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Sammanfattning
Planområdet är beläget vid Åkeredsvägen i Önnered, Göteborg. Förslaget innebär
att en förskola med 5 avdelningar i två våningar samt tillhörande utomhusmiljö
kan uppföras inom planområdet.

Avledningen av dagvattnet från området dimensioneras för ett 10-årsregn med 10
minuters varaktighet. Klimatfaktor 1,2 ska används, vilket ger en
dimensionerande regnintensitet på 293 l/s,ha.

Krav på fördröjning motsvarande 10 mm per hårdgjord yta ger en erforderlig
fördröjningsvolym på 13,9 m3.

Dagvattenlösningarna på förskolans gård föreslås vara av sådan typ att den
visualiserar dagvattnet och uppmuntrar till lek, medan dagvattenhanteringen
utanför förskolans gård föreslås vara av sådan typ att man snabbt avleder
dagvattnet så att detta inte utgör ett hinder för gång- och cykeltrafikanter.

Inom förskoleområdet föreslås stora gräsytor anläggas, takvatten ledas via
stuprör för att sedan kunna användas i den pedagogiska verksamheten och
överskottsvatten från tak och hårdgjorda ytor ledas till förskoleområdets lågpunkt
via ytliga rännor. Fördröjning föreslås ske i biofilter placerat i förskoleområdets
lågpunkt.

Vid ett extremregn kommer dagvattnet att rinna ytligt mot de lågt belägna gc-
tunnlarna i planområdets sydvästra hörn, för vidare avrinning söderut mot havet.
Planerad byggnad kommer att ligga på marknivå ca +8,0, vilket är väl över nivåer
på omkringliggande gc-vägar dit avledning sker.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Planområdet är beläget vid Åkeredsvägen i Önnered. Förslaget innebär att en
förskola med 5 avdelningar i två våningar samt tillhörande utomhusmiljö ska
uppföras inom planområdet (Figur 1). Byggnadens placering är dock ännu ej
fastställd, av Figur 1 framgår endast en principiell placering.

Figur 1. Illustrationsritning över planområdets eventuella framtida utformning;
utsnitt ur konceptritning (Göteborg Stad, mottagen 2016-02-10).

1.2 Uppdraget
Uppdraget omfattar i enlighet med förfrågan att utföra en översiktlig
dagvattenutredning för att klarlägga förutsättningarna för byggnation inom
planområdet, som är 4134 m2 stort (Figur 2).
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Figur 2. Planområdet i Önnered där en förskola planeras uppföras (utsnitt från PM
Geoteknik, 2015-02-28).

2. Förutsättningar

2.1 Underlag
· Plankarta med grundkarta (Göteborgs Stad, pdf, mottagen 2016-02-10)
· Markteknisk undersökningsrapport (MUR; pdf, Sweco Civil AB, daterad

2015-02-28)
· PM Geoteknik (pdf, Sweco Civil AB, daterat 2015-02-28)
· Utsnitt ledningskarta (Göteborgs Stad, datum saknas)
· Samrådshandlingar (Göteborgs Stad, daterad november 2014)
· Husutformningar  (Göteborgs Stad, dwg, 2015-10-15)
· Avstämningsmöte med SBK Göteborg 2016- 01-20

2.2 Områdesbeskrivning
Önnered är en stadsdel i Göteborg, som ligger ca 1 mil SSV om centrum i
anslutning till kusten (Figur 3). Planområdet begränsas i söder av Åkeredsvägen, i
väster av Önneredsvägen och i öster av Ersåsvägen. I norr ligger ett befintligt
bostadsområde.
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Figur 3. Placering i staden; utsnitt ur konceptritning (Göteborgs Stad,
2014-12-16).

2.3 Befintliga förhållanden
Planområdet utgörs idag av en flack gräsyta med korsande gc-banor (Figur 4 och
5). Genom områdets lågpunkt i sydväst passerar två korsande gc-banor, vilka
fortsätter genom lägre belägna tunnlar under Åkeredsvägen respektive
Önneredsvägen.

Figur 4. Planområdet sett ifrån öster (foto: Göteborgs Stad).
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Figur 5. Planområdet sett från väster (foto: Göteborgs Stad).

2.3.1 Topografi
Planområdet sluttar flackt mot väster med marknivån +10 m i öster och +5 m i
väster (Figur 6). Lutningen är mindre än 1:7. Området har en lågpunkt i det
sydvästra hörnet där gc-banor korsar under Önneredsvägen och Åkeredsvägen (ca
+3,1).

Figur 6. Grundkarta; utsnitt ur konceptritning (Göteborgs Stad, 2014-12-16).
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2.3.2 Geoteknik och geohydrologi
Strax norr och öster om planområdet går berg i dagen. Jorddjupen i området
varierar mellan 0,5 och 4,5 m, vilket kan anses vara lite. Jorden utgörs av fyllning
av mulljord, lera, sand och grus; vilket innebär att viss infiltration bör vara möjlig.
Totalstabiliteten i området bedöms vara tillfredställande för planerad
markanvändning.

Enligt PM Geoteknik ligger grundvattenytan ca 2,3-2,4 m under markytan.

Eftersom man vid jordanalyser har man funnit att halten PAH-H i fyllnadsmassorna
i den östra delen av området överskrider riktvärdet för känslig markanvändning,
kommer marken att säkerställas genom avhjälpande åtgärder avseende förorenad
mark.

2.3.3 Miljökonsekvenser
Dagvatten från området avleds genom befintlig allmän dagvattenledningsnät norr
om planområdet till havet ca 400 meter i sydväst. Havsområde är klass 1 enligt
dagvattenplanen 2001 och avseende typ av byggnation som skall avvattnas är
området klass 3. Det innebär att enklare behandling skall eftersträvas.  Vid
enklare behandling eftersträvas LOD (fördröjning, översilning, utjämningsmagasin
eller avledning i öppet dike).

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen
berörs. Planen bedöms, enligt samrådshandlingen, inte medföra att några
miljökvalitetsnormer överskrids. Kommunen har vidare bedömt att genomförande
av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Ej heller finns det, med avseende på dagvattenrening, någon bevaransvärd
vegetation.

2.3.4 Befintlig avvattning
Befintligt dagvattennät finns utbyggt i området (Figur 7; se även Bilaga 1). En 300
BTG ledning löper längs med planområdets norra kant och en korsar över
planområdet mellan Hallenskärsgatan och Ganlevägen med VG + 2,3; vilket
motsvarar ca 3,7 m djup. Detta är den tänkta anslutningspunkten och kapaciteten
uppskattas, enligt Göteborg Stad, vara tillräcklig. Dagvattnet förs västerut för att
nå recipient via en AD 2000 BTG i Önneredsvägen. Anslutning till AD 2000 BTG
kan ske via befintlig ø400 påkoppling.

I områdets sydvästra del finns en lågpunkt som idag avvattnas till brunn och
vidare till ø2000-ledningen i Önneredsvägen.
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Figur 7. Utsnitt ledningskarta (Göteborg Stad). Anslutningspunkterna är
markerade med rött.

2.3.5 Övriga befintliga ledningar
I planområdets norra del ligger ett u-område för att skydda de befintliga VA-
ledningar som finns där.

Dricksvatten- och spillvattennät finns utbyggt i området. Spillvattenledningarna,
300 PP och 225 BTG, följer dagvattenledningen medan dricksvattenledningarna
har en sträckning diagonalt genom planområdet (nordväst till sydöst). Eventuellt
kan den befintliga dricksvattenledningen komma att läggas om så att mer plats för
byggnad och dagvattenhantering frigörs, enligt uppgift från SBK.

2.3.6 Övrigt befintligt
I anslutning till gc-tunnlarna i det sydvästra hörnet av planområdet finns en
pumpstation för dricksvatten.

Vidare finns en hel del elledningar i området. Den luftledning som korsar
planområdets västra del från norr till söder kommer, enligt samrådshandling, att
behöva grävas ned vid en exploatering.

2.4 Planområdets föreslagna utformning
Förslaget innebär att en förskola med 5 avdelningar i två våningar samt
tillhörande utomhusmiljö kan uppföras inom planområdet. Byggnadens utformning
är inte bestämd, men bebyggd yta planeras vara ca 640 m2.  Byggnationen
föreslås vara en vinkelbyggnad och väster om denna föreslås en lekyta anläggas.
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Planområdet omfattar 4132 m2, varav 2010 m2 föreslås utgöras av lekgård. Mot
gatan i söder, Åkeredsvägen, planeras ett bullerplank.

Befintlig gc-bana avses flyttas söderut, men är fortsatt separerad från körbanan.
Gc-tunnlarnas läge och utformning kommer dock inte att förändras.

Uppgifter på framtida höjdsättning saknas, men höjderna inom planområdet antas
vara de samma efter som före exploatering. Det skulle innebära god anslutning till
kringliggande mark.

3. Förutsättningar för dagvattenhantering

3.1 Riktlinjer för dagvattenhantering
· Enligt planbeskrivningen ska dag- och dräneringsvatten i första hand tas

om hand lokalt inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand
fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till allmän dagvattenledning

· Kretslopp och vatten kräver att den effektiva magasinvolymen ska
motsvara minst 10 mm nederbörd per m2 hårdgjord yta

· Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråk
· Avrunna dagvattenflöden ska begränsas
· Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening

på väg till recipienten
· Dagvattenanslutning för förskoleområdet kan ske till allmänt ledningsnät i

korsning mellan Halleskärsgatan och gc-banan
· Dimensionering och utformning sker utifrån Svenskt Vattens publikationer

P90/P110 (Dimensionering av allmänna avloppsledningar), P104
(Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem) samt
P105 (Hållbar dag- och dränvattenhantering)

· Dimensionerande regn ska, enligt Kretslopp och Vatten, vara ett 10
minuters 10-årsregn.

· Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön
· Lägsta höjd på färdigt golv, för att anslutning med självfall skall tillåtas,

skall vara 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk
för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem

3.2 Avrinningsområden och instängda områden
Planområdet utgörs av ett naturligt avrinningsområde, men förslagsvis två
tekniska avrinningsområden (Figur 8). På så sätt kan större delen av fastigheten
avvattnas via LOD. Det sydvästra hörnet är en lågpunkt och utgör ett eget
avrinningsområde, som avleds mot gc-tunnlarna och ø2000-ledningen i
Önneredsvägen. Gc-tunnlarna blir instängda områden vid extrema flöden.
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Figur 8. Dagvatten från större delen av området (blått) kan hanteras lokalt,
medan dagvatten från lågpunkten (rött) leds direkt till befintligt dagvattennät.

4. Förslag till dagvattenhantering

4.1 Princip och struktur för föreslagen lösning
· Dagvattenlösningarna på förskolans gård föreslås vara av sådan typ att

den visualiserar dagvattnet och uppmuntrar till lek
· Dagvattenhanteringen utanför förskolans gård föreslås vara av sådan typ

att man snabbt avleder dagvattnet så att detta inte utgör ett hinder för
gång- och cykeltrafikanter

· Stora gräsytor föreslås anläggas eftersom sådana medför infiltration och
ger god reduktion av dagvatten

· Takvatten föreslås ledas via stuprör till uppsamlingskärl (tunnor eller
liknande) för att sedan kunna användas i den pedagogiska verksamheten

· Överskottsvatten från tak och hårdgjorda ytor föreslås ledas till
förskoleområdets lågpunkt via rännor

· Fördröjning föreslås ske i biofilter placerat i förskoleområdets lågpunkt
· Vid ett extremregn kommer dagvattnet att rinna ytligt mot de lågt belägna

gc-tunnlarna i planområdets sydvästra hörn
· Föreslagen anslutningspunkt i Halleskärsgatan kräver viss justering av

topografin inom förskoleområdet
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· Dagvattenanslutning för gc-banan kan ske till allmän dagvattenledning
väster om planområdet och Önneredsvägen, alternativt till någon av
Trafikkontorets ledningar i området

Utsnitt ur principskiss planområde (Figur 9) visar förslag på framtida
förhållanden enligt punkter ovan. Se även Bilaga 3.

Figur 9. Utsnitt ur principskiss planområde, framtida förhållanden (byggnadens
placering/utformning är ej fastslagen).

4.2 Flöden och fördröjningsvolymer
För beräkningar av dimensionerande regnintensitet (iÅ) har Dahlströms (1979)
ekvation använts. Enligt direktiv från Kretslopp och Vatten ska aktuellt
planområde dimensioneras för ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet. Detta
ger en dimensionerande regnintensitet på 244 l/s, ha. Med 20% säkerhetstillägg
för framtida klimatförändringar blir den dimensionerande regnintensiteten istället
293 l/s,ha. En total avrinning på 29,3 l/s före exploatering och en total avrinning
på 40,8 l/s efter exploatering. Med gröna tak på förskolebyggnaden skulle den
totala avrinningen istället bli 33,4 l/s efter exploatering.

För beräkningar av dimensionerande vattenföringar (Qdim) har rationella metoden
använts. Tabell 1 visar uppkomna flöden inom planområdet vid befintliga
förhållanden samt framtida förhållanden samt erforderlig fördröjningsvolym. Av de
krav som Kretslopp och vatten ställer följer att totalt 13,9 m3 dagvatten ska kunna
fördröjas inom planområdet. För fullständiga beräkningar, se Bilaga 2.
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Tabell 1. Avrinningsområdenas avrinning och erforderlig fördröjningsvolym.
Marktyp Area

(ha)
Avrinn.
koeff.

Reducerad
area (ha)

Flöde
före
exploat.
(l/s)

Flöde
efter
exploat
(l/s)

10 mm
fördröjning
(m3)

Område 1

29,3

Asfalt 0,0463 0,8 0,037 10,9

11,4
Tak 0,0830 0,9 0,057 16,8
Gräsmatta 0,1967 0,1 0,020 5,8
Tot(omr 1) 0,3066 0,114 28,2
Område 2
Asfalt 0,0207 0,8 0,017 4,9

2,5Gräsmatta 0,0867 0,1 0,009 2,5
Tot(omr 2) 0,1074 0,025 7,4
TOTALT 0,4140 0,139 40,8 13,9

4.3 Höjdsättning
Hela planområdet lutar mot väst-sydväst, vilket styr såväl plats för
fördröjningsanläggning och anslutningspunkter. För att dagvattnet via ytlig
avrinning ska nå föreslaget fördröjningsmagasin, och således kunna anslutas till
befintligt dagvattennät i Halleskärsgatan, måste höjdsättning av planområdet ske
på sådant sätt att detta säkerställs. Topografin i planområdet medger att nästan
allt dagvatten kan leda till föreslaget fördröjningsmagasin. Den sydvästra delen av
planområdet, som utgörs av gc-vägar, avvattnas dock lämpligen mot
anslutningspunkt i Önneredsvägen.

4.4 Fördröjning
Utifrån de krav som ställs (10 mm per m 2 hårdgjord yta) krävs inom planområdet
en fördröjningsvolym om 13,9 m3. Svårigheten att anlägga en
fördröjningsanläggning i det sydvästra hörnet av planområdet ger att hela
volymen istället föreslås fördröjas inom förskolans område.

Ett biofilter (stenkista) som ska rymma 13,9 m3 och är 1,5 meter djup kräver till
exempel en diameter på 3,4 m och ett ytanspråk på drygt 9 m2. Observera att
fördröjningsvolymen motsvarar den från 10 minuters 1-årsregn.

Flöde ut ur magasinen föreslås sättas till 20 l/s*ha, vilket motsvarar intensiteten
vid ett lågintensivt regn. Det anses vara ett rimligt antagande i stadsmiljö och ger
ett utloppsflöde från planområdet på ca 8,3 l/s.

Eftersom hela 10-årsregnet leds ner i fördröjningsmagasinet, som inte rymmer
mer än volymen för ett ca ett 10-minuters 1-årsregn, måste
fördröjningsanläggningen förses med bräddningsmöjlighet som kan brädda 10-
årsregnet (40,8 l/s) minus 1-årsregnet (20,9 l/s) och utloppsflödet (8,3 l/s). Det
betyder att bräddningsledningen bör ha en kapacitet på minst 12 l/s.
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4.5 Beskrivning av förslag till dagvattenlösningar

4.5.1 Biofilter
Fördröjning föreslås ske i förskoleområdets lågpunkt. Anläggningen ska rymma
13,9 m3 dagvatten. Om ytanspråket för ett biofilter bedöms vara för stort föreslås
stenkista eller kassettmagasin ersätta föreslagen anläggning. Biofiltret
dimensioneras på grund av barnsäkerhetsskäl så att vattenspegel inte uppstår.

Ett biofilter är i princip ett schakt i marken som täcks in av en geotextilduk och
fylls med ett grovt krossmaterial (makadam). Duken ska förhindra finare
fraktioner från omgivande material att ta sig in i magasinet och orsaka
igensättning. Dagvatten fördröjs sedan i hålrumsvolymen mellan stenarna.
Porositeten för makadam är ca 30 %, vilken i praktiken innebär att magasinet
måste vara ca tre gånger större än den volym det ska rymma. I biofiltrets yta
planteras fukttåliga växter. För inspirationsbilder, se Figur 10-11.

Avtappning från biofiltret föreslås ske delvis genom infiltration till omgivande
mark, delvis via en dräneringsledning med strypt utlopp på frostfritt djup och
vidare i tät ledning till befintligt ledningsnät.

Enligt StormTacs sammanställning av forskning inom området är reningsgraden
för ett biofilter 65% för total-fosfor, 40 % för kväve, 65-80 % för de flesta
tungmetaller, 80 % för SS och 60 % för olja.
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Figur 10. Inspirationsbild för biofilter (foto: Ramböll).

Figur 11. Principskiss biofilter (illustration: Ramböll, 2014).

4.5.2 Dagvattenrännor
Enkla dagvattenrännor, av till exempel betongmoduler, föreslås leda
överskottsvatten från tak, andra hårdgjorda ytor och gräsmatta/lekgård till
förskoleområdets lågpunkt. Dagvattenrännorna bör ur säkerhetssynvikel vara
grunda i enlighet med Göteborgs Stads önskemål på 5 cm djup, vilket kan kräva
en ökad bredd på rännan för att uppnå önskad kapacitet. För inspirationsbilder, se
figur 12.
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Täckta rännor bedöms inte vara ett lämpligt alternativ på en förskola, dels för att
dagvattnet då inte kan utnyttjas i den pedagogiska verksamheten och dels för att
risken för igensättning är överhängande.

Figur 12. Inspirationsbilder för rännor (foto: Ramböll).
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4.5.3 Gräsmatta
Så mycket grönytor som möjligt bör anläggas/bibehållas inom planområdet
eftersom avrinningen från området då minskar avsevärt. Avrinningskoefficienten
för en gräsmatta är 0,1. Grönytorna föreslås utformas på sådant sätt att
dagvattnet leds mot stråken med rännor.

En sluttande gräsmatta är i princip att likställa med en översilningsyta. Enligt
StormTacs sammanställning av forskning inom området är reningsgraden för en
översilningsyta 40% för total-fosfor, 25 % för kväve, 40-55 % för de flesta
tungmetaller, 70 % för SS (suspenderat material) och 75 % för olja.

4.5.4 Regnvattentunnor
Takvatten föreslås ledas via stuprör till uppsamlingskärl (regnvattentunnor eller
liknande) för att sedan kunna användas i den pedagogiska verksamheten. För
inspirationsbilder, se Figur 13. Överskottsvatten föreslås delvis få infiltrera, delvis
ledas till övriga delar av dagvattensystemet. Vattnet i kärlen kan till exempel
tappas via tappkran och användas vid odling. Regnvattentunnor erbjuder viss
rening genom sedimentation, men fördröjningseffekten på ett dimensionerande
regn är liten.

Figur 13. Inspirationsbilder för lekfull LOD/dagvattentunnor (foto: Sydväst).

4.5.5 Gröna tak
Förskolebyggnaden föreslås förses med gröna tak. Beräkningarna ovan är dock
baserade på att konventionellt tak.

Gröna tak har ett stort visuellt värde och ger rening för luft och vatten. På
årsbasis reducerar de 50 % av nederbördsvolymen. Gröna tak fördröjer och renar
regnet främst vid lågintensiva regn. Generellt sett klarar ett grönt tak att hantera
de första 5 mm regn som faller och allt utöver detta kommer att rinna av taket.

10 m2 takyta täckt av till exempel torktålig takvegetation tar upp samma mängd
koldioxid som ett träd. Takvegetation med blandade sedum och mossarter
behåller dessutom till skillnad från stadsträd sin bladmassa året om. De är därför
aktiva som partikelrenare när de gör som mest nytta, alltså under vinterhalvåret
när föroreningsbelastningen är som högst. För inspirationsbilder, se Figur 14.
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Figur 14. Inspirationsbilder för gröna tak (foto: Veg Tech AB).

4.6 Konsekvenser av extrem nederbörd
Ett 100-årsregn med 10 minuters varaktighet skulle ge upphov till en
regnintensitet på 563 l/s,ha. Motsvarande siffra med 20% säkerhetstillägg för
framtida klimatförändringar är 676 l/s,ha. Detta ger en total teoretisk avrinning
från området på 94 l/s. Den faktiska avrinningen vid ett extremregn är dock
troligen större än så eftersom avrinningskoefficienterna blir högre vid extremregn
än vid dimensionerande regn.

Planerad byggnad kommer att ligga på markhöjd ca +8,0. Gc-tunnlarna i
planområdets sydvästra hörn ligger på +2,8 till +3,1 och ansluter till gc-vägar
som ligger på ca +4,5. Från denna nivå sluttar marken söder om Åkeredsvägen
mot havet. Marknivån på Önneredsvägen varierar, i anslutning till planområdet,
från +5,8 i söder till +4,4 i norr och har en lågpunkt ytterligare norrut. Marknivån
i Åkeredsvägen varierar, i anslutning till planområdet, från +8,9 i öster till +5,8 i
väster.

Planområdet ligger utanför utbredningen för Göteborgs Stads
skyfallsmodelleringar. Utifrån de flöden och vattendjup som tagits fram med hjälp
av modellen framgår att extremnederbörd samlas i en lågpunkt (+3,5) på
Önneredsvägen (norr om planområdet). Vattendjupet vid extremnederbörd i
denna punkt är ca 1,5 m, vilket innebär att den når en nivå på ca +5,0; d.v.s.
lägre än planerad bebyggelse.

Vid ett extremregn kommer dagvattnet att rinna ytligt mot de lågt belägna gc-
tunnlarna i planområdets sydvästra hörn och vidare mot lågpunkter väster om
Önneredsvägen och söder om Åkeredsvägen. Framkomligheten i gc-tunnlarna kan
komma att bli begränsad vid större regn, men framkomligheten för gång- och
cykeltrafikanter i området är ändå relativt god eftersom alternativa vägar finns.
Nivån för planerad byggnad ligger väl över nivåerna för gc-tunnlars anslutning ut
från planområdet, längs vilka dagvatten vid extremregn kommer att rinna. Om
föreslagen byggnad planeras med källare bör höjdsättning i projekteringsskedet
ske så att översvämningsrisk i samband med extremregn minimeras.
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Figur 15 visar rinnriktningen i och runt planområdet (gröna pilar) såväl som
instängda områden (rödstreckad markering) och externa områden som bidrar med
avrinning till planområdet (grönskrafferade).

Två externa områden i nordöst bidrar med avrinning. Det bör därför noteras att
planerad byggnation inom planområdet bör utformas på sådant sätt att den inte
utgör ett hinder för avrinningsmöjligheten från uppströms planområdet. Eventuellt
bidrar även Ersåsbacken med avrinning vid extremregn.

För att undvika att avrinning från angränsande områden kommer in i planområdet
kan kantsten sättas, eller höjas, för att ge avrinningen från skyfall en flödesväg
utanför planområdet.

Figur 15. Rinnriktningar (gröna pilar), bidragande områden (grönskrafferade) och
instängda områden (rödstreckade).

4.7 Alternativa lösningar
Nedan presenteras fördröjningslösningar som skulle kunna ersätta föreslaget
biofilter.
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Underjordiska makadamstråk
Underjordiska makadamstråk är ett alternativ till dagvattenrännor. Makadamstråk
är i princip underjordiska diken fyllda med grovt krossmaterial (makadam).
Graven täcks med geotextil för att förhindra att finare fraktioner från omgivande
material tar sig in i diket och orsakar igensättning. Stråken bör ha en lutning på
5 ‰. För illustration, se Figur 16.

Figur 16. Skiss över underjordiska makadamstråk (Ramböll).

Stenkista
Stenkista är ett underjordiskt alternativ till biofiltret. En stenkista är i princip ett
schakt i marken som täcks in av geotextil och fylls med ett grovt krossmaterial
(makadam). Duken ska förhindra finare fraktioner från omgivande material att ta
sig in i magasinet och orsaka igensättning. Dagvatten fördröjs sedan i
hålrumsvolymen mellan stenarna. Porositeten för makadam är ca 30 %, vilken i
praktiken innebär att magasinet måste vara ca tre gånger större än den volym det
ska rymma.

Enligt StormTacs sammanställning av forskning inom området är reningsgraden
för en stenkista 60% för total-fosfor, 55 % för kväve, 85 % för de flesta
tungmetaller, 90 % för SS och 90 % för olja.

Kassettmagasin
Kassettmagasin är ytterligare ett underjordiskt alternativ till biofiltret.
Dagvattenkassetter byggs av moduler av plastskelett och har en hålrumsvolym på
ca 95 % (Figur 17). Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med stenkistor är
att kassettmagasinen inte kräver lika stor plats och möjligheterna till inspektion,
rensning och spolning är större. Marktäckning som skydd mot laster föreslås av
leverantörerna om minst 0,4 m för placering i gräsytor.

Kassettmagasin fördröjer dagvattnet, men har en försumbar reningseffekt.
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Figur 17. Kassettmagasin (Wavin).

5. Investering, drift och skötsel

5.1 Investeringskostnader
Då utformningen av förskolebyggnaden och dess lekgård ännu inte slagits fast är
det inte möjligt att göra en sammanställning av totala investeringskostnader för
dagvattenlösningarna. Gröna tak har en uppskattad investeringskostnad på 550
kr/m2 (sedumtak). Dagvattentunnor kan skilja mycket i pris, men kan i
sammanhanget sägas innebära en låg investeringskostnad. Sträckningen för
dagvattenrännorna är ännu inte fastlagd, men uppskattas hamna på ca 150
meter. Kostnaden för dagvattenrännor kan variera från ca 400 kr/m och uppåt.
Kostnaden för biofiltret uppskattas till från ca 39500 kr (Tabell 2).

Tabell 2. Uppskattning av anläggningskostnad för biofilteranläggning.
Typ Antal á-kostnad Totalt
Jordschakt 15 m3 160 2400
Fyllning (makadam) 13,9 m3 105 1460
Fiberduk 40 m2 15 600
Växter varierar varierar 10000
Reglerbrunn 1 st 25000 25000
TOTALT Från 39500 kr

5.2 Drift och skötsel
Nedan beskrivs i korthet erforderlig drift och skötsel av föreslagna lösningar:

· Sedumtak kräver ingen skötsel utom gödsling 1 gång per år
· Dagvattentunnor kräver rensning någon gång om året
· Dagvattenrännor kräver regelbunden rensning för att fungera

tillfredställande och inte se skräpiga ut
· Biofilteranläggningar kräver måttlig skötselinsats i form av genomspolning

av dränrör, rensning av brunnar och skötsel av växtlighet.

Skötsel av ytliga dagvattenanläggningar är att likställa vid vanlig park- eller
trädgårdsskötsel vid kostnadsberäkningar.


