 
ledningsförbundet system. 
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Figur 16: Öppna vattenutkastare och dagvattenrännor. steriks.se

3.4.2 Regnbäddar

Regnbäddar används för att infiltrera dagvatten från närliggande ytor som tak, vägar och 
parkeringar. Det ställs krav på att växterna ska klara perioder av både torka och höga 
vattennivåer då växtbädden inte har någon permanent vattenspegel. Med en välkomponerad 
vegetationsmix fås växtbäddar som fyller en teknisk funktion med fördröjning och rening men 
också ett vackert inslag i gatumiljön eller i anslutning till parken. Den bör dock ej placeras direkt 
över några ledningsstråk. 
Växtbäddar byggs upp så att i stort sätt allt dagvatten kan magasineras och infiltreras effektivt 
inom ett dygn efter nederbördstillfället. Växtbädden har endast en synlig vattenspegel i 
samband med kraftiga regn. Då bädden är planterad med växter medför detta att den dessutom 
har en mycket större förmåga att avdunsta vatten än exempelvis en steril infiltrationsbädd av 
makadam. Beroende på projektets förutsättningar kan regnbäddar vara försedda med 
dräneringsledningar för att ansluta till dagvattennät, översvämningszon för att fördröja vatten vid 
kraftigare regn och bräddavlopp för att brädda vatten vid ännu större regn resp. skyfall.

Där regnbäddar rekommenderas på bjälklag kan bärigheten av bjälklaget vara begränsad. I 
sådana fall kan en pimpstensblandning som regnbäddssubstrat vara mycket fördelaktig på 
grund av en lättare volymvikt (1 ton/m³) jämförd med vanliga mineral- och växtjordar 
(>1,5 ton/m³). Ytterligare fördelar är: 

 Bättre syretillgång för växter.
 Bättre buffringsförmåga av vatten.
 Kapillär stigningsförmåga vilket leder till bättre vattenfördelning i regnbädden.
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Figur 17: Exempel på husnära regnbäddar försedda med dränledning. BaraMineraler.se

 
Figur 18: Upphöjd regnbädd med översvämningskydd, bräddavlopp och dränering. Movium Faktablad, 
2015
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Figur 19: Regnbädd ovan mark med pimpstensubstrat. Överskottsvatten leds till svackdike. 
Baramineraler.se

3.4.3 Fördröjningsmagasin 

Grundprincipen för ett magasin är ett fyllt schakt med eller utan infiltration till omgivande mark 
och fyllt med makadam. Den fria volymen, d.v.s. magasinerings- eller utjämningsvolymen, i 
magasinet utgörs av porvolymen i fyllningsmassorna. Krossat material t.ex. makadam beräknas 
ha ca 30 % vattentillgänglig porvolym. Fördröjningsmagasin av plast t.ex. dagvattenkassetter 
har en vattentillgänglig volym upp till 95 %. Utflöde sker antingen genom att vattnet från 
magasinet perkolerar ut i omgivande marklager eller genom en kontrollerad (strypt) avtappning 
via dränledning till recipienten. En fördel med makadammagasin är att det kan anläggas under 
t.ex. gräs- eller asfaltsytor. Makadammagasin har främst fördröjande förmåga men även en viss 
renande effekt. Filterbrunnar kan sättas innan inloppet för att få rening på dagvatten. Nackdelen 
med makadamdiken är att de normalt behöver grävas om efter ca tio till femton år, eftersom den 
hydrauliska kapaciteten kan avta med tiden.

      
Figur 20: T.v. Typsektion krossfyllt magasin med överbyggnad, t.h. dagvattenkassetter. Rehau.com
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4 Föroreningar
För att få en uppfattning om föroreningsbelastningen har dagvattnets teoretiska 
föroreningsinnehåll räknats fram. Schablonhalterna av föroreningar är hämtade ur 
programvaran StormTac, en programvara som används för föroreningsberäkningar i dagvatten. 
En årsmedelnederbörd på 850 mm har använts för hela planområdet. I StormTac finns resultat 
från samlad forskning gällande vilka typer av dagvattenföroreningar som uppkommer vid olika 
markanvändningar. Beräkningen följer Kretslopp och Vattens förslag på dem vanligaste 
markanvändningar i Göteborg stad.

StormTac är inget exakt beräkningsverktyg och bör endast användas för att få en generell bild 
av hur föroreningssituationen före och efter ombyggnad kan se ut. Hur stor den faktiska 
reningseffekten blir är beroende av hur varje enskild reningsanläggning utformas och 
förutsättningarna på platsen. Variationer såväl till det bättre som sämre kommer även att finnas 
för olika ämnen och vid olika årstider. 

Vägområdet togs inte med i beräkningar då det inte omfattas av reningskravet enligt PM:et 
reningskrav för dagvatten i det här fallet. Det har tagits fram föroreningsmängder och 
koncentrationer för kvartersmarken som sedan jämfördes med Miljöförvaltningens riktlinjer för 
utsläpp av förorenat vatten till mycket känsliga recipienter.

4.1 Föroreningar före och efter exploatering

Föroreningsberäkningar redovisas för varje kvarter för sig. De befintliga områdena har klassats 
som parkering, parkmark och grus. Som markanvändning efter exploateringen valts 
flerfamiljhusområde, lokalgata och tak. Tabellen nedan visar föroreningshalter före och efter 
exploatering för kvartersmarken. 

Beräkningen visar att områdena inte klarar alla Miljöförvaltningens riktvärden varken före eller 
efter exploatering. I dagsläget överstiger halterna av fosfor, bly, koppar, zink, partiklar, TBT och 
TOC riktvärden för utsläpp av förorenat vatten. Efter exploatering ligger halterna för fosfor, 
kväve, koppar, zink, kadmium, partiklar, TBT och TOC över utsläppsgränserna.
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Tabell 3: Föroreningshalter [µg/l] före och efter exploatering på kvartersmark*

Område Kvarter 1 Kvarter 2 Kvarter 3 Kvarter 4 Riktvärde
Ämne 
[µg/l] före efter före efter före efter före efter  
P 90 240 90 240 89 240 85 91 50

N 1100 1500 1100 1500 1100 1500 1100 1600 1300

Pb 24 11 24 11 23 11 19 3,7 14

Cu 33 24 34 24 32 24 27 10 10

Zn 110 81 120 81 110 81 91 30 30

Cd 0,37 0,52 0,38 0,52 0,36 0,52 0,32 0,59 0,40

Cr 12 9,2 12 9,2 11 9,2 9,6 3,1 15

Ni 3,5 7,8 3,5 7,8 3,4 7,8 3,0 3,5 40

Hg 0,042 0,021 0,043 0,021 0,040 0,021 0,035 0,013 0,050

SS 110000 55000 120000 55000 110000 55000 95000 28000 25000

Oil 640 540 650 540 610 540 520 38 1000

BaP 0,047 0,038 0,048 0,038 0,044 0,038 0,036 0,0076 0,050

Benz 0,33 0,49 0,32 0,49 0,36 0,49 0,46 0,29 10

TBT 0,0019 0,0018 0,0019 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0019 0,0010

As 2,8 3,3 2,8 3,3 2,9 3,3 3,1 3,2 15

TOC 16000 15000 17000 15000 16000 15000 14000 9400 12000
*Gråa celler överskrider riktvärden

Tabell 4: Föroreningsmängder [kg/år] före och efter exploatering på hela kvartersmarken utan rening

Område Kvarter 1 Kvarter 2 Kvarter 3 Kvarter 4
Ämne 
[kg/år] före efter före efter före efter före efter
P 0,48 1,1 0,29 0,62 0,30 0,69 0,19 0,26

N 5,9 6,8 3,5 4,0 3,7 4,4 2,5 4,5

Pb 0,13 0,050 0,079 0,029 0,076 0,032 0,043 0,010

Cu 0,18 0,11 0,11 0,062 0,11 0,069 0,061 0,029

Zn 0,61 0,36 0,38 0,21 0,36 0,23 0,20 0,086

Cd 0,0020 0,0023 0,0012 0,0014 0,0012 0,0015 0,00071 0,0017

Cr 0,064 0,041 0,040 0,024 0,038 0,026 0,021 0,0087

Ni 0,019 0,035 0,011 0,020 0,011 0,023 0,0068 0,0098

Hg 0,00023 0,000092 0,00014 0,000054 0,00014 0,000060 0,000079 0,000036

SS 620 240 380 140 370 160 210 80

Oil 3,5 2,4 2,1 1,4 2,1 1,5 1,2 0,11

BaP 0,00025 0,00017 0,00016 0,000100 0,00015 0,00011 0,000081 0,000022

Benz 0,0018 0,0022 0,0010 0,0013 0,0012 0,0014 0,0010 0,00082

TBT 0,000010 0,0000078 0,0000061 0,0000046 0,0000062 0,0000051 0,0000040 0,0000053

As 0,015 0,015 0,0090 0,0087 0,0097 0,0096 0,0069 0,0091

TOC 89 68 55 40 54 45 32 26
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4.2 Föroreningar efter exploatering och rening

Enligt förslag på utformning av dagvattenhanteringen inom planområdet (kapitel 3.3) renas 
dagvatten från kvartersmarken dels i regnbäddar och dels i makadammagasin. Reningseffekten 
i makadammagasin sker mest genom adsorption och jonbyte. Regnbäddar verkar som biofilter 
där föroreningar avskiljas dels mekaniskt genom adsorptionsprozesser och biologisk 
nedbrytning med hjälp av mikroorganismer.

Beräkningar har gjorts för varje kvarter för sig där det skiljdes på dagvatten som renas i 
regnbäddar och dagvatten som tillförs magasin. Detta på grund av olika reningseffekter av dem 
två olika anläggningstyper.

Resultatet nedan visar att valda reningsåtgärder är mycket effektiva för dem flesta av dem 
relevanta ämnena. Stormtac anger dock låga reningseffekter för makadammagasin gällande 
fosfor, TBT och TOC. Detta leder till att dem ämnena överskrider Miljöförvaltningens riktvärden 
för utsläpp av förorenat vatten. Åtgärder för att förbättra reningseffekten är antingen öka 
magasinsvolymen ordentligt eller implementera tekniska lösningar som t.ex. filteranläggningar. 
Båda alternativen anses orimliga ur ett kostnadsperspektiv och på grund av platsbrist. Reningen 
i regnbäddar verkar mer effektiv. Bara riktvärdet för fosfor överskrids lite (kvarter 1-3). För 
utvärdering och påverkan på miljökvalitetsnormer se nästa kapitel.

Område Kvarter 1 Kvarter 2 Kvarter 3 Kvarter 4 Riktvärde

ämne [µg/l] regnbädd magasin regnbädd magasin regnbädd magasin regnbädd
P 55 130 55 130 55 130 28 50

N 650 990 650 980 650 990 820 1250

Pb 0,56 3,3 0,56 3,3 0,56 3,3 0,37 14

Cu 2 9 1,7 8,9 1,7 9 2,1 10

Zn 0,81 24 0,81 23 0,81 24 2,4 30

Cd 0,01 0,084 0,01 0,084 0,01 0,084 0,039 0,4

Cr 3,2 0,33 3,2 0,33 3,2 0,33 1,4 15

Ni 1,1 0,58 1,1 0,58 1,1 0,58 0,6 40

Hg 0,0063 0,047 0,0062 0,046 0,0062 0,047 0,005 0,05

SS 2200 14000 2200 14000 2200 14000 4100 25000

Oil 110 70 110 69 110 70 11 1000

BaP 0,0019 0,0044 0,0019 0,0043 0,0019 0,0044 0,00073 0,05

Benz 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18 0,11 10

TBT 0,00054 0,0017 0,00053 0,0017 0,00053 0,0017 0,00074 0,001

As 0,33 1,6 0,33 1,6 0,33 1,6 0,47 15

TOC 4700 17000 4600 17000 4600 17000 3700 12000

*Gråa celler överskrider riktvärden

Tabellen nedan redovisar föroreningshalter för allmän platsmark dvs. Nymilsgatan. 
Föroreningshalterna beräknas inte förändras under exploatering varför bara halterna före 
exploatering anges. Rening i makadammagasin visar ha god avskiljande effekt på alla ämnen. 
Miljöförvaltningens riktvärden för fosfor, kväve, kvicksilver, TBT och TOC kan dock inte hållas. 
Åtgärder för att förbättra reningseffekten är antingen öka magasinsvolymen ordentligt eller 
implementera tekniska lösningar som t.ex. filteranläggningar. Båda alternativen anses orimliga 
ur ett kostnadsperspektiv och på grund av platsbrist.
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Tabell 5: Föroreningshalter och mängder före och efter exploatering (med rening) för Nymilsgatan

utan rening 
(före exploat.)

med rening 
(efter) riktvärde mängd före mängd efter

 µg/l µg/l µg/l kg/år kg/år

P 130 120 50 0,34 0,3

N 2100 1600 1300 5,5 4

Pb 4 1,1 14 0,01 0,003

Cu 21 6,6 10 0,06 0,02

Zn 47 16 30 0,12 0,04

Cd 0,25 0,11 0,4 0,0006 0,0003

Cr 6,8 2,3 15 0,017 0,006

Ni 4,2 2,1 40 0,011 0,005

Hg 0,069 0,053 0,05 0,00018 0,00014

SS 48000 12000 25000 120 30

Oil 650 270 1000 1,7 0,7

BaP 0,01 0,006 0,05 0,000024 0,000015

Benz 3,5 2,8 10 0,009 0,007

TBT 0,0016 0,0013 0,001 0,000004 0,000003

As 2,7 1,3 15 0,007 0,004

TOC 18000 15000 12000 47 38
*Gråa celler överskrider riktvärden

4.3 Utvärdering av beräkningar och påverkan miljökvalitetsnormer

Recipient för dagvattnet från Distansgatan och Marconigatan är Stora Ån. Ekologisk status för 
Stora Ån är idag bedömd som måttlig. Att statusen inte är bedömd som god beror dels på att 
vattendraget har problem med övergödning. Spridningsförutsättningarna mellan vattendraget 
och omgivande mark är också dåliga vilket försvårar det biologiska livet, bland annat saknas 
naturliga livsmiljöer för djur, fiskar och växter i strandzonen. Detta är en följd av att den mark 
som omger vattendraget är aktivt brukad eller anlagd på något sätt. Föreslagen 
miljökvalitetsnorm är god ekologisk status till år 2027. De ämnen i dagvattnet som är kopplade 
till övergödningsproblematiken är kväve och fosfor. Även om utförda beräkningar visar att 
miljöförvaltningens riktvärden överskrids för dessa ämnen både före och efter exploatering, så 
blir halterna lägre med de föreslagna reningsåtgärderna jämfört med dagsläget. Vad gäller 
fysisk påverkan kring vattendraget så kommer exploateringen inte att medföra någon negativ 
effekt på dessa faktorer i och med att avståndet till vattendraget är stort. 

Stora ån uppnår för närvarande inte god kemisk status. Detta beror på halter av PBDE och 
kvicksilver som överskrider EU:s gränsvärden. Halten av kvicksilver i dagvattnet överskrider i 
dagsläget även miljöförvaltningens riktvärden. Det kommer det att göra även med föreslagna 
reningssteg, men halterna kommer att ha minskat. Tillåten mängd kvicksilver och PBDE 
överskrids dock i alla ytvatten i Sverige. Till följd av detta har vattenmyndigheten för 
Västerhavet i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
beslutat att Stora Ån har ett mindre strängt krav för kvicksilver och PBDE. De höga halterna av 
kvicksilver kommer från atmosfärisk deposition från långväga globala utsläpp. Det har sedan 
ackumulerats i humuslagret på marken varifrån det sker kontinuerligt läckage till ytvatten. 
Problemet med PBDE beror också på långväga luftburna transporter av föroreningar. 
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Bedömningen är att problemet med dessa ämnen har en sådan omfattning och karaktär att det i 
dagsläget saknas tekniska förutsättningar att lösa det. Av de prioriterade ämnen som används 
för att bedöma ett vattendrags kemiska status har beräkningar utförts för bly, kadmium, nickel, 
TBT, bensen och Benso(a)pyren. Av dessa är det endast TBT som överskrider 
miljöförvaltningens riktvärden, dock gäller även här att halterna är lägre efter exploatering än 
före. Av övriga beräknade ämnen är det TOC som överskrider miljöförvaltningens riktvärde trots 
föreslagna reningsåtgärder. TOC är ett mått på mängden syreförbrukande ämnen och kan i 
höga halter medföra låga syrgashalter i en vattenförekomst. En förbättring av utsläppta halter 
sker emellertid genom föreslagna reningsåtgärder. Föreslagen miljökvalitetsnorm för Stora ån är 
god kemisk ytvattenstatus med undantag av kvicksilver och PBDE. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att halter av föroreningar i dagvattnet från området 
minskar jämfört med dagens situation förutsatt att föreslagna reningsåtgärder tillämpas. 
Mängden näringsämnen minskar vilket medför en lägre påverkan på recipienten jämfört med 
nuläget. Detsamma gäller ämnen som kan påverka recipienten eller den kemiska statusen 
negativt. Bedömningen blir därför att exploateringen inte kommer att påverka recipienten eller 
miljökvalitetsnormen negativt.
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5 Kostnadsbedömning

5.1 Investeringskostnader

Med utgångspunkt från den föreslagna systemlösningen och erfarenheter från tidigare 
likvärdiga projekt har investeringskostnader bedömts. Kostnaderna tolkas som mycket grova 
uppskattningar i detta skede. Detaljutformning av området, placeringen och val av metoder och 
material påverkar dem slutgiltiga kostnaderna. I kostnadsberäkningen antas att dagvattenflödet 
minskas till den nivå som krävs av Kretslopp och vattens fördröjningskrav.
Dessutom gäller följande förutsättningar:

 Schakt och ev. bergschakt är inte medräknat. Omfattningen är osäker då djupet till berg 
är okänt i delar av området.

 Dagvattenledningar och -brunnar ingår ej.
 Eventuella åtgärder för att göra anläggningarna täta har inte kostnadsbedömts 
 Rivning av befintligt system har inte kostnadsberäknats.
 Kostnad för arbete ingår ej.
 Mängden skelettjord motsvarar behovet för att fördröja vattenmängder. Det faktiska 

mängdbehovet beror på valda typsektion och utsträckning

Tabell 6: Investeringskostnader

Område Anläggning Enhet Mängd á-pris Belopp
Kvartersmark Makadammagasin m³ 60 450 kr 27 000 kr

Regnbädd m² 890 1 500 kr 1 335 000 kr

Kvartersmark,
totalt

1 362 000 kr

Allmän 
platsmark

Makadammagasin m³ 86 450 kr  38 700 kr

Skelettjord m³ 55  800 kr 44 000 kr

Svackdike m² 50 250 kr  12 500 kr

Allmän 
platsmark, tot.

95 200 kr

5.2 Driftkostnader och -aspekter

För att bibehålla anläggningarnas infiltrations-, fördröjnings- och reningskapacitet krävs 
regelbundet underhåll. Kostnaden för underhåll uppskattas till 5-8 % av anläggnings-
kostnaderna. En bedömning görs för varje enskilt fall och kostnaderna varierar från år till år. Till 
exempel kräver nyanlagda anläggningar utökad skötsel de första åren. Dagvatten innehåller 
partiklar (suspenderat material) som kan orsaka igensättning av de underjordiska magasinen på 
sikt. Därför är det särskilt viktigt att sandfång innan magasin finns och det slamsugs regelbundet 
så att dess funktion bibehållas. Däremot kan reningseffekten öka under den tiden 
mikroorganismer har etablerat sig. Föreslagna dagvattenanläggningar kan tappa sin funktion 
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efter ett tag. Makadammagasin behövs grävas om efter ca 15 år. Reinvesteringar behöver 
därför ske ca vart 15:e år, vilket motsvarar deras livslängd. Reinvesteringskostnader för 
föreslagna anläggningar ligger på ungefär samma nivå som nyanläggningskostnader. Till detta 
tillkommer rivning och återställning av överbyggnad och beläggning.
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BILAGA 1 - BERÄKNING AV FLÖDEN OCH FÖRDRÖJNINGSVOLYMER DISTANSGATAN
PLANERAT FÖRHÅLLANDE PLANAREA_tot: 29212 m2 Klimatfaktor: 1,25

OMRÅDE AREA, M2 MARKSLAG AVR.KOEFFICIENT RED AREA, M2 REGNINTENSITET, L/S/HA AVRINNING, L/S FÖRDRÖJNING, M3 AVR EFTER, L/S

3005 GÅRD, HÅRD 0,8 2404 227 54 24,0

2176 PLANTERINGSYTA 0,1 218 227 5 -

3215 TAK 0,9 2894 227 66 28,9

TOTALT 8296 0,66 5515 125 53,0 97

1965 GÅRD, HÅRD 0,8 1572 227 36 15,7

1134 PLANTERINGSYTA 0,1 113 227 3 -

1815 TAK 0,9 1634 227 37 16,3

TOTALT 4884 0,68 3319 75 32 57

2498 GÅRD, HÅRDGJORD 0,8 1998 227 45 20,0

1054 PLANTERINGSYTA 0,1 105 227 2 -

2004 TAK 0,9 1804 227 41 18,0

TOTALT 5400 0,72 3907 89 38 65

2500 P-HUS, GRÖNT TAK 0,9 2250 227 51 22,5

475 GÅRD, HÅRDGJORD 0,8 380 227 9 3,8

1108 GRÖNYTA 0,1 111 227 3 -

TOTALT 4083 0,67 2741 62 26 35

135 INFART 0,8 108 227 2 1

1433 GÅNG 0,8 1146 227 26 11

916 PLANTERINGSYTA 0,1 92 227 2 -

333 GC-BANA 0,8 266 227 6 3

TOTALT 2817 0,57 1612 37 15 29

2311 VÄG 0,8 1849 227 42 18

1046 GC-BANA 0,8 837 227 19 8

375 GÅNG 0,8 300 227 7 3

TOTALT 3732 0,80 2986 68 30 50

PLANOMRÅDE TOTALT 29212 20080 455 194 333

Ökning av avrinning 52,5 %

Ökning av avr. efter förd 11,6 %

Avr.koefficient_före 0,56

Avr.koefficient_efter 0,69

ALLMÄN PLATSMARK, 

Marconigatan

ALLMÄN PLATSMARK, 

Nymilsgatan

KV. 1

KV. 2

KV. 3

KV. 4
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FÖRSLAG PÅ MAKADAMMAGASIN

MAGASINVOLYM: ca 23 m³  AREA: ca 23 m² BYGGHÖJD: 1,00 m

MATERIAL: MAKADAM 8/16 UTAN NOLLFRAKTION, 35% HÅLRUM

ANSLUTNING TILL BEFINTLIG DAGVATTENSERVIS

+22.56 m (ej inmätt)

FÖRSLAG PÅ MAKADAMMAGASIN

VOLYM: ca 14 m³ AREA: ca 9,50 m²

BYGGHÖJD: 1,50 m MAKADAM 8/16, 35% HÅLRUM

FÖRSLAG PÅ MAKADAMMAGASIN

VOLYM: ca 23 m³  AREA: ca 23 m²

BYGGHÖJD: 1,00 m MAKADAM 8/16, 35% HÅLRUM

ANSLUTNING TILL BEFINTLIG DAGVATTENSERVIS

+19.39 m (ej inmätt)

ANSLUTNING TILL BEFINTLIG DAGVATTENSERVIS

+20.90 m (ej inmätt)

ANSLUTNING TILL BEFINTLIG DAGVATTENSERVIS

+16.91 m (ej inmätt)

FÖRSLAG PÅ REGNBÄDDAR

AREA: ca 130 m²  BYGGHÖJD: 1,00 m

FÖRSLAG PÅ MAKADAMMAGASIN

VOLYM: ca 43 m³ AREA: ca 43 m² HÖJD: 1,00 m

MATERIAL: MAKADAM 8/16 UTAN NOLLFRAKTION, 35 % HÅLRUM

FÖRSLAG PÅ MAKADAMMAGASIN

VOLYM: ca 43 m³ AREA: ca 43 m² HÖJD: 1,00 m

MATERIAL: MAKADAM 8/16 UTAN NOLLFRAKTION, 35 % HÅLRUM

ANTAGEN VG: +25.00 m

FÖRSLAG PÅ SVACKDIKE

FÖR AVVATTNING AV GC-VÄGEN
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