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SAMMANFATTNING
På uppdrag av Göteborgs stad har Ramböll Sverige
AB utfört en dagvattenutredning för ett planområde beläget utmed Fjordvägen och skepparvägen i Hovås. Planområdet ligger i stadsdelen Askim, sydväst om Göteborg utmed kusten.
Området är idag allmän plats och utgörs av naturoch ängsmark och är inte bebyggd. Enligt föreslagen detaljplan kommer planområdet att användas till en Hospice verksamhet med tillhörande
lägenheter. Detta innebär att delar av området
kommer att hårdgöras. Detaljplanen är idag inte
helt fastställd och det finns ingen färdig illustration över kommande exploatering. Resultatet
av dagvattenutredningen kan även ha betydelse
för utformningen av den nya bebyggelsen inom
planområdet.
Denna dagvattenutredning utreder förutsättningarna och tar fram lösningsförslag för dagvattenhanteringen med avseende på ”vanligt” regn samt
skyfallshantering. Även recipientens status för
MKN-vatten och dagvattenhanteringens påverkan
på Askims fjord, kustvattnet redovisas.
Planområdet utgör ca 8 % av beräknat avrinningsområde (glesbyggt villaområde) och en bråkdel
av hela avrinningområdet till recipienten, Askims
fjord. Utloppspunkt är i nordväst om planområdets ytterkant via en dagvattenledning till recipienten. Oberoende av exploateringen inom
planområdet rekommenderas denna dagvattenledning att bytas ut då den är underdimensionerad för hela avrinningsområdet. Planområdet sydvästra delar drabbas av översvämning vid skyfall
liksom befintliga byggnader söder om planområdesgränsen. Planområdet och befintliga byggnader är därför beroende av de befintliga diken
som avvattnar området idag. Dessa diken föreslås
kvarstå i en dagvatten- och översvämningszon (ca
12 m bred) längs med planområdets södra och
västra sida. Dikena föreslås att byggas om med
ett mer meandrande utseende och flackare slänter

(1:4-1:6) och bli en del av planområdets grönytan
med höga rekreationsvärden.
Dagvattenhanteringen för vanligt regn inom kvartersmarken bör ske med en fördröjning på 10 mm/
m2 hårdgjord yta (reducerad area). Fördröjningen
och rening föreslås ske med hjälp av en omkonstruktion av de befintliga gräsdiken på planområdet, svackdiken, gröna tak (med en taklutning på
max 45 grader) och växtbäddar.
Vid det fortsatta planarbetet är det viktigt att
tänka på höjdsättningen så att inte exploateringen
skapar nya instängda områden eller ökar översvämningsrisken i området. Marken från de nya
byggnaderna och hårdjorda ytorna bör luta mot de
föreslagna dagvattenanläggningarna med ca 2-5
%. Golvnivån hos de nya byggnaderna bör ej vara
lägre än + 5,1.
Föroreningsberäkningarna för området visar att
med föreslagna dagvattenhantering erhålls erforderlig rening. Däremot riskerar värdet för fosfor
att överskridas vilket bör beaktas vid utformningen av dikena och vid växtval för dagvattenanläggningarna. Att tex implementera trösklar i de
öppna dikena ger mer tid för fosfor att suspendera/infiltreras i marken. Då fosfor till stor del är
partikelbundet kan regelbunden sopning av hårdgjorda ytor minska halten i dagvattnet. Andelen
fosfor som genereras från planområdet antas även
vara försumbar i jämförelse med vad som belastar
recipienten, då planområdet utgör en bråkdel av
hela recipientens avrinningsområde. Osäkerheter
i beräkningarna i Stormtac kan även ge för höga
värden, vilket bör beaktas.
Med de föreslagna fördröjning- och reningsåtgärder kommer halter föroreningar minska till recipienten i jämförelse med befintliga. Detta innebär
att den ekologiska statusen i Askims fjord inte
kommer försämras av planerade exploatering.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte

Planområdet ligger i Hovås, sydväst om Göteborg,
i stadsdelen Askim. Området är inte bebyggt och
används idag som allmän plats och är av karaktären natur/äng . Inom planområdet ska det i framtiden byggas en byggnad för vård (hospice) i
två våningar samt ca 10-20 bostäder fördelat på
några minder byggnader i 1-2 våningar.
Ramböll Sverige AB har av Göteborgs stad fått
i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för
planområdet Fjordvägen. Utredningen syftar
till att undersöka på hur byggnationen av ett
hospice samt boenden påverkar dagvattensituationen i planområdet. Då med avseende på avledning, fördröjning och rening för att senare mynna
ut i ett systemförslag med lämpliga metoder för
att hantera dagvatten inom planområdet efter
exploatering. Idéförslaget kan på så sätt ligga
till grund för att jämföra och värdera olika handlingsalternativ avseende dagvattenhantering vid
detaljplanehanläggning.
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1.2 Uppdragsbeskrivning

Dagvattenutredningen innefattar:
•

•

•
•
•

Undersökning av befintliga och framtida förhålanden gällande avledning, fördröjning och
eventuell rening
Förslag på olika metoder för dagvattenhantering inom kvartersmark och på allmän
platsmark
Förslag på olika metoder för skyfallshantering
inom kvartersmark och på allmän platsmark
Översiktlig bedömning av investeringskostnader för föreslagna dagvattenanläggningar
Översiktlig bedömning drift- och
underhållskostnader för föreslagna
dagvattenanläggningar

2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 Riktlinjer för dagvattenhantering

Förutsättningarna för dagvattenhanteringen
i planområdet är framtagna i samråd med
Göteborgs Stad och är baserade på publikationer som dagvattenhandboken, vattenplanen med flera. Även Svenskt Vattens publikationer; P110 Dimensionering av allmänna
avloppsledningar, P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering och P104 Nederbördsdata vid
dimensionering och analys av avloppssystem riktlinjer har använts vid framtagandet av lämpliga
dagvattenhanteringsmetoder.

2.2 Underlag och källor

Nedan listas tillgängligt material som använts
under utredningen.
•

•

•

Enligt Göteborgs Stads bör nya områden planeras
utefter följande principer:
1.

2.

3.

Dagvatten bör hanteras så lokalt och nära
källan som möjligt för att minimera uppkomsten av flöden och föroreningar.
Dagvatten från hårdgjorda ytor ska fördröjas
och, om nödvändigt, renas genom LOD innan
det avleds till diken, recipienter eller ledningar.
I sista hand kan dagvattnet avledas direkt till
ledningsnätet.

Det bör ej förekomma någon ökad belastning på
recipienten för planområdet området i form av
större dagvattenflöden eller en högre föroreningsgrad i dagvattnet efter exploatering. Fördröjning
av dagvatten på kvartersmark ordnas därför efter
Kretslopp och vattens riktlinjer som i nuläget motsvarar minst 10 mm/m2 hårdgjord yta.
Rening av dagvatten ska uppfylla krav enligt vattenplanen och miljöförvaltningens riktlinjer som är
sammanfattade och uppdaterade i Kretslopp och
vattens publikation Reningskrav för dagvatten.

•

•

•
•

•

Kartmaterial: Grundkarta med höjddata,
samlingskarta med ledningar, inmätta träd i
planområdet samt utkast från plankarta tillhandahållet av Göteborgs Stad (2017-05-15).
Göteborgs Stad dagvattenhandbok för kommunal planering och förvaltning, Dagvatten,
så här gör vi! (2010).
Geoteknisk utredning, Översiktlig stabilitetsutredning inom Göteborgs stad Delområde
S128, S129, S246, S247,S253, Sweco och
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
(2011-09-15)
MKN för Askims fjord, Vattenmyndigheternas
förvaltningsplan 2016-2021, VISS
(2016-12-21).
Förslag till Översiksplan för Göteborg, tillägg
Översvämningsrisker Samrådshandling,
Göteborgs stad (2016-05-17)
Göteborgs VA-verks publikation, Dagvatten –
Inom planlagda områden, VA-Verket (2001)
Riktlinjer och krav för rening av dagvatten,
PM Reningskrav för dagvatten, Kretslopp och
vatten, Göteborgs Stad (2016-10-31)
Vid beräkningar, Svenskt Vattens publikationer P110 - Avledning av dag-, drän- och spillvatten, P105- Hållbar dag- och dränvattenhantering och P104 – Nederbördsdata vid
dimensionering och analys av avloppssystem,
Svenskt Vatten.

För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar
och ökade nederbördsmängder ansätts en klimatfaktor på 1,25 enligt Svenskt Vattens Publikation
P110.
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3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

3.1 Planområdesbeskrivning

Planområdet ligger vid Fjordvägen/Skepparevägen
vid kusten i Hovås, sydväst om Göteborg, i stadsdelen i Askim, se figur 1. Väster om området
ligger Hovåsvallen och Hovåsbadet. I norr finns en
småbåtshamn. På östra sidan av området passerar
den gång- och cykelbana som löper längs gamla
Säröbanans sträckning. För övrigt består omgivningarna av ett stort antal villatomter. Marken
är privatägd men planlades på 1990-talet som
allmän plats natur/äng och är inte bebyggd. Det
finns några befintliga diken inom planområdet och
några som angränsar till området, se bilaga 2.
Planområdet omfattar fastigheterna
Hovås 57:37, Hovås 57:38
samt Hovås 57:39.

närliggande fastigheter . Planområdet sluttar sett
från Fjordvägen i öst, åt väst med en höjdskillnad på cirka 5 meter med en lågpunkt i områdets
västra del, se bilaga 2. Med hjälp av uppfyllnad av
schaktmassor har marknivån höjts något i nordväst. Fjordvägen är idag en GC-bana som utgörs
av en gång- och cykelväg och löper parallellt med
planområdets östra del var tidigare en banvall för
tågtrafik.
Följande figurer (2-7) visar gräsdikets dimensioner samt de befintliga förhållanden för gräsdikets såväl som gång- och cykelvägen längs med
Fjordvägen. Fotona är tagna av Ramböll under ett
fältarbete 2017-05-24.

3.2 Topografi

Marken i planområdet utgörs till största del
av gräsytor med kringliggande diken runt om
området, figur 1. Det södra diket avgränsar
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Figur 1: Översiktskarta över
Göteborg med planområdet markerat
(gul) och inzoomat. Gräsdiken i nära
anslutning till planområdet samt
de inom planområdet redovisas.
Infokartan för västra Götalands län
är hämtad från Göteborgs stad.
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Figur 2. Foto taget i nordöstlig riktning som visar
hur gång- och cykelvägen sluttar ner längs med
Fjordvägen.

Figur 3. Foto taget i sydvästlig riktning
som visar det västra gräsdiket längs med
fastighetsgränsen samt dess dimensioner.
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Figur 4. Foto taget i sydvästlig riktning som visar
hur gräsdikets sluttar ner från öst till väst på
planområdet samt dess dimensioner.
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Figur 5. Foto taget i sydöstlig riktning som
visar dimensionerna där det södra diket
svänger längs med fastighetsgränsen som
angränsander till närliggande villor.

Figur 6. Foto taget i sydvästlig riktning som visar
början av gräsdiket och dess dimensioner.

Figur 7. Foto taget i nordöstlig riktning som
visar en jordvall mot planområdet längs med
Fjordvägen.
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3.3 Geotekniska förhållanden och
hydrologi

Enligt en stabilitetsutredning utförd av Sweco för
Stadbyggnadskontoret och Göteborgs stad 2011
utgörs marken på SGUs och SBKs jordartskartor generellt av lera, där djupet bedöms vara 10 15 meter. Leran täcks av ett 0,5 – 1 meter tjockt
sandlager, se figur 8.
Grundvattenytan ligger nära markytan och
bedöms återfinna på djupet ca 2 m under markytan inom planområdet (Sweco, 2011). Enligt
Kretslopp och vatten bedöms grundvattenytan
ligga nära markytan (2017-04-24). Vilken även
bekräftades i fält via okulärbesiktning (2017-0521). Infiltrationskapaciteten för dagvatten anses
därmed marginell.

Sandlager (0,5 - 1 m)
Lera (10 - 15 m)
Grundvattennivå
(ca 2 m under markytan)

Figur 8. Jordarter och deras djup på planområdet samt
grundvattennivån.

3.4 Befintlig avvattning

Planområdet sluttar åt nordväst och är omgärdat av diken, se figur 9. Gräsdiket längs med
Skepparevägen ligger strax utanför planområdet
och används för att avvattna och dränera vägen
men även för att avleda vatten från områdena
uppströms vägen vid större regn. Dimensionerna
på de befintliga dikena inom planområdet uppskattades under fältarbetet och varierar mellan
tre till fyra meter i bredd. Det västra diket har en
bottenbredd på ca 0,6 m och ett djup på mellan
0,6-1,5 m. Det södra diket har en bottenbredd på
ca 0,3 m och ett djup på ca 0,6 m. Båda dikena
uppskattas ha en släntlutning på 1:1 eller brantare. Det västra diket uppskattas vara 75 m långt
och det södra 140 m.
Vid planområdets sydöstra del går det södra diket
mellan en närliggande fastighet och en jordvall
mot en GC-bana längs med Fjordvägen. GC-banan
sluttar ner på vardera sida om planområdets norra
och södra hörn, vilket redovisas i figur 2 och kan
tolkas i figur 9.
Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp finns
utbyggt i området i Skepparevägen, Fjordvägen
och strax väster om planområdet, se bilaga
2. Fastigheterna på planområdet är idag inte
anslutna till det allmänna VA-nätet.
Planområdet avvattnas idag via en allmän befintlig
dagvattenledning (D300BTG, figur 9) inom planområdet och ut mot nordväst. Dagvattenledningen
är ansluten till en dagvattenbrunn som är placerad mitt i planområdet. Dagvattenbrunnen har en
okänd inkommande ledning. Dagvattenledningen
från planområdet övergår senare till en D400BTG
som mynnar i Askims fjord, se figur 9. Kapaciteten
hos denna dagvattenledning har med hjälp av
Colebrooks formel beräknats till cirka 264 l/s.
Beräknat flöde baseras på ledningens längd på
cirka 147 m, råhet på 1 samt ledningens sammanväga lutning på cirka 1,5 % som bestäms med
hjälp av vattengången hos anslutande brunnar, se
bilaga 2.
I planområdets sydvästra hörn ligger en befintlig
brunn som tros ansluta ett dike söder om planområdet med befintligt dike inom planområdet.
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Befintlig
dagvattenledning,
med diameter 400
mm i betong.

Befintlig
dagvattenledning,
med diameter 300
mm i betong

Befintlig
dagvattenbrunn
ansluter befintlig
gräsdike

Befintlig
dagvattenbrunn
med en okänd
inloppsledning

GC

-ba
nan

gräsdike

Figur 9. Befintlig dagvattenledning markerat med grönt samt leds till recepienten Askims fjord
och planområdet med gul streckprickig linje. Bilden är taget från Bilaga 2.
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3.5 Skyfallskartering

Under kraftiga skyfall överskrids ledningssystemets kapacitet tillsammans med markens infiltrationsförmåga vilket medför att avrinning på
markytan sker. Denna ytavrinning ansamlas i
områdets lågpunkter och skapar översvämning.
Finns det ingen möjlighet för dagvattnet att rinna
ut ur lågpunkten, kanske på grund av barriärer
som vägar eller bebyggelse, blir lågpunkten ett
så kallat instängt område. Översvämningar i lågpunkter som dessutom är instängda kan komma
att orsaka stora materiella skador och medföra
risk för hälsa och liv. Det är därför av stor vikt
att identifiera dessa lågpunkter i terrängen vilket
Kretslopp och vatten har gjort i en skyfallsmodell.

västra del. Strax utanför planområdet längs med
den sydvästra gränsen ansamlas dagvattnet upp
till 0,5 m på markytan vid ett 100-årsregn. De
befintliga fastigheterna sydväst om planområdet
ligger också lågt och översvämmas. Även i den
nordvästra delen av planområdet blir det stående
vatten i vägdiket längs med Skepparevägen. Lyfts
blicken ytterligare från planområdet visar skyfallsmodellen att en större mängd avrunnet dagvatten
ansamlas på fotbollsplanen som angränsar till
planområdet i väst, se figur 10.

Enligt skyfallsmodellen (figur 10) ansamlas dagvattnet upp till 0,2-0,5 m på markytan vid ett
100-årsregn i en utbredd lågpunkt i planområdets

Figur 10. Skyfallskartering av ett 100-årsregn med fokus på planområdet. Redovisar lågpunkter, utströmningsområden eller instängda områden olämpliga för byggnation. Källa: Kretslopp och vatten.
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3.6 Avrinningsområde

Ett avrinningsområde på cirka 11,2 hektar har
tagits fram med hjälp av höjdkurvor och det
befintliga ledningsnät som belastar planområdet.
Beräkningspunkten eller utloppspunkten för avrinningsområdet har placerats vid områdets nordvästra gräns mot Askims fjord, kustvattnet, se figur
11. Hela avrinningområdet som påverkar Askims
fjord, kustvattnet enligt VISS (2018-03-15) är
dock betydligt större än planområdet vilket har
illustrerats i den övre rutan i samma bild.

3.7 Dagvattenflöden före exploatering

Beräkningar för dagvattenflöden inom avrinningsområdet samt enbart planområdet har gjorts
enligt Svenskt Vattens publikationer. Vid beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden har
”Rationella metoden” använts. Beräkningarna
redovisas utförligare i Bilaga 1. Dimensionerande
flöden beräknas för avrinningsområdet samt
enbart planområdet, för den markyta som

avvattnas till utloppspunkten/beräkningspunkten
vid planområdets nordvästra hörn. De avrinningskoefficienter som har använts vid dimensionering
är uppskattade enligt P110 och kan ses nedan i
Tabell 1.
Rinntiden för hela avrinningsområdet uppskattas till ca 15 minuter och ca 10 minuter för enbart
planområdet (för en mer utförlig beskrivning, se
bilaga 1). Beräkningar har utförts för dimensionerande regn med återkomsttiden 5-, 20- och 100 år
(tabell 2 och 3).
Det viktigt att notera att de för avrinningsområdet framräknade flödena gäller endast dagvatten. Jämförs dimensionerande dagvattenflöden med flödet i den kombinerade ledningen i

Figur 11. Avrinningsområde (lila) och utloppspunkt till recipienten (orange) Askims fjord - Kustvattnet samt
planområdet (rosa med svart ring) i förhållande till hela avrinningområdet för recipienten (grön).
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avrinningsområdets utloppspunkt som uppskattats
till ca 264 l/s är ledningen redan före exploatering
underdimensionerad.
Tittar man endast på naturmarken som hospicet
och de lägenheterna som planeras uppföras blir
de beräknade dagvattenflödena före exploatering
enligt tabell 3.

Tabell 1. Avrinningskoefficienter för olika typer av
ytor.
Typ av yta

Avrinningskoefficient [φ]

Mark

0,1

Kuperat villaområde

0,15

Kuperat naturområde

0,3

Tabell 2. Visar dimensionerande regnintensitet och
flöde före exploatering för hela avrinningområdet
utan klimatfaktor (ca 11,2 ha).
Återkomsttid [år]

Regnintensitet
[l/s, ha]

Flöde
[l/s]

5

144

346

20

227

545

100

929

929

Tabell 3. Dimensionerande regnintensitet och flöde
före exploatering, på planområdet för naturmark
utan klimatfaktor (ca 0,93 ha).
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Återkomsttid [år]

Regnintensitet
[l/s, ha]

Flöde
[l/s]

5

181

17

20

287

27

100

489

46

Miljökvalitetsnormer och
föroreningsbelastning

Miljökvalitetsnormer, MKN, är ett styrinstrument inom Vattenförvaltningen som står för den
svenska lagstiftningens implementering av EUs
vattendirektiv. Direktiven utgår från vattnets
naturliga avrinningsområden istället för administrativa gränser i form av länder och kommuner.
Miljökvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet en
vattenförekomst bör ha.
Som underlag för MKN har ekologisk status och
kemisk ytvattenstatus bedömts för varje vattenförekomst. Vattenförekomsternas nuvarande ekologiska status, de vill säga dess miljötillstånd,
bedöms enligt en femgradig skala: Hög, God,
Måttlig, Otillfredsställande och Dålig.
Ekologisk status är en sammanvägning av biologiska, kemiska och hydrologiska parametrar medan kemisk ytvattenstatus bestäms av
gränsvärden för 33 stycken ämnen som är gemensamma för EU. Samtliga ämnen är miljögifter och
benämns i vattenförvaltningsarbetet som prioriterade ämnen. Om gränsvärdet för ett av ämnena
överskrids klaras inte kravet på god kemisk
ytvattenstatus.
Recipienten för planområdet är Askims fjord där
den ekologiska statusen bedöms som måttlig.
De kemiska parametarar som behöver förbättras är relaterade till miljöproblem med övergödning, syrefattiga förhållanden och miljögifter.
Informationen kommer från vattenmyndigheternas
förvaltningsplan 2016-2021.

Kvalitetskraven för kemisk ytvattenstatus Askims
fjord uppnår god kemisk ytvattenstatus med
undantag för Bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar samt tributyltennföreningar.
Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 för
tributyltennföreningar.
Förekomsten av kvicksilver kan komma från
globala atmosfäriska utsläpp från tung industri
och förbränning av kol som under lång tid har ackumulerats i skogsmarker, varifrån det sker ett
läckage till ytvattnet med en påföljande ackumulering i vattenlevande organismer och fiskar.
Tributyltenn däremot kan förekomma i ytvattnet från konserveringsmedel och som stabiliseringsmedel i mjukplats. Det kan komma från när
vi människor tvättar kläder där vattnet sedan når
recipienten där den kan ta död på vattenlevande
organismer.
Enligt Göteborg stads matris för bedömning av
reningsbehov visas att enklare rening ska användas för området, tabell 4.
Med enklare rening avses enligt ”Renlighet för
dagvatten” avskiljare av partiklar med företrädesvis översilning genom växtlighet eller fördröjning. Exempel på dessa kan vara översilning och
gräsdiken, brunnsfilter, torra dammar, olika typer
av magasin med väl dimensionerade sandfång
och driftmöjligheter. Föreslagna fördröjning- och
reningsåtgärder bidrar till minskad halter föroreningar som släpps ut till recipienten, vilket medverkar att den ekologiska statusen i Askims fjord
inte kommer att försämras av den planerade
exploatering.

Tabell 4. Matris för dagvattenrening. Gröna celler markerar de fall som behöver anmälas
till miljöförvaltningen. Grön ring markerar reningsgrad för aktuellt område, där ingen
anmälan krävs. Avstämt med Miljöförvaltningen 2016-10-27.
Recipient

Hårt belastad yta

Medelbelastad yta

Mindre belastad yta

Mycket känslig

Omfattande rening

Rening

Enklare rening

Känslig

Rening

Enklare rening

Fördröjning

Mindre känslig

Rening

Enklare rening

Fördröjning
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Tabell 5. Föroreningshalter (μg/l) före och efter exploatering och jämförelse mot riktvärden. Halter som är
markerade med fetstil överskrider respektive riktvärde. Riktvärdena är hämtade från miljöförvaltningen i
Göteborgs stad.
Förorening

Föroreningshalt före
exploatering(uq/l)

Föroreningshalt efter
exploatering(uq/l)

Riktvärde (uq/l)

Fosfor (P)

110

110

50

Kväve (N)

1 100

1 200

1 300

Bly (Pb)

4,6

4,6

14

Koppar (Cu)

11

11

10

Zink (Zn)

39

39

30

Kadmium (Cd)

0,22

0,24

0,40

Krom (Cr)

1,9

2,1

15

Nickel (Ni)

3,1

3,3

40

Kvicksilver (Hg)

0,0092

0,011

0,050

Suspenderat material (SS)

24 000

26 000

25 000

Olja

190

200

1 000

Bens(a)Pyren (BaP)

0,019

0,019

0,050

Bensen (Benz)

0,84

0,91

10

Tribultennföreningar (TBT)

0,0016

0,0016

0,0010

Arsenik (As)

3,7

3,7

15

Organiska material (TOC)

6 800

7 300

12 000

3.7.1 Beräknande föroreningar
Schablonhalter av föroreningar för dagvattnet för
avrinningsområdet har beräknats med hjälp av
StormTac. Föroreningshalter har beräknats för P,
N, Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg, SS, olja, BaP, Bensen
(Benz), TBT, As, TOC enligt beställarens önskemål.
Avrinningsområdet innan exploatering har antagit
utgöras av, i StormTac definierade, villaområde
(51 %) med avrinningskoefficient 0,3, parkmark
(16 % som representerar fotbollsplanen) med
avrinningskoefficient 0,1, skogsmark (25 %) med
avrinningskoefficient 0,15 och ängsmark (8 % som
representerar planområdet) med avrinningskoefficient 0,1.
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Efter exploateringen har avrinningsområdet antagits utgöras av villaområde (51 %) med avrinningskoefficient 0,3, parkmark (16 % som representerar fotbollsplanen) med avrinningskoefficient
0,1, skogsmark (25 %) med avrinningskoefficient
0,15, ängsmark (4 % som representerar kvarvarande gräsytor inom planområdet) med avrinningskoefficient 0,1, takyta (2 % inom planområdet) med avrinningskoefficient 0,9 och väg 1 med
ÅDT antaget med 1000 fordon/dygn (2 %, som
representerar den hårdgjorda ytan inom planområdet) med avrinningskoefficient 0,8. För en
mer utförlig information om framtida förhållanden
se avsnitt 4. I bilaga 1 finns en detaljerad redovisning av föroreningsberäkningarna i Stormtac.

Tabell 6. Föroreningsmängder (kg/år) före och efter exploatering
Förorening

Föroreningshalt före
exploatering(kg/år)

Föroreningshalt efter
exploatering(kg/år)

Fosfor (P)

4,9

5

Kväve (N)

51

57

Bly (Pb)

0,21

0,22

Koppar (Cu)

0,49

0,52

Zink (Zn)

1,8

1,8

Kadmium (Cd)

0,0099

0,011

Krom (Cr)

0,084

0,099

Nickel (Ni)

0,14

0,15

Kvicksilver (Hg)

0,00042

0,00054

Suspenderat material (SS)

1 100

1 200

Olja

8,5

9,5

Bens(a)Pyren (BaP)

0,00085

0,00088

Bensen (Benz)

0,038

0,043

Tribultennföreningar (TBT)

0,000071

0,000075

Arsenik (As)

0,17

0,17

Organiska material (TOC)

310

350

Föroreningshalterna redovisas enligt tabell 5.
Som visas i tabell 5 är det fosfor (P), koppar (Cu),
zink (Zn) och Tributyltennföreningar (TBT) som
överstiger Miljöförvaltningens riktlinjer idag. Att
beräkningarna påvisar höga halter av dess ämnen
beror troligtvis på att avrinningsområdet till stora
delar är definierat som villaområde och skogsmark. Föroreningarna som TBT finns i bekämpningsmedel, fosfor från konstgödsel eller bekämpningsmedel medan koppar och zink exempelvis
kan komma från tvättning och färgborttagning på
tak och fasader.
Man kan också se att samma ämnen överskrider
riktvärdena efter exploatering tillsammans med

suspenderat material. Suspenderat material är en
ökning av lösa partiklar från exempelvis gruppen
kloridjoner från saltning av vägar vintertid.
I tabell 6 redovisas föroreningsmängderna före
och efter exploatering för föroreningarna som
använts i tabell 5, för att få en uppfattning om hur
stora mängder föroreningar det rör sig om varje
år.
I tabell 6 kan utläsas att samtliga föroreningsmängder ökar i samband med exploateringen. För
att uppnå miljöförvaltningens riktvärden måste
dagvatten genomgå en reningsprocess innan det
släpps ut från området.
19

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

Eftersom utformningen och placeringen av bebyggelsen ännu inte är klar har dagvattenutredningen
utgått ifrån förutsättningarna att maximalt 50 %
av marken kommer att hårdgöras. Kvartersmarken
som tagits i anspråk bedöms uppgå i ca 9300
m2 och uppskattas i framtiden utgöras av minst
50 % naturmark, högst 25 % vägar, stenlagda
ytor och parkeringar samt högst 25 % tak (figur
12), enligt Göteborgs kommun. Kvartersmarken
kommer till viss del schaktas ur för den nya
bebyggelsen där områden med större höjdskillnader kommer att utrustas med trappor för gångtrafikanter. Kvartersmarkens högsta del som ligger i
öst på ca +10 och är området där Hospicet idag
är planerat. Planområdet sluttar därefter ner till
en flack yta mot väst, ner till en höjd på +4.7 där
lägenheterna planeras byggas och mellan dessa
höjder planeras parkeringarna placeras på en flack
markyta.

TAK
< 25 %

PARKERINGAR
VÄGAR
< 25 %

NATURMARK
> 50 %

Figur 12: Planområdet samt procentvärden av vad ytan kommer att exploateras
av i framtiden (Källa Göteborgs stad).
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4.1 Dagvattenflöden efter exploatering

För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar
och ökade nederbördsmängder ansätts en klimatfaktor (KF) på 1,25 enligt Svenskt Vattens
Publikation P110. Klimatfaktorn har lagts på
dimensionerande regnintensiteten före exploatering. I övrigt har dagvattenflödet efter exploatering beräknats på samma sätt som innan, där
avrinningsområdet och regnvaraktigheten har
antagits vara de samma.
Förändringen av dagvattenflöden efter exploatering har beräknats efter att kvartersmarken (9300
m2) kommer att utgöras av 50 % naturmark, 25
% vägar, stenlagda ytor och parkeringar samt 25
% tak. Tabell 7 visar dimensinerande regnintensitet och flöde efter exploatering samt skillnaden i flöde före kontra efter expolatering för hela
avrinningsområdet. Tabell 8 visar det samma men
endast för kvartersmark.
Viktigt att ha i åtanke att det inte endast är
ökningen av andelen hårdgjord yta som utgör
skillnaden i flöde före och efter exploatering.
Klimatfaktorn har också en betydande inverkan.

4.2 Fördröjningsvolym och kapacitet
4.2.1 Riktlinjer för dagvattenhantering för
kvartersmark
Stadens krav på att minst 10 mm per kvadratmeter hårdgjord yta (Ared) ska fördröjas inom kvartersmark medför en erforderlig fördröjningsvolym
på 43,8 m3. Då den reducerade ytan för planområdet efter exploatering är 0,438 ha (bilaga 1).
Planområdet kommer endast bestå av kvartersmark om 0.93 ha. Fördröjningsvolymen är beräknad utifrån antagandet att upp till halva kvartersmarken hårdgörs vilket då innebär en area på
ca 4650 m2, varav 25% av den hårdgjorda ytan
utgörs av tak.

Tabell 7. Dimensionerande regnintensitet och flöde efter exploatering samt skillnaden i
flöde före kontra efter exploatering, hela avrinningsområdet.
Återkomsttid
(år)

Regnintensitet
inklusive KF
(l/s, ha)

Flöde
(l/s)

Flöde inklusive
klimatfaktor
(l/s)

Skillnaden i flöde före och
efter exploatering
(l/s)

5

180

361

450

104

20

284

567

711

166

100

484

967

1 211

282

Tabell 8. Dimensionerande regnintensitet och flöde efter exploatering samt skillnaden i
flöde före kontra efter exploatering, på kvartersmark.
Återkomsttid
(år)

Regnintensitet
inklusive KF
(l/s, ha)

Flöde
(l/s)

Flöde inklusive
klimatfaktor
(l/s)

Skillnaden i flöde före och
efter exploatering
(l/s)

5

226

79

100

83

20

359

125

157

130

100

611

214

267

221
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5 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING

Den övergripande strategin för dagvattenhanteringen i planområdet är att fördröja dagvattenavrinningen inom kvartersmark i enighet
med Göteborgs Stads krav och att genom
denna fördröjning bidra med enklare rening så
att belastningen på recipienten Askims fjord
förblir oförändrad eller till och med förbättras.
Dagvattenhanteringen föreslås utformas som ett
trögt system med lokal fördröjning som i sista
hand ansluts till befintliga dagvattenledningar och
vidare till recipienten.

Samtliga dagvattenflöden leds eller infiltreras
genom olika dagvattenlösningar med gemensamt
utlopp till en dagvattenledning med en diameter
på 400 mm, se figur 13 samt bilaga 3.
Planområdet kommer i framtiden inte att utgöras
av någon allmän platsmark utan enbart kvartersmark. Därför är föreslagen dagvattenhantering
enbart anpassade efter denna typ av mark.

Ny utloppsledning för dagvatten med dimension 800 mm
för 20 års regn. Vilket klarar ett
flöde på 1744 l/s.

Gröna tak rekommenderas för den
nya bebyggelsen för fördröjning av
dagvatten.

En ny utloppsledning till recipienten är
oberoende av exploateringen på
planområdet. Denna ledning behöver
bytas ut då den redan idag är underdimensionerad.

Det nya gräsdiket har en släntlutning på
ca 1:4 -!:6. Ett område på 12 meter är
avsatt från planområdesgränsen för detta
gräsdike.

Ny höjdsättning från fasader och
parkeringar. Marken bör luta 2-5 %
från dessa anläggningar. Där
golvnivån ej bör vara lägre än + 5,1.

Alt. Dagvattenlösning med
växtbädd/regnträdgård för
fördröjning, rening samt
tilltalande miljö för boende.

Svackdiken rekommenderas från
planområdets hårdgjorda ytor till diket.
Svackdiken ökar fördröjning och rening
av dagvattnet.

Befintlig brunn behöver ses
över så att anslutning till
gräsdike och befintlig funktion kvarstår.

För att erhålla en ökad fördröjningsvolym kan diket trappas på
denna plats.

Figur 13: Plankarta med dagvattenlösningar inom och utanför planområdet utanför. Bilden är taget från Bilaga 3.
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5.1 Dagvattenhantering inom
kvartersmark

Erforderligfördröjningsvolym för kvartersmark är
43,8 m3 (bilaga 1). Det befintliga gräsdiket med
begränsat utlopp samt föreslagna svackdiken uppskattas klara av eforderlig rening och fördröjning.
5.1.1 Omkonstruktion av befintligt gräsdike
Befintliga avvattning av området sker bla genom
avledning och fördröjning i gräsbeklädda diken.
Denna funktion bör bibehållas och integreras
i kommande exploatering. Dikena föreslås att
byggas om och utformas med ett mer meandrande
utseende och flackare slänter, se figur 14. Dikena
bör användas som avledning, fördröjning och
rening av dagvattnet som uppkommer inom planområdet. Dikena kan med fördel integreras i kvartersmarkens byggnation och dagvattenzonen kan
kombineras med planteringar och annan grönska
för att ge ett ökat rekreationsvärde till platsen.
Gräsdikena har idag en släntlutning på ca 1:1 eller
brantare och bör utformas med flackare slänter
för att bidra till ökad säkerhet, se figur 15. För att
ett öppet dike ska kännas tryggt och inte behöva
någon form av stängsel bör dikets släntlutning
inte överstiga 1:4. Diket bör utformas med varierande släntlutning från 1:4-1:6. Däremot har slänterna mot befintliga fastigheter i söder ingen möjlighet att breddas (göras flackare) åt söder utan
dikenas norra slänt bör justeras. Eventuellt att
hela dikesektionen flyttas norrut . Gräsdikenas
nya utformning får studeras vidare i samband med
kommande exploatering men en zon på mellan
7-12 m för dagvattenhantering och grönska bör
avsättas längs med planområdets södra och västra

Figur 14. Diken i Augustborg med meandrande utseende, Malmö. Källa: Foto
taget Ramböll

sida, se bilaga 3. Zonen bredd på 7-12 m fås med
en uppskattad släntlutning på 1:4 respektive 1:6
för diket.
Det södra diket lutar idag med upp till 3,3 m i vattengång, se figur 13. För att minska flödet och
öka reningen av tex fosfor rekommenderas att de
öppna dikena förses med trösklar som bromsar
upp flödet. Positiva aspekter är att fördröjningsvolymen och reningsförmågan ökar då mer tid
finns för sedementering och infiltration. Med sedemesteringen av partiklar reducera fosforhalten i
dagvattnet.
Dikena bör också kvarstå då de utgör en buffertzon för skyfallshantering för området i stort.
Speciellt med avseende på fastigheterna söder
om planområdet som i dags läget ligger lågt och
drabbas av översvämning vid skyfall, se figur 10
över skyfallsmodellen. Det är viktigt att planområdets höjdsättning inte försvårar översvämningssituationen för dessa befintliga fastigheter.
Bottennivåerna i befintliga diken bör kvarstå så att
befintlig avvattning från uppströmsliggande fastigheter ej försämras. Befintlig brunn i sydvästra
hörnet av planområdet bör ses över så att anslutning till dike och befintlig funktion kvarstår vid ny
exploatering.
En illustation av hur en omkonstruktions av diket
skulle kunna placeras redovisas i bilaga 3 samt
enligt figur 15. Det övergripande systemet med de
större gräsdikena kan och bör kompletteras med
andra dagvattenanläggningar, exempel på sådan
anläggningar presentaras i nedanstående rubriker.

Figur 15: Befintligt dike på Fjordvägen med illustration av en
omkonstruktion av denna, med viss förskjutning av dikesbotten och med fleckare slänter.
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Svackdike
Svackdiken är ytliga avrinningsstråk där dagvattnet visualiseras, renas och fördröjs. Svackdiken
avser grunda, öppna avrinningsstråk med flacka
slänter, se figur 16. Avbördningsförmågan i ett
svackdike påverkas i hög grad av friktion mellan
vattnet och gräsytan, den så kallade råheten
samt lutningen i flödesriktningen. Råheten påverkas av växtval och skötsel av grönytan. När dagvattnet rinner i svackdikena reduceras hastigheten på grund av vegetationen och därmed
avskiljs föroreningar genom sedimentering.
Avrinningshastigheten minskar avsevärt jämfört
med transport i ledningar. Flödestopparna nedströms minskar. Är lutningen större än 2 %
bör svackdiket förses med fördämningar för att
på så sätt minska vattenhastigheten och öka
fördröjningseffekt.
Svackdiken rekommenderas inom planområdet för
att avleda dagvatten från de hårdgjorda ytorna
till det ombyggda befintliga diket. Lutningen från
de nya byggnaderna bör vara på 5 % de 3 första
metrarana när de ska anslutas till svackdiken. Vid
anlsutning till parkeringsplatsen bör den hårdgjorda ytan luta för att leda vattnet till svackdiket för ökad fördröjning och rening, för exempel
av placering av svackdiken inom planområdet
se bilaga 3. Gräsytan på diket binder och bryter
ner föroreningar som kommer från kvartersmarken som bland annat parkeringen i synnerhet. På
detta sätt bidrar diket med ytterligare rening samtidigt som vattenvolymer reduceras och flödestoppar utjämnas.
Dikena bör göras flacka och breda för att få
högsta reningseffekt genom att få så lång uppehållstid som möjligt så att föroreningar hinner suspendera. Diken kommer även att utgöra en buffert
för området vid skyfall. Svackdiken kan med fördel
underbyggas av krossdiken av makadam. Den
beväxta ytan binder och bryter ner föroreningarna

och tar även upp de näringsämnen som finns i
dagvattnet. Det beväxta lagret bör ha en tjocklek
på ca 30 cm. Dikena bör också utformas med permeabla väggar vilket gör att vattnet kan infiltrera
in i marken. Svackdiken bidrar till en reduktion av
vattenvolymerna som bildas under skyfall samt
minskar flödestopparna. Vid höga flöden skall det
finnas bräddningsmöjligheter från svackdikerna
för att minimera risken att bundna föroreningar
slammar upp och sprids. Ett lager av geotextil bör
placeras runt makadammassorna för att förhindra att omkringliggande jordlager tränger in och
täpper till hålrummen mellan makadamen.
Magasineringsvolymen utgörs av porvolymen (hålrumsvolymen) i fyllningsmassorna (ca 30 % av
den totala volymen). Ett lager av geotextil bör placeras runt makadammassorna för att förhindra att
omkringliggande jordlager tränger in och täpper
till hålrummen mellan makadamen. Dessutom
bör diket omges av en tät konstruktion eftersom
grundvattennivåerna inom planområdet i annat fall
skulle försämra infiltrations och fördröjningsmöjligheterna. Alternativt kan dränledningarna placeras över grundvattennivå.
Avtappningen av krossdiket sker genom dräneringsledningen nära dikets botten. Brunnar med
sandfång placeras längsmed dikena. Längs med
det gräsbeklädda diket föreslås kupolbrunnar med
sandfång som vid kraftigt skyfall fungerar som
ett bräddintag. På så vis förhindras översvämning
utanför diket.
Även under vinterförhållanden och i samband med
snösmälting har det konstaterats att smältvattnet infiltreras i gräsytor. Vintertid kan svackdikena
användas som snöupplag vilket lämpar sig då snö
som röjs från gator och vägar anses innehålla föroreningar som delvis renas i svackdikerna.
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 ytkrävande och kräver ett
visst underhåll.

Figur 16. Svackdiken i Augustenborg
malmö-park, malmö. Källa: Foto taget
Ramböll.
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5.1.2 Växtbädd
Regnträdgårdar är en genomsläpplig växtbädd
som används för att infiltrera dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor, se figur 11.
Eftersom regnträdgård byggs upp på en väldränerad växtbädd ställs det krav på att växterna
ska klara perioder av både torka och höga vattennivåer. Med en välkomponerad växtmix får man
regnträdgård som fyller en teknisk funktion men
också ett mycket vackert inslag i gatumiljön eller
parken.
En regnträdgård byggs upp så att allt det inströmmande vattnet ska kunna magasineras och infiltreras effektivt inom ett dygn efter nederbördstillfället. Bara under korta perioder i samband
med kraftiga regn kommer regnträdgården att ha
någon synlig vattenyta. Eftersom bädden är planterad med växter så medför det att en regnträdgård dessutom har en mycket större förmåga att
avdunsta vatten än exempelvis en steril infiltrationsbädd av makadam.
Jämfört med en öppen dagvattendamm i stadsmiljön så genererar regnträdgård i idealfallet
inget överskottsvatten som måste ledas vidare i
det konventionella dagvattensystemet. Vid större
skyfall kan marken bli mättad vilket förhindrar
ytterligare lokal infiltration. Då bör växtbädden
breddas till det lokala gräsdiket för att ledas vidare
till utloppspunkten, se bilaga 3. Regnträdgårdar
kan även utformas att fungera på platser med
begränsade infiltrationsmöjligheter. Då blir
regnträdgårdarna mer som fördröjningsmagasin
och överskottsvattnet måste ledas vidare.

Figur 17. Regnträdgård på Monbijougatan,
Malmö. Källa: Foto taget Ramböll.

Skyfallskarteringen enligt punkt 3.5 visar en större
ansamling dagvatten vid planområdets sydvästra
del. Därför rekommenderas en eventuell regnträdgård vid detta område längs med svackdiket.
Växtbäddar eller gröna ytor med permeabla kvalitéer rekommenderas även i anslutning till parkeringsplatsen för att fördröja samt rena regn vid
skyfall, se bilaga 3.
Växtbäddar eller gröna ytor med permeabla kvalitéer rekommenderas även i anslutning till parkeringsplatsen för att fördröja samt rena regn vid
skyfall (bilaga 3).
5.1.3 Gröna tak
För att minska avrinningen av dagvatten från
takytor kan byggnader förses med så kallade
gröna tak, se figur 18.
Vegetationsklädda takytor minskar den totala
avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t.ex. sedum,
kan minska den totala avrunna mängden på årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens
publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Förutom detta har sedum till skillnad från
vanligt gräs den speciella egenskapen att det
klarar längre torrperioder utan att torka ut.
Vid beräkningar av 10 m2 takyta täckt av till
exempel torktålig takvegetation har det visats
ta upp samma mängd koldioxid som ett träd.
Takvegetation med blandade sedum och mossarter behåller dessutom sin bladmassa året om. De
är därför aktiva som partikelrenare när de gör som
mest nytta, det vill säga under vinterhalvåret när
föroreningsbelastningen är som högst.

Figur 18: Grönt tak i Örestad, Danmark.
Källa: Foto taget Ramböll.
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Förutsättningar för att tekniken skall kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant lutning.
Beroende på vilket grönt tak som används kan
lutningen variera. En lutning på 45 grader anses
högt och rekommenderas inte att överskridas.
Takkonstruktionen skall vara dimensionerad för
den extra last som det gröna taket innebär. Lasten
är dock inte större än att motsvara ett vanligt
tegeltak, men kan inte tydligare specificeras då
detta beror på valet av specifikt grönt tak. Vidare
kan gröna tak ha en ljud- och värmeisolerande
verkan, vilket kan bidra till en bättre inomhusmiljö
samt reducera hushållens energibehov för uppvärmning. Gröna tak kan ha kylningseffekten på
sommaren.
Värt att notera är att gröna tak kan bidra med
ökad koncentrationer av fosfor, kväve, koppar,
kvicksilver och bens(a)pyren enligt sammanställning av Stormtac. Detta på grund av gödning som
ökar föroreningen vid föroreningsläckage och bör
beaktas. Dagvattnet från taket rekommenderas
därför att ledas till närliggande dike för fördröjning
och naturlig rening.

5.2 Ny utloppsledning

Dimensioneringen av en ny dagvattenledning är
oberoende av exploateringen. Dagvattenledningen
ansågs vara värd att notera då den ansluts till
planområdets utloppspunkt men belastas av hela
avrinningsområdet och visade sig vara underdimensionerad. Dagvattenledningens dimensionering på 400 mm, (bilaga 2) anses vara
underdimensionerad då den har ett uppskattad
dimensionerande flöde på 263 l/s. För framtida
förhållande med en klimatfaktor på 1,25 bör den
befintliga dagvattenledningen ersättas av en med
större diameter, se figur 13 och bilaga 3.
Något som tåls att tillägga är att den nya ledningen inte nödvändigtvis kommer att lösa hela
kapacitetsproblemet i området. Anledningen till
detta är att det finns fler faktorer som påverkar till exempel kapacitetsproblem uppströms i
ledningssystemet.
5.2.1 Dimension av ny utloppsledning för 5
år
För att ledningen ska klara det dimensionerade
flödet för 5 år med klimatfaktor (450 l/s) bör ledningen dimensioneras efter 500 mm. En ledning
på 500mm skulle klara av ett flöde upp till 507
l/s vilket är ca 11 % över det faktiska beräknade
flödet för 5 år för hela avrinningsområdet.
5.2.2 Dimension av ny utloppsledning för 20
år
För att ledningarna ska klara det dimensionerade
flödet för 20 år med klimatfaktor (711 l/s) bör ledningen dimensioneras efter 800 mm. En ledning
på 800 mm skulle klara av ett flöde upp till 1744
l/s vilket är vad 59 % av det faktiska beräknade
flödet för 20 år för hela avrinningsområdet.
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6 SKYFALLSHANTERING

Vid extremregn (100-årsregn) beräknas befintligt
ledningssystem för dagvatten ta om hand ca 25
% av regnvolymen. Resten rinner av på ytan och
ansamlas i lågpunkter i området. Skyfallsmodellen
för Göteborgs Stad av Kretslopp och vatten visar
var dagvattenavrinningen ansamlas vid ett 100årsregn, se Figur 6. Enligt skyfallsmodellen, enligt
punkt 3.5 ansamlas dagvatten upp till 0,2 – 0,5
m i en utbredd lågpunkt i den sydvästra delen av
planområdet. De djupaste lågpunkterna på planområdet är i det västra diket mot fotbollsplatsen
som angränsar till fastigheten. Ur ett skyfallshanteringsperspektiv är det därför av vikt att bevara
dess diken och vidareutveckla dessa för att optimera fördröjning och rening av dagvatten som
leds mot recipienten Askims fjord, kusten.

6.1 Höjdsättning

För att säkerställa en effektiv skyfallshantering där dagvattenavrinningen vid extrema regnhändelser tar sig till föreslagna dagvattenåtgärder och till platser där det kan tillåtas att dämma
upp krävs en genomtänkt höjdsättning vid fortsatt exploatering. I detta fall handlar det om att
skapa skyfallsvägar till de öppna befintliga dikena

längs med ytterkanten av planområdets västra och
södra delar, där det enligt skyfallsmodellen ansamlas ytavrinning till betydande djup, se figur 10.
Föreslagna skyfallsvägar finns utmarkerade enligt
figur 13 och bilaga 3.
Under riktigt kraftiga skyfall kommer föreslagna
åtgärder på kvartersmark inte hinna med att
avleda dagvattnet och dagvatten kommer att rinna
på markytan. Ny höjdsättning bör därför säkerställa att dagvatten kan rinna bort från byggnader, marken bör därför luta 2-5 % från fasaden.
Höjdsättningen bör också se till att vattnet rinner
mot dagvattenanläggningar som svackdiken och
vidare där det tillåtas att dämma upp innan det
leds vidare ut till recipienten via dagvattenledning.
På samma sätt bör den tänkta parkeringen på
kvartersmarken luta ner mot svackdiket för rening
och fördröjning som även argumenteras för enligt
punkt 5.1.3.
Golvnivån för den nya bebyggelsen rekommenderas heller inte ligga under + 5,1, (bilaga 3) se
figur 13.
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6.2 Instängt område vid Fjordvägens
gång- och cykelväg

Längs GC-banan som går parallellt med
Fjordvägen finns idag öppna gräsdiken fram till
korsningen med Bockhamnsvägen,(bilaga 3)
se figur 13. Därefter, i södergående riktning, är
dikena makadamfyllda med dräneringssystem
för den gamla banvallen, se bilaga 2. Det öppna
diket på östra sidan vägen är ca 1 meter djupt och
används för att inte bara avvattna GC-banan men
även att ta hand om dagvatten som avrinner på
markytan från uppströmsliggande områden vid
kraftiga regn. Det östra diket har översvämmats
vid tillfällen och någon okänd har därmed installerat två dagvattenbrunnar med kupolsil i det östra
respektive västra diket med en korsande dagvattenledning under GC-banan. Ledningen och brun�narna fungerar som en bräddning när det östra
diket är fullt.

Detta är befintliga förhållanden som inte påverkas av att planområdet exploateras. Däremot kan
bebyggelsen på planområdet påverkas negativt
av det befintliga förhållandet i framtiden. I skyfallsmodellen (figur 10) anges dock inte att dessa
diken översvämmas.
Enligt skyfallsmodellen översvämmas befintliga
fastigheter längs med Bockhamnsvägen i dagsläget vid ett 100-årsregn. Det beror på att fastigheterna ligger lägre än omgivande mark.
För att minska tillrinningen till dessa fastigheter vid skyfall, från uppströmsliggande områden,
föreslås en avskärande åtgärd i korsningen
Bockhamnsvägen och Fjordvägen, åtgärden kan
vara i form av ett fartgupp som förhindrar att
vatten tas sig ner längs med Bockhamnsvägen och
istället leds söder ut längs med gång- och cykelvägen(bilaga 3), se figur 13. Denna åtgärd är oberoende exploateringen inom planområdet.

Då det västra diket ej har ett utlopp idag bildas
här ett slutetsystem där enda avtappning sker
genom infiltration vilket antas vara obetydlig på
grund av att området till största del utgörs av
jordarten lera. Ett förslag är att dagvattenbrunnen
i det västra diket ansluts till dräneringssystemet i
söder längs med den gamla banvallen, se figur 19.

Figur 19: Illustration med befintliga förhållanden och dagvattenlösning med ny brunn för
avledning av regn vid skyfall längs med fjordvägen(rosa)bort från planområdet.
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7 FÖRORENINGSSITUATIONEN EFTER EXPLOATERING

separat reningssteg bedöms behövas utöver fördröjning och den enklare rening som de föreslagna dagvattenanläggningarna bidrar med.

Enligt StormTacs databas med information om
reningseffektivitet för olika dagvattenlösningar har
föroreningsbelastningen beräknats efter exploatering med hänsyn till föreslagen dagvattenhantering. Sett ur ett helhetsperspektiv kommer själva
klassningen av hela avrinningsområdet, som är
glesvilla bebyggelse inte att förändras märkbart
efter exploatering. Detta innebär att föroreningsbelastningen inte heller kommer att öka nämnvärt
vilket gör att vidare föroreningsberäkningar/simuleringar inte behövs. Kikar man närmare på enbart
planområdet som ämnar att bebyggas (enbart
naturmark i forma av ängsmark) kan föroreningsbelastningen komma att öka beroende av andelen
hårdgjorda ytor efter exploatering samt materialvalet på dessa.

Förutsatt att föreslagna dagvattenåtgärder
implementeras anses inte kommande exploatering försämra recipientens status och äventyra
att MKN uppfylls till 2027.
De föreslagna dagvattenlösningarna gräsdiken och svackdike renar dagvatten effektivt och
nästan alla parametrar som överskridit riktvärdet enligt beräkningar i StormTac har reducerats till godkända nivåer, se tabell 9. Värt att
notera att föroreningen fosfor (P) som inte uppfyller riktvärdet efter exploatering och svackdike.
Underlaget för svackdike i modellen är däremot
inte av önskvärd kvantitet och resultat bör ses
utifrån en låg säkerhet. Vid utformning av svackdiken och gräsdiken bör reduktion av fosfor prioriteras och dikena kanske kan kompletteras
med växtlighet som bidrar till detta. Växtlighet
i sig själv avskiljer inte den fosfor som är

Då exploateringen innebär några byggnader med
ca 20-25 tillhörande parkeringar uppskattas föroreningsbelastningen efter exploatering dock vara
liten. Dagvattenåtgärder som föreslås i form av
diken bör kunna avhjälpa den ökade föroreningsbelastning boendet kan komma att medföra. Inget

Tabell 9. Föroreningshalter (μg/l) efter rening av dagvatten inom kvartermark med dagvattenlösningarna svackdike
och exploatering som jämförs mot riktvärden. Halter som är markerade med fetstil överskrider respektive riktvärde.
Riktvärdena är hämtade från miljöförvaltningen i Göteborgs stad.
Förorening

Föroreningshalt efter
exploatering(uq/l)

Reningseffekt
svackdike (%)

Föroreningshalt efter
svackdike(uq/l)

Riktvärde
(uq/l)

Fosfor (P)

110

30

77

50

Kväve (N)

1 200

40

720

1 300

Bly (Pb)

4,6

70

1,4

14

Koppar (Cu)

11

65

3,9

10

Zink (Zn)

39

65

13,7

30

Kadmium (Cd)

0,24

65

0,08

0,40

Krom (Cr)

2,1

60

0,8

15

Nickel (Ni)

3,3

50

1,7

40

Kvicksilver (Hg)

0,011

15

0,009

0,050

Suspenderat material (SS)

26 000

70

7 800

25 000

Olja

200

85

30

1 000

Bens(a)Pyren (BaP)

0,019

60

0,008

0,050

Bensen (Benz)

0,91

50

0,46

10

Tribultennföreningar (TBT)

0,0016

50

0,0008

0,0010

Arsenik (As)

3,7

50

1,85

15

Organiska material (TOC)

7 300

50

3 650

12 000
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partikelbunden. Vattnet behöver tid att sedementeraoch filtreras genom ett annat material som har
stor förmåga att binda fosfor, t.ex. kalkbaseradmaterial, vilket trösklarna i de öppna dikena kan
bidra med. Regelbunden sopning av de hårdgjorda
ytorna kan bidra med att mängden partiklar (och
där med även föroreningarn) minskar i dagvattnet.
Planområdets förorening av fosfor är även försumbar i förhållande till hela avrinningområdet som
påverkar recipienten Askim fjord, kustvattnet, se
figur 11. Höga värden kan även bero på osäkerheter i Stormtac som räknar utifrån schablonvärden.
Enligt beräkningarna är det förväntat att, efter
rening i svackdike, 3,5 kg fosfor samt 34 kg kväve
släpps ut till recipienten varje år. Förslagen rening
innebär då en minskning av 1,4 kg fosfor respektive 17 kg kväve per år i förhållande till befintliga förhållanden. Vid komplettering av svackdikena med trösklar, kommer utsläppsmängderna
att minskas ännu mer.
Värt att notera är att gröna tak kan bidra med
ökad koncentration av fosfor, kväve, koppar, kvicksilver och bens(a)pyren enligt sammanställning
av Stormtac. Detta på grund av gödning som
ökar föroreningen vid föroreningsläckage och bör
beaktas. Dagvattnet från taket rekommenderas
därför att ledas till närliggande dike för fördröjning
och naturlig rening.
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8 UPPSKATTADE ANLÄGGNINGSKOSTNADER

En översiktlig bedömning av investeringskostnader för de föreslagna dagvattenanläggningarna har
genomförts. Kostnaderna är framtagna med hjälp
av á-prislista markarbeten 2012 Norconsult med
indexreglering, tidigare erfarenhet från liknande
projekt samt insamlad kostnadsinformation från
olika VA-produktleverantörer och entreprenörer.
Vid kostnadsberäkningar om inget annan nämns,
har nedanstående antaganden gjorts:
•

•
•
•

•
•

•

Beräkningar har gjorts utifrån antal,
löpmeter, kvadrat eller kubik av
dagvattenanläggning
Schakt för ledningar har antagits att ske
främst i jord/lera.
Arbets- och materialkostnader är inkluderade
i priset.
Omkostnader (30 %) omfattar administration, försäkringar, vinst, risk, over-head kostnader, allmänna hjälpmedel och småmaskiner ingår ej.
Byggherrekostnader, som exempelvis projekterings- och byggledningskostnader ingår ej.
Rivning av befintligt dagvattensystem är inte
heller kostnadsberäknat. Detta på grund
av att samtliga ytor planeras göras om i
samband med ombyggnaden i planområdet
och därför har heller inte kostnader för markarbeten tagits med.
Bortforsling av material är inte medräknat.

8.1 Omkonstruktion av befintligt gräsdike

Förslaget avser en omkonstruktion av ett befintligt dike längs med ytterkanten av planområdets
västra och södra delar. Den totala längden av diket
är beräknat till 215 m. I investeringskostnaden är
schakt, fyllnad, geotextil och dränledning medräknad. Anläggningen av svackdiket beräknas kosta
ca 1000 kr/m vilket ger en totalkostnad på ca 215
000 kr.

8.3 Ledningsstråk

För att leda dagvatten från planområdet till recipienten från de olika dagvattenanläggningarna
krävs en ny ledning med ny dimension. Denna
åtgärd är oberoende exploateringen i planområdet. Enligt förslaget omfattar den nya dagledningen ett ledningsstråk på totalt ca 147 m. I
ledningstråket är jordschakt med fyllning samt
kupolbrunnar med sandfång och ledningar inkluderade. Ledningstråket av med en ny dagvattenledning beräknas kosta ca 3000 kr/m vilket ger en
totalkostnad på ca 441 000 kr.

8.4 Gröna tak

Vid inverstering av gröna tak har den uppskatta
kostnaden beräknats från Svenska Naturtaks prislista för sedumtak med lutningar mellan 0-2 till
1-5 grader. Taket uppskattas ha en area på 2300
m2 då det beräknad utgöra 25% av kvartersmarkens totala area (bilaga 2). Priset är exklusive
kantavslut och montering av sedumplattorna och
uppskattas till 500kr/m2 vilket ger en totalkostnad
på ca 1 150 000 kr.

8.5 Växtbädd

För att öka reningen, fördröjningen och tilltalande miljö för verksamheten som ska etableras kan regnträdgårdar eller växtbäddar av någon
form konstrueras i anslutning till det nya diket.
Eftersom plankartan för vart bebyggelsen ska placeras inte är fastställt i detta läge redovisas enbart
en generell kostnad per meter. I investeringskostnaden ingår gjuten växtbädd med material och
anläggningskostnad. Priset varierar bl.a. beroende
på behov av dränering. Utförs schakt av annan
anledning kan detta minska kostnaden för regn
trädgård.
Anläggningen av växtbädd beräknas kosta ca 4000
kr/m2.

8.2 Svackdike

Förslaget avser svackdiken från tre byggnader
som planeras byggas på kvartersmarken. Eftersom
plankartan för var bebyggelsen ska placeras inte
är fastställt i detta läge redovisas enbart en generell kostnad per meter. I investeringskostnaden är
schakt, fyllnad, geotextil och dränledning medräknad. Anläggningen av svackdiket beräknas kosta
ca 1500 kr/m.
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9 ÖVERSIKTLIG BEDÖMNING AV DRIFT- OCH
UNDERHÅLLSKOSTNADER
Kostnad för skötsel uppgår årligen till ca 5-8 % av
anläggningskostnaderna. Kostnaderna för skötsel
baseras på grova uppskattningar. En bedömning
görs för varje enskilt fall och kostnaderna varierar från år till år. Nyanlagda anläggningar kräver
utökad skötsel de tre första åren. För alla typer av
anläggningar ska man vid planeringen tänka på
åtkomst för skötsel, såsom angöring med gräsklippare, snöröjningsfordon, övriga maskiner för
exempelvis slamsugning etcetera.

Att komplettera svackdikena med trösklar innebär
att trösklarmaterialet måste bytas ut efter en
viss tid, då materialet blir mättat med fosfor.
Kostnaden för byte av materialet måste därför
räknas med i driftkostnaderna. Hur ofta det
behöver bytas ut beror på halten fosfor i dagvatten samt mängden dagvatten som passerar anläggningen. Behovet för byte av materialet
kan kontrolleras genom provtagning av utgående
vatten från anläggningen.

Driftkostnaden för föreslagna dagvattenanordningar kommer vara högre de första åren för att
sedan minska när växter med mera har etablerat sig. Kostnaden är en årlig uppskattning men
kommer att variera kraftigt beroende på om det
förekommer skyfall och stormar.

9.2 Gröna tak

9.1 Omkonstruktion av befintligt dike och
gräsdike

För skötselråd av diket rekommenderas regelbunden klippning av gräsyta. Då diket ansluter till den
hårdgjorda ytan på parkeringen bör infiltrationsytan/gräsytan anläggas lägre. Anledningen till detta
är att gräsytan höjer sig några millimeter per år
och efter hand hindrar dagvattnet att rinna ut över
ytan. För att få vattnet att rinna ut över ytan kan
det vara nödvändigt att skära bort och sänka gräsytan utmed den hårdgjorda ytan.
Om dagvattenbrunnar placeras efter diket till
dränledningar längs med diket till utloppspunkten bör dessa rengöras ca en gång om året, för
att minimera risken av igensättning av exempelvis löv, skräp, större gruskorn, smuts etcetera
från kringliggande miljöer som parkeringsplatsen,
gångvägen, bilvägen och grönområdet.
Dränledning går genom diket för att den ska
kunna avleda vatten efter infiltration och fungerar
som en sista lösning i en prioriterad fördröjningsmetod. Rensning och slamsugning av dräneringsledningen kan behövas och beslutas om vid tillsynstillfällen. En inspektion kan vara lämplig att
genomföra för dagvattenbrunnen efter skyfall.
Livslängden för diken uppskattas till några årtionden men i och med att det är igensättningsrisk
som är den största avgörande faktorn ökar livslängden om anläggningen sköts regelbundet. En
uppskattning av kostnaderna för drift och underhåll av dikena är ca 110 kr/m2.
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Gröna tak kräver dock skötsel i form av gödsling med mera för att bibehålla sin funktion och
karaktär då det ger längre och rikligare blomning.
Moss- och sedumtak brukar gödslas efter 3-6 år
(Vegtech. 2012). Eftersträvas att minimera föroreningen fosfor rekommenderas dock att det gröna
taket inte bör gödslas, vilket är fallet. Då det
finns flera olika sorters gröna tak kan ett grönt tak
som inte kräver lika mycket gödsel föredras, vilket
kan undersökas noggrannare i ett senare skede.
Men som argumenterades för tidigare enligt punkt
5.1.4 kan även de högre värdena av fosfor renas
via den naturliga infiltrationen på planområdet
i form av gräsdiken. Kostnaden för gödsling av
gröna tak uppskattas till 5 kr/m2.

9.3 Växtbädd

Bygghöjd (höjd från markyta till toppen av
växten) för gräs och perenner ca 350 mm, mindre
buskar ca 400mm, mindre träd och större buskar
ca 600 mm och större träd ca 800mm. Valet av
växter och platsens förutsättningar avgör den
exakta uppbyggnaden. För uppbyggnad på bjälklag gäller att det utförs med vattenhållande skikt,
dräneringsskikt, tätskikt och eventuellt rotskydd
regnträdgårdens infiltrationsförmåga minskar
därmed drastiskt.
Underhåll och drift för denna sorts dagvattenanläggningar bör kontrolleras regelbundet. Vattnet
måste infiltrera på mindre än 48 timmar för att
garantera att anläggningen är myggfri. Om inlopp
sker via brunn måste denna sedimentfälla rensas
regelbundet. Tillsynen bör ske ca fyra gånger per
år och underhållas ungefär 1-2 gånger per år.
Denna kostnad uppskattas till 400 kr/h.

10 FORTSATT ARBETE

När en mer utarbetad och fastställd illustration över kommande exploatering finns framtagen kan mer exakta beräkningar gällande föroreningar, flöden och regleringsvolymer för dagvatten
göras inom Kvartermark. Även placering och höjdsättning av dagvattenanläggningar kan specificeras. Nya byggnader bör ha en golvnivå på minst
+5,1 och bör ej placeras i den föreslagna dagvatten- och skyfallszonen längs med planområdets södra och västra sida. Denna zon med öppna
diken ska höjdsättas så att den även efter exploatering är lågpunkten i området och kan användas
för att avvattna planområdet och uppströmsliggande områden speciellt med avseende på befintliga fastigheter i söder.

avrinningsområdet i det stora hela. Det är viktigt
att planområdets höjdsättning inte försvårar översvämningssituationen för befintliga fastigheter
eller skapar nya instängda områden. Vid behov
kan marken behöva fyllas upp för att undvika
sådana. Detta ska dock göras utan att man skapar
problem för andra områden.
Även då hydrogeologiska undersökningar har
utförts i direkt närhet till planområdet bör provpunkter inom själva planområdet göras för att
fastställa mer exakt vilka jordarter och grundvattennivåer som finns inom planområdet för vidare
analyser inför exploatering.

Höjdsättning och inmätning för de befintliga dikena bör genomföras för att säkerställa
dimensionerna för vidare beräkningar av flöden
och regleringsvolymer för kvartersmarken och
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Bilaga 1 – Beräkning av dimensionerande
dagvattenflöden och erforderlig fördröjningsvolym

1.

Dagvattenflöden
Beräkningar för dagvattenflöden inom delavrinningsområdet har gjorts enligt
Svenskt Vattens publikationer P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten”,
P104 ”Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem” samt
P105 ”Hållbar dag- och dränvattenhantering”.

1.1

Dimensionerande dagvattenflöden

Vid beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden (𝑞𝑑𝑖𝑚 ) har rationella
metoden använts. Rationella metoden ges av formeln nedan:
𝑞𝑑𝑖𝑚 =𝑖Å∙𝐴𝑟𝑒𝑑
där:
𝑖Å = regninintensitet vid vald återkomsttid och varaktighet [l/s, ha]
𝐴𝑟𝑒𝑑 = reducerad area, 𝐴𝑟𝑒𝑑 = 𝜑 ∙ 𝐴 [ha]
𝜑 =avrinningskoefficient
A = avrinningsområdets storlek [ha]
Dimensionerande flöde beräknas för avrinningsområdet, alltså för den markyta
som avvattnas till beräkningspunkten vid planområdets östra kant. De
avrinningskoefficienter som har använts vid dimensionering är uppskattade enligt
P110 och kan ses nedan i Tabell 1.
Tabell 1. Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor.
Typ av yta

Avrinningskoefficient (φ)

Mark

0,1

Kuperat naturområde
Kuperat villaområde

1.2

0,15
0,3

Dimensionerade regnintensitet

För beräkning av dimensionerande regnintensitet (𝑖Å ) har Dahlström (2010)
ekvation använts. Dimensionerande regnintensitet har beräknats ur formeln:
2

𝑖Å = 190 ∙ √Å ∙

𝑙𝑛(𝑇𝑅 )
𝑇𝑅 0,98

+2

där:
𝑖Å = regninintensitet vid vald återkomsttid och varaktighet [l/s, ha]
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𝑇𝑅 = regnvaraktighet [min]
Å = återkomsttid [mån]
Regnvaraktigheten är lika med den tidsmässigt längsta rinnvägen genom
delavrinningsområdet fram till beräkningspunkten och är beräknad med hjälp av
P110 och Tabell 4.5. I tabellen finns olika vattenhastigheter som är beroende av
om dagvattnet leds i ledning, dike eller mark med flera. Vattenhastigheten
dividerat med den sträcka som dagvattnet avleds bestämmer rinntiden.
Rinntiden för avrinningsområdet är ca 15 minuter. Inom villaområdet där
dagvatten avleds i rörsystem är rinntiden från den mest avlägsna hårdgjorda ytan
till utloppet minst fyra minuter och från detta rörsystem och till den yttersta
kanten till avrinningsområdet minst 11 min. Det innebär att
regnvaraktigheten/rinntiden som används i vidare beräkningar därför är på 15
minuter för hela avrinningsområdet.
Rinntiden för enbart planområdet är ca 10 min. Dagvattnet avleds här genom
infiltration i mark samt via dagvattenledning. Rinntiden är baserad från den mest
avlägsna delen på planområdet i förhållande till tiden det tar för dagvattnet att nå
utloppet. Vid vidare beräkning används därför 10 minuter för planområdet.
Beräkningar har utförts för dimensionerande regn med återkomsttiden 5-, 20- och
100 år. Återkomsttiderna är hämtade från P110 och Tabell 2.1 med antagandet att
avrinningsområdet består av mark, kuperat villaområde samt kuperat
naturområde.
𝑇𝑅 = 15 𝑚𝑖𝑛
Å = 5 år = 60 mån

Regnstatistik: Dahlström 2010
15- årsregn

Regnintensitet, l/s, ha
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Figur 1. Intensitet-varaktighetsdata enligt Dahlström (2010) ekvation. Figuren
visar regnvaraktigheter från 15 minuter upp till 2 timmar. Återkomsttiden är 5 år
och regnvaraktigheten 15 min. Regnintensiteten blir då 144 l/s, ha.
Dimensionerande regnintensitet före exploatering blir 144 l/s hektar med en
återkomsttid på 5 år, 227 l/s hektar och 387 l/s hektar med en återkomsttid på 20
respektive 100 år för hela avrinningsområdet. Dimensionerande regnintensitet
före exploatering för planområdet blir 181 l/s hektar med en återkomsttid på 5 år,
287 l/s hektar och 489 l/s hektar med en återkomsttid på 20 respektive 100 år för
hela avrinningsområdet.
För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar och ökade nederbördsmängder
ansätts en klimatfaktor på 1,25 enligt Svenskt Vattens Publikation P110.
Klimatfaktorn har lagts på dimensionerande regnintensiteten före exploatering. I
övrigt beräknas dagvattenflödet efter exploatering på samma sätt som innan, där
avrinningsområdet och regnvaraktigheten har antas vara de samma.
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1.3

Dimensionerande flöden före och efter exploatering för hela
avrinningsområdet
Före exploatering
5 år

20 år

100 år

Delyta

A
[ha]

φ

Ared
[ha]

I5
[l/s,
ha]

𝑸𝟓
[l/s]

I20 [l/s,
ha]

𝑸𝟐𝟎 [l/s]

𝑸𝟏𝟎𝟎
[l/s]

I100
[l/s, ha]

Naturmark

2,7

0,1

0,3

144

43

227

68

387

116

Kuperad
naturmark

2,8

0,15

0,4

144

58

227

91

387

155

Kuperat
villaområde

5,7

0,3

1,7

144

245

227

386

387

658

TOTALT

11,2

2,4

Efter exploatering
Delyta

A
[ha]

φ

Naturmar
k

2,2

0,1

Kuperad
naturmar
k

2,8

0,15

Kuperat
villaområ
de

6,2

TOTALT

11,2

Ökningar
efter
exploateri
ng

Ared
[ha]

0,2

346

5 år
I5
[l/s,
ha]

144

0,3

929

20 år
𝑸𝟓
[l/s]

29

144
0,4

545

I5
[l/s,
ha]
+KF

180

𝑸𝟓
[l/s]

144

𝑸𝟐𝟎
[l/s]

I20
[l/s,
ha]

𝑸𝟐𝟎
[l/s
]

+KF

+K
F

𝑸𝟏𝟎𝟎
[l/s]

I100
[l/s,
ha]

𝑸𝟏𝟎𝟎
[l/s
]

I100
[l/s,
ha]

+K
F

+KF

+KF

36

180
58

I20
[l/s,
ha]

100 år

227

45

227
72

180

284

57

284
91

227

387

77

387
114

284

484

97

484
155

387

194
484

1,9

274

342

431

540

735

920

2,5

361

450

567

711

967

1211

15

104

22

166

38

282
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1.4

Dimensionerande flöden före och efter exploatering endast för
kvartersmark
Före exploatering
5 år

20 år

100 år

Delyta

A
[ha]

φ

Ared
[ha]

I5
[l/s,
ha]

𝑸𝟓
[l/s]

I20 [l/s,
ha]

𝑸𝟐𝟎 [l/s]

𝑸𝟏𝟎𝟎
[l/s]

I100
[l/s, ha]

Naturmark

0,93

0,1

0,093

181

17

287

27

489

46

TOTALT

0,93

0,093

17

27

46

Efter exploatering
5 år

Delyta

A
[ha]

φ

Ared
[ha]

I5
[l/s
,
ha]

20 år

𝑸𝟓
[l/s]

I5
[l/s,
ha]
+KF

𝑸𝟓
[l/s]

I20
[l/s,
ha]

100 år

𝑸𝟐𝟎
[l/s]

I20
[l/s,
ha]

+KF

𝑸𝟐𝟎
[l/s]

𝑸𝟏𝟎𝟎
[l/s]

I100
[l/s,
ha]

+KF

𝑸𝟏𝟎𝟎
[l/s]
+KF

+KF
Naturmar
k

0,47

0,1

Vägar,
gator och
parkering

0,23

0,8

tak

0,23

TOTALT

0,93

Ökningar
efter
Exploater
ing

0,047

181
181

0,184
0,9

9

0,207
0,438

226
226

33
181

11

37

287
287

42
226

13

47

359

287

+KF
17

359
53

59

489

23

489
66

359

I100
[l/s,
ha]

74

611
611

90
489

29

101

112
611

126

79

100

125

157

214

267

62

83

98

130

168

221
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BILAGA 3
Ny utloppsledning för dagvatten med dimension 800 mm
för 20 års regn. Vilket klarar ett
flöde på 1744 l/s.
BEF. DAGVATTENLEDNING
NY DAGVATTENLEDNING
BRUNN
UTLOPP
BEF. DIKE
NYTT DIKE
FLÖDES RIKTNING I NYTT
DIKE

Gröna tak rekommenderas för den
nya bebyggelsen för fördröjning av
dagvatten.

STÖRRE FLÖDESTRÅK
MINDRE FLÖDESSTRÅK
AVRINNINGSOMRÅDES
GRÄNS
PLANOMRÅDE
BEF. BEBYGGELSE

En ny utloppsledning till recipienten är
oberoende av exploateringen på
planområdet. Denna ledning behöver
bytas ut då den redan idag är underdimensionerad.

Det nya gräsdiket har en släntlutning på
ca 1:4 -!:6. Ett område på 12 meter är
avsatt från planområdesgränsen för detta
gräsdike.

VG = Vattengång i botten på gräsdike och i
dagvattenledningar
Farthinder och ny ledning längs med
GC-banan är dagvattenlösningar som
är oberoende av exploateringen på
planområdet.

Ny höjdsättning från fasader och
parkeringar. Marken bör luta 2-5 %
från dessa anläggningar. Där
golvnivån ej bör vara lägre än + 5,1.

Befintlig dagvattenbrunn vid gång- och
cykelväg ansluts till befintligt dräneringssystem och leds söder ut längs
med Fjordvägen.
Alt. Dagvattenlösning med
växtbädd/regnträdgård för
fördröjning, rening samt
tilltalande miljö för boende.

Ett farthinder på denna plats skulle
kunna avleda vattnen ner längs med
Fjordvägen istället för ner mot Bockhamnsvägen och minska översvämningsrisken.

Svackdiken rekommenderas från
planområdets hårdgjorda ytor till diket.
Svackdiken ökar fördröjning och rening
av dagvattnet.

Befintlig brunn behöver ses
över så att anslutning till
gräsdike och befintlig funktion kvarstår.

KONCEPTHANDLING

Ra mböll Sverige AB

För att erhålla en ökad fördröjningsvolym kan diket trappas på
denna plats.
www.rambo ll.se

