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Sammanfattning
I samband med detaljplanarbetet för ett exploateringsområde vid Merkuriusgatan i stadsdelen
Bergsjön, Göteborg, har Sigma Civil AB fått i uppdrag att göra en dagvattenutredning för
området. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska eftersträvas.
I denna utredning föreslås att dagvattnet från planområdets nyanlagda ytor fördröjs så nära
källan som möjligt. Förslaget baseras till största delen på fördröjning och rening i växtbäddar
och makadammagasin för kvartersmark samt rening i filterbrunnar och makadammagasin för
allmän platsmark samt avledning via diken och befintliga vattendrag.
Utredningen visar att ett fullständigt lokalt omhändertagande av dagvatten är svårt att realisera.
Dock kan fördröjning och rening av dagvattnet realiseras innan det leds vidare till ett befintligt
vattendrag via diken. Miljökvalitetsnormerna kommer följas med föreslagna lösningar och
många föroreningar kommer även minska efter exploatering.
Vid detaljprojektering är det viktigt att marken utformas och höjdsätts så att planerad
bebyggelse inte riskerar att utsättas för översvämning.

1

Inledning
Syfte

Sigma Civil har fått i uppdrag att göra en dagvattenutredning för området Merkuriusgatan i
stadsdelen Bergsjön, Göteborg, där det planeras för 320 nya bostäder och en ny förskola.
Syftet med uppdraget är att utreda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten
genom fördröjning och infiltration samt att se över behovet av rening av dagvatten och
eventuella tekniska skyddsåtgärder som kan behöva vidtas i samband med planerad
exploatering. Ambitionen är att minimera anläggandet av nya ledningssystem och istället nyttja
öppna lösningar och LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Detta för att minimera
ingreppen i befintlig miljö och framtida driftskostnader.

Underlag
I arbetet med utredningen har följande underlag använts:
 Grundkarta (dwg).
 Karta med befintliga VA-ledningar (dwg, PDF).
 Illustrationsritning daterad 2016-09-02, (dwg, PDF).
 Publikation P110, Svenskt Vatten 2016.
 Publikation P104, Svenskt Vatten 2011.
 Publikation P105, Svenskt Vatten 2011.
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2

Befintliga förhållanden
Områdesbeskrivning

Merkuriusgatan ligger i nordöstra delen av stadsdelen Bergsjön och området avgränsas delvis
av Merkuriusgatan i norr, Bergsjövägen i öster samt Merkuriusgatan och Tellusgatan i väster. I
söder avgränsas området av det befintliga parkeringsdäcket.
Marken sluttar generellt från väst till öst från nivåer kring ca + 92 (lokalt +99) till nivåer mellan +
66-82 utmed Bergsjövägen från söder åt norr, se figur 1 för lutningsförhållanden.
Planområdet är ca 6,3 hektar och nyttjas som rekreationsområde och består av flera olika
naturkaraktärer som t.ex. granskog, tallskog, vindfälld gran med lövsky, lövblandskog med
inslag av ek och hassel och ett värdefullt bäckområde med al, björk och grov gran. I
bergssluttningen intill bäckområdet finns ett välanvänt område för barngrupper och höjden
närmast Tellusgatan har en halvöppen ek- och tallskog med graninslag.

Figur 1: Avrinnings och lutningsförhållanden innan exploatering.
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Geoteknik
Enligt SGUs jordartskarta utgörs den norra och sydvästra delen av berg i dagen/tunt jordtäcke
på berg. De centrala delarna utgörs av morän och den södra delen utgörs av lera.
Vid tidigare utredning av planområdet har det konstateras att bergets utbredning inom den
sydöstra delen verkar större än vad jordartskartan visar. Området där jordartskartan visar lera
förefaller därmed mindre.

Befintliga ledningar
Vatten-, spill- och dagvattenledningsnät är utbyggt i Merkuriusgatan, Ljusårsvägen och
Bergsjövägen. Befintliga dagvattenledningar är av betong med dimensioner mellan 225 mm och
800 mm och avleds via befintligt va-nät vid Ljusårsvägen i norra delen av området samt en bäck
strax söder om planområdet. I sydöst utjämnas vattnet först genom ett magasin som enligt
underlaget konstaterats igensatt vid platsbesök. Skogsområdet norr om magasinet är
vattensjukt även vid normalt väderförhållande och magasinet ligger i uppströmsområdet
Naturområdet och även Rymdtorget och omgivning avvattnas via en befintlig bäck som går
under Bergsjövägen via en trumma och ut till Mellbybäcken. Därefter leds vattnet vidare mot
Säveån.
Vid platsbesök upptäcktes det att befintliga diken som leder vatten från norr till söder längs med
Bergsjövägen visar tecken på erosionsskador och att trumman över Bergsjövägen är väldigt
igensatt, se figur 2. I figur 1 visas igensatt magasin som en brun triangel vid gångbana
(ungefärlig placering enligt underlag) och trumma som en brun linje under Bergsjövägen.

Figur 2: Igensatt trumma under Bergsjövägen

Recipient
Dagvatten leds via Mellbybäcken till Säveån och därefter vidare till Göta Älv. Säveån har
prioriteringsklass 2 enligt Göteborgs Vattenplan.
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Framtida förhållanden
Planförslag

Planförslaget avser en förtätning av området vid Merkuriusgatan och Tellusgatan i stadsdelen
Bergsjön, se figur 3 för illustration. Det planeras för 320 nya bostäder med varierande
upplåtelseform samt en förskola. Det innebär att större områden som idag är naturmark och
rekreationsområde ska övergå till bostadsbebyggelse.

Figur 3: Illustration av planförslag
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Dimensionering
3.2.1 Förutsättningar till dagvattenhantering
Förutsättningarna för dagvattenhantering är framtagna med hjälp av:




P110 Dimensionering av allmänna avloppsledningar
P104 Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem,
P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering.

Svenskt Vatten Publikation P104/110 rekommenderar att en säkerhetsfaktor för
korttidsnederbörd används. För dimensionering ansätts en faktor på 1,25 för att ta hänsyn till
framtida klimatförändringar och ökade regnmängder.
Dessutom förutsätts följande i den här utredningen:



ingreppet på befintlig dagvattenavrinning inom fastigheten ska minimeras, dvs.
bibehållande av naturliga avrinningsområden och naturlig reningsförmåga hos
vegetation och sediment där det är möjligt och lämpligt.
olika typer av öppna lösningar (t.ex. befintliga diken) vid dagvattenhantering bör
utnyttjas i första hand

Säveån har prioriteringsklass 2 enligt Göteborgs Vattenplan. Dagvattnet från planområdet har
klass 3. Matrisen över behandlingsbehov enligt åtgärdsplan anger ”enklare behandling” vilket
exemplifieras med lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), fördröjning,
utjämningsmagasin, översilning eller avledning i öppet dike där det så är möjligt och lämpligt.

3.2.2 Beräkning av dimensionerande regnintensitet
Beräkningar av dimensionerande regn sker enligt Svenskt Vatten publikation P104 med hjälp av
Dalström-ekvationen nedan (1):
3

𝑖 = 190 √Å ∗ ln 𝑡𝑟/𝑡𝑟 0,98 + 2
i:
tr:
Å:

(1)

regnintensitet [l/s*ha]
regnvaraktighet [min]
återkomsttid [mån]

Återkomsttiden sätts till 10 år (citybebyggelse, P105). Beräkningar utförs för både korta och
långa regn och ger en regnintensitet vid 10-minuters-koncentrationstid på 228 l/s per ha. En 30minuters-koncentrationstid ger en regnintensitet på 116 l/s per ha. För uppföljande beräkningar
av dagvattenåtgärder väljs en dimensionerande regnintensitet av 228 l/s per ha, då rinntiden
uppskattats till 10 minuter.
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3.2.3 Beräkning av dimensionerande flöden
Det dimensionerande dagvattenflödet Qdim beräknas i ekvation (2).
𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖 ∗ 𝑘

(2)

Qdim: dimensionerande flöde [l/s]
A: avrinningsområdets area [ha]
φ: avrinningskoefficient
i: regnintensitet [l/s*ha]
k: klimatfaktor (sätts till 1,25)
Dimensionerande flöden såsom delområdens storlek och avrinningskoefficienter redovisas i
tabell 1 och 2. Avrinningskoefficienter har valts enligt Svenskt Vatten Publikation P110. För
bedömning av flödesändringar utförs beräkningar för både befintligt och planerat
markförhållande. Antagandet att all yta som tillåts bli bebyggd på respektive tomt blir bebyggd
görs. Dagvattenflödet som genereras inom området vid nederbörd kan därför bli mindre än vad
som anges i tabell 3.
Tabell 1: Dagvattenflöden för planområdet innan exploatering

A (ha)

ϕ

A red (ha)

i * k(l/s*ha)

Grönyta
Hårdgjord yta (tak)
Hårdgjord yta (väg/parkering)

0,81
0,05
0,44

0,10
0,9
0,8

0,08
0,05
0,35

285
285
285

23
14
100

Bergig skogsmark i stark lutning
Grusplan/gång
Totalt

4,56
0,41
6,27

0,15
0,4

0,68
0,08
1,24

285
285

195
23
355

Typ av yta

Q dim (l/s)

Tabell 2: Förväntade flöden för planområdet efter exploatering

A (ha)

ϕ

A red (ha)

i * k (l/s*ha)

Grönyta

1,97

0,10

0,2

285

56

Hårdgjord yta (tak)
Hårdgjord yta (väg/parkering)
Bergig skogsmark i stark lutning
Grusplan/gång
Stensatt yta med grusfogar
Totalt

1,20
1,09
1,88
0,05
0,08
6,27

0,9
0,8
0,15
0,4
0,7

1,08
0,87
0,28
0,01
0,05
2,49

285
285
285
285
285

308
248
80
3
15
710

Typ av yta

Q dim (l/s)

Beräkningen visar att dagvattenflödet i dagsläget ligger på ca 360 l/s. Efter exploateringen
förväntas flödet att ligga på ca 710 l/s. Det innebär att flödet ökat med ca 100 %.
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3.2.4 Dimensionerande flöden per delområde
Planområdet har delats in i allmän platsmark och kvartersmark enligt detaljplanen för
nedanstående redovisningar av flöden. Dessutom har allmän platsmark delats in i olika gator
och kvartersmark i olika delområden.
Vid ombyggnationen finns det möjlighet att både leda vatten norrut via
Merkuriusgatan/Ljusårsvägen och därefter söderut i Bergsjövägen samt att låta det rinna ut över
det som finns kvar av naturområdet. Se bilaga 2 eller 3 för gatuindelning.
Tabell 3: Förväntade flöden för allmän platsmark efter exploatering

A (ha)

ϕ

A red (ha)

Bergig skogsmark i stark lutning

1,88

0,15

0,29

Hårdgjord yta trottoar/gc
Gata A
Gata B
Gata C
Gata D
Gata E+torg

0,06
0,2
0,18
0,13
0,06
0,08

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,05
0,162
0,14
0,107
0,046
0,066

Totalt

2,59

Delyta

i * k (l/s*ha)

Q dim (l/s)

285
285

80
14
46
40
30
13
19
242

285
285
285
285
285

0,88

Tabell 4: Förväntade flöden för kvartersmark efter exploatering.

A (ha)

ϕ

A red (ha)

Grönyta
Hårdgjord yta (tak)
Hårdgjord yta (trottoar/gc)
Hårdgjord yta (parkering)
Stensatt yta

1,97
1,2
0,22
0,16
0,08

0,10
0,90
0,80
0,8
0,7

0,2
0,72
0,18
0,13
0,05

Grusplan/gång
Totalt

0,05
3,68

0,4

0,01
1,4

Delyta

i * k (l/s*ha)
285
285
285
285
285
285

Q dim (l/s)
56
308
50
37
15
3
469

3.2.5 Beräkning av erforderligt behov av fördröjning
Kravet på dagvattenfördröjning är att 10 mm regn per m² hårdgjord yta ska kunna fördröjas
inom kvartersmark. Erforderligt behov av magasinsvolym tas fram enligt ekvation (3) med
villkoren att inga gröna tak används.
𝑉 = 𝐴ℎå𝑟𝑑 ∗ 0,01 𝑚

(3)

V: magasinvolym [m³]
A: summa hårdgjorda ytor [m²]
Andelen hårdgjorda ytor vid framtida förhållande för allmän platsmark är ca 7100 m 2 och
motsvarar 71m3 fördröjning. För kvartersmarken är andelen hårdgjort ca 17100m2 och
motsvarar 171 m3 fördröjning.
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Målsättningen i dagvattenstrategin är att om möjligt ta hand om dagvattnet lokalt alternativt
fördröja det för att minimera belastningen på befintligt dagvattensystem. Nedan redovisas den
fördröjningsvolym som krävs och vilket flöde det resulterar i, inräknat klimatfaktor på 1.25 för 10årsregn.
Tabell 5 nedan särredovisar fördröjningsbehovet för olika kvarter (kvartersmark) och allmän
platsmark. Flödesminskning är beräknat genom att magasin i storlek med det som Kretslopp
och vatten föreskriver tillsammans med strypt utlopp. Som det framgår av tabell 5 minskar
avrinningen för kvartersmark från ca 470l/s till 190 l/s när magasin i storlek med vad Kretslopp
och vatten förespråkar anläggs. Detta medför att totalavrinningen från området minskar från ca
710 l/s till ca 430 l/s. När den minskade avrinningen för allmän platsmark räknas med minskar
totalavrinningen till 320 l/s. För områdesindelningen se bilaga 2 och bilaga 3.
Tabell 5: Erforderligt fördröjningsbehov samt den avtappning det resulterar i.

Avrinningsområde
Hårdgjord yta, m2 Fördröjningsvolym, m³

Avrinning utan
fördröjning, l/s

Utflöde, l/s

Kvartersmark
Delområde A
Delområde B
Delområde C
Delområde D
Delområde E
Delområde F
Totalt
Allmän platsmark
Gata A
Gata B
Gata C
Gata D
Gata E+ Torg
Trottoar eller GC
Bergig skogsmark
Totalt

59
88

2100
3100
2500
2600
6700
100

21
31
25
26
67
1
171

69
73
176
3
470

25
36
28
30
67
1,5
190

2000
1800
1300
600

20
18
13
6

46
40
30
13

14
12
9
4

800
600
-

8
6
71

19
13
80
240

5
4
80
130

3.2.6 Vid extrema regntillfällen – sekundära avrinningsvägar
Ett extremt regn innebär alltid en risk att lågpunkter och innestängda områden översvämmas.
Vid extrema regntillfällen, dvs. korta och intensiva regn eller långa regn med låg intensitet,
kommer dagvattenledningarna inte att kunna avleda allt vatten med en gång. Sekundära
avrinningsvägar kommer att uppstå. Den totala dagvattenvolymen genererad vid olika typer av
nederbörd visas i tabellen nedan.
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Tabell 6: Dagvattenvolym vid olika extrema regntillfällen

korta intensiva regntillfällen

långa regn med låg intensitet

Återkomsttid

25 år

50 år

100 år

100 år

Varaktighet

10 min

10 min

10 min

6h

Flöde

880 l/s

1110 l/s

1390 l/s

110l/s

Dagvattenvolym, ca.

530 m³

660m³

830 m³

2410 m³

Skyfallsmodellen visar att det finns ett instängt område mellan förskolan och befintliga
byggnader öster om. Det är inget som påverkar planerad bebyggelse, men det kan eventuellt
åtgärdas i kommande exploatering. Där är även ett område vid ett planerat hus som i dagsläget
får vattenansamlingar vid skyfall. Vid exploatering bör ny höjdsättning av ytan lösa det
problemet. Då området i nuläget ligger högt och har en stark lutning åt öst/sydöst föreligger inga
översvämningsproblem. Framtida klimatförändringar med höjda vattennivåer bedöms därför inte
påverka planområdet. Strax söder om planområdet finns det ett område som ligger lägre och
som sträcker sig i nordöstlig riktning, där det rinner en bäck och går en cykelväg. Bäcken,
cykelvägen samt mark sidan om dessa översvämmas enligt skyfallsmodellen med vattendjup på
över en meter på sina ställen, se figur 4. Det är till detta område som vatten från
exploateringsområdet föreslås att ledas både vid normala regn och vid skyfall. Det är enbart en
cykelväg och naturmark som i så fall hamnar under vatten vid skyfall. Om området byggs ut
med en eventuell väg ner mot Rymdtorget finns det risk att vägen hamnar under vatten eller
skadas vid skyfall, beroende på höjdsättning av vägen. Vattnet kommer att ta sig till Säveån via
Mellbybäcken efter att skyfallet upphört.

Figur 4: Skyfallsmodellering 100-årsregn.

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

RAPPORT
Version 1.0
11(29)

RAPPORT
2016-12-05
Projektnummer 94948

Förslag till utformning
I den här utredningen tas särskild hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvattnet med öppna
gröna lösningar. Det innebär att dagvattnet i möjligaste mån ska tas omhand inom planområdet.
Om ett fullständigt omhändertagande inte är möjligt på tomtmark föreslås fördröjningsåtgärder
innan avledning till det allmänna va-nätet sker.
Enligt Kretslopp och vattens principer vid dagvattenhantering skall dessutom beaktas att;




ingrepp på befintlig dagvattenavrinning inom fastigheten ska minimeras, dvs.
bibehållande av naturliga avrinningsområden och naturlig reningsförmåga hos
vegetation och sediment där det är möjligt och lämpligt.
fördröjning ska ske så nära källan som möjligt,
olika typer av öppna lösningar (t.ex. befintliga diken) bör utnyttjas i första hand

För utvecklingen av systemlösning delas planområdet upp i kvartersmark och allmän platsmark.
Övergripande åtgärder:
För att kunna minska andelen hårdgjorda ytor och tillkommande dagvattenflöde kan ytterligare
åtgärder väljas som t.ex. anläggning av:




genomsläpplig beläggning på parkeringsytor t.ex. gräs- eller grusförsedda rasterstenar
öppna lösningar för att synliggöra vatten och skapa trivsel i kvarteret
gröna tak på lämpliga takytor t.ex. miljöhus, förråd och cykelförråd

En annan åtgärd kan vara att försöka spara så många träd som det går då varje trädkrona kan
magasinera omkring 10 mm nederbörd över den yta som kronan upptar. Rotsystemen suger
dessutom åt sig vatten från kringliggande mark vilket leder till att markens
magasineringskapacitet återhämtas fortare vid längre nederbördstillfällen. Träd kan dessutom ta
hand om en mindre mängder föroreningar. Dessa åtgärder tillgodoräknas dock inte i
dimensioneringen utan ses som ökning av säkerhetsmarginalen vid större regntillfällen än
dimensionerade.
Växtbäddar utformas enligt Bilaga 1. Ett annat djup eller uppbyggnad kan både öka eller minska
ytbehovet för växtbäddarna.
Höjdsättning
För att säkerställa god avrinning och minskad risk för uppdämning av dag- och dräneringsvatten
i fastigheterna rekommenderas en höjdskillnad på minst 0,3 m mellan lägsta golvnivå och
gatunivå vid förbindelsepunkt för dagvatten. Höjdsättning bör göras med hänsyn till lutning av
intilliggande mark så att lokala lågpunkter, i vilka dagvatten kan ansamlas, i möjligaste mån
undviks. Vid höjdsättning bör man även ha i åtanke att det generella lutningsläget i området är
från väst till öst idag. Därför bör marken kring byggnader höjdsättas så att vatten som rör sig
mot fasader västerifrån har möjlighet att rinna av i sidled och inte blir stående mot fasaderna.
Se figur 5 nedan för lutningsförslag efter exploatering. Gata A föreslås ha lågpunkten framför
nedfarten till parkeringsgaraget istället för framför planerat hus. Viktigt är då att den i
anslutningen till naturmark inte har kantsten som hindrar vattnet att rinna ut i naturmarken,
infarten till garaget bör även vara något upphöjd. Gata C och B föreslås luta mot infarten till
Gata A. Området framför gata A kan vara något nedsänkt, och vid större regn svämmar det ner
mot Gata A, farthinder, vägskevning och avsaknad av kantsten i kurvan kan leda ut vattnet mot
naturmarken. Gata B bör ledas västerut mot Merkuriusgatan.
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Figur 5: Lutningsförslag efter exploatering

Se Bilaga 2 för helområdes illustration av förslag 1.
Se Bilaga 3 för helområdes illustration av förslag 2.
Observera att diken kommer ta vatten från både allmänplatsmark och kvartersmark och till
största delen gå över allmänplatsmark. Förslaget på dammar för allmänplatsmark ligger utanför
nuvarande planområde, likaså utloppet för den befintliga bäcken.
Alla delområdesfigurer för förslag 1 i är tagna ur bilaga 2 och alla delområdesfigurer för förslag
2 är tagna ur bilaga 3, se bilagor för områdesorientering.
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3.3.1 Kvartersmark: Delområde A
Förslag 1
Längs med hus och gator på kvartersmark föreslås det att nedsänkta växtbäddar anläggs som
rening och fördröjning av vatten från dessa ytor. Om enbart detta används som
fördröjningsalternativ kommer det krävas ca 70 m2 växtbäddar, se figur 6 för exempel, fördelat
över kvarteret. Placering på Bilaga 2 är enbart ett exempel. Storlek på växtbäddarna och
placeringen kan ändras så länge totalvolymen som fördröjs inom området kvarstår. Enda kravet
är att rätt mängd dagvatten leds till varje bädd. Vatten kan med fördel ledas i öppna rännor fram
till växtbäddarna. Växtbäddarna ska kopplas på till det befintliga dagvattennätet, där vattnet leds
vidare efter rening och fördröjning i växtbädd.

Figur 6: Nedsänkt växtbädd (Björn Andersson, Sigma Civil)

Figur 7: Delområde A förslag 1, 70m2 växtbäddar.

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

RAPPORT
Version 1.0
14(29)

RAPPORT
2016-12-05
Projektnummer 94948

Förslag 2
Vatten leds via öppna rännor eller markens lutning mot dagvattenbrunnar med filterinsatser för
att uppnå rening av vattnet. Dessa är kopplade på ett magasin (20m 3 fördröjning) där vattnet
fördröjs innan det leds vidare till befintligt nät för vidare avledning. Om växtbäddar används som
rening istället för filterinsatser, eller en kombination, kan magasinets fördröjningsvolym minskas
med ca 1m3 per 3m2 växtbädd som anläggs.

Figur 8: Delområde A förslag 2, magasin med 20m3 fördröjning.

3.3.2 Kvartersmark: Delområde B
Förslag 1
Längs med hus och gator på kvartersmark föreslås det att växtbäddar anläggs som rening och
fördröjning av vatten från dessa ytor. Om enbart detta används som fördröjningsalternativ
kommer det krävas ca 104 m2 växtbäddar fördelat över kvarteret. Placering på Bilaga 2 är
enbart ett exempel. Storlek på växtbäddarna och placeringen kan ändras, så länge totalvolymen
som fördröjs inom området kvarstår. Enda kravet är att rätt mängd dagvatten leds till varje bädd.
Vatten kan med fördel ledas i öppna rännor fram till växtbäddarna. Växtbäddarna ska kopplas
på till det befintliga dagvattennätet i Merkuriusgatan, där vattnet leds vidare efter rening och
fördröjning i växtbädd. En annan möjlighet skulle vara att det leds via ledningar i Gata C och
därefter ansluts till ett dike för vidare transport mot befintlig bäck i naturområdet. Det
rekommenderas att försöka använda sig av befintliga dikens sträckning eller befintliga diken om
dessa bedöms kunna transportera det flöde som ansluts.

Figur 9: Delområde B förslag 1, 104 m2 växtbäddar.
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Förslag 2
Vatten leds via öppna rännor eller markens lutning mot dagvattenbrunnar med filterinsatser för
att uppnå rening av vattnet. Dessa är kopplade på ett magasin (31m 3 fördröjning) där vattnet
fördröjs innan det leds vidare antingen till befintligt nät i Merkuriusgatan eller via ledning och
diken mot den befintliga bäcken. Magasinet föreslås ligga i nordväst på kvarteret om det
kopplas på befintligt nät och i sydöst om man vill ansluta det mot bäcken. Om växtbäddar
används som rening istället för filterinsatser, eller en kombination, kan magasinets
fördröjningsvolym minskas med ca 1m 3 per 3m2 växtbädd som anläggs.
Det finns även möjlighet att anlägga en torr översvämningsyta då delområde B är ganska plant
och har ett utrymme för det.

Figur 10: Delområde B förslag 2, magasin med 31 m3 fördröjningsvolym samt förslag på
översvämningsyta.
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3.3.3 Kvartersmark: Delområde C
Förslag 1
Längs med hus och gator på kvartersmark föreslås det att växtbäddar anläggs som rening och
fördröjning av vatten från dessa ytor. Om enbart detta används som fördröjningsalternativ
kommer det krävas ca 84 m2 växtbäddar fördelat över kvarteret. Växtbäddarna kan även göras
upphöjda, i anslutning till hus och trappor där det finns höjdskillnader, detta för att minska
eventuellt behov av sprängning. Placering på Bilaga 2 är enbart ett exempel. Storlek på
växtbäddarna och placeringen kan ändras, så länge totalvolymen som fördröjs inom området
kvarstår. Enda kravet är att rätt mängd dagvatten leds till varje bädd. Vatten kan med fördel
ledas i öppna rännor fram till växtbäddarna. Växtbäddarna ska kopplas till dagvattenledning
antingen i Gata C och eller öster om byggnaderna, för att därefter anslutas till ett dike för vidare
transport mot befintlig bäck i naturområdet. Det rekommenderas att försöka använda sig av
befintliga dikens sträckning eller befintliga diken om dessa bedöms kunna transportera det flöde
som ansluts. Eventuellt kan vattnet ledas ut i naturmarken där det får vidare rening via
översilning när det tar sig mot bäcken via naturliga avrinningsvägar.

Figur 11: Delområde C förslag 1, 84 m2 växtbädd.

Förslag 2
Vatten leds via öppna rännor eller markens lutning mot dagvattenbrunnar med filterinsatser för
att uppnå rening av vattnet. Dessa är kopplade på ett magasin (25m 3 fördröjning) där vattnet
fördröjs innan det leds vidare via ledning och diken mot den befintliga bäcken. Magasinet
föreslås ligga i sydöst på kvarteret. Om växtbäddar används som rening istället för filterinsatser,
eller en kombination, kan magasinets fördröjningsvolym minskas med ca 1m 3 per 3m2 växtbädd
som anläggs. Eventuellt kan ett filter anslutas vid utloppet från magasinet istället för att använda
sig av filterbrunnar, då det till största delen är takvatten som ska fördröjas och renas kan det
vara enklare drift att lösa det med stuprännor direkt ner till ledning mot magasin. Eventuellt kan
vattnet ledas ut i naturmarken där det får vidare rening via översilning när det tar sig mot
bäcken via naturliga avrinningsvägar.
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Figur 12: Delområde C förslag 2, magasin med 25 m 3 fördröjningsvolym.

3.3.4 Kvartersmark: Delområde D
Förslag 1
Längs med hus och gator på kvartersmark föreslås det att växtbäddar anläggs som rening och
fördröjning av vatten från dessa ytor. Om enbart detta används som fördröjningsalternativ
kommer det krävas ca 87 m2 växtbäddar fördelat över kvarteret. Växtbäddarna kan även göras
upphöjda, i anslutning till hus och trappor där det finns höjdskillnader, detta för att minska
eventuellt behov av sprängning. Placering på Bilaga 2 är enbart ett exempel. Storlek på
växtbäddarna och placeringen kan ändras, så länge totalvolymen som fördröjs inom området
kvarstår. Enda kravet är att rätt mängd dagvatten leds till varje bädd. Vatten kan med fördel
ledas i öppna rännor fram till växtbäddarna. Växtbäddarna ska kopplas till dagvattenledning
öster om byggnaderna, för att därefter anslutas till ett dike för vidare transport mot befintlig bäck
i naturområdet. Det rekommenderas att försöka använda sig av befintliga dikens sträckning eller
befintliga diken om dessa bedöms kunna transportera det flöde som ansluts. Eventuellt kan
vattnet ledas ut i naturmarken där det får vidare rening via översilning när det tar sig mot
bäcken via naturliga avrinningsvägar.

Figur 13: Delområde D förslag 1, 87 m2 växtbädd
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Förslag 2
Vatten leds via öppna rännor eller markens lutning mot dagvattenbrunnar med filterinsatser för
att uppnå rening av vattnet. Dessa är kopplade på ett magasin (26m 3 fördröjning) där vattnet
fördröjs innan det leds vidare via ledning och diken mot den befintliga bäcken. Magasinet
föreslås ligga i sydöst på kvarteret. Om växtbäddar används som rening istället för filterinsatser,
eller en kombination, kan magasinets fördröjningsvolym minskas med ca 1m 3 per 3m2 växtbädd
som anläggs. Eventuellt kan ett filter anslutas vid utloppet från magasinet istället för att använda
sig av filterbrunnar, då det till största delen är takvatten som ska fördröjas och renas kan det
vara enklare drift att lösa det med stuprännor direkt ner till ledning mot magasin. Eventuellt kan
vattnet ledas ut i naturmarken där det får vidare rening via översilning när det tar sig mot
bäcken via naturliga avrinningsvägar.

Figur 14: Delområde D förslag 2, magasin med 26 m3 fördröjningsvolym.

3.3.5 Kvartersmark: Delområde E
Förslag 1
Längs med hus och gator på kvartersmark föreslås det att växtbäddar anläggs som rening och
fördröjning av vatten från dessa ytor. Om enbart detta används som fördröjningsalternativ
kommer det krävas ca 224 m2 växtbäddar fördelat över kvarteret. Växtbäddarna kan även göras
upphöjda, i anslutning till hus och trappor där det finns höjdskillnader, detta för att minska
eventuellt behov av sprängning. Placering på Bilaga 2 är enbart ett exempel. Storlek på
växtbäddarna och placeringen kan ändras, så länge totalvolymen som fördröjs inom området
kvarstår. Enda kravet är att rätt mängd dagvatten leds till varje bädd. Vatten kan med fördel
ledas i öppna rännor fram till växtbäddarna. Växtbäddarna ska kopplas till dagvattenledning i
cykelvägen eller i gata A, beroende på placering. Ledningar i gata A leder även vatten från
allmän platsmark till magasinet för allmän platsmark. Vatten från kvartersmark är redan fördröjt
när det når magasinet för allmän platsmark, och kommer i de fall magasinet är fullt att brädda.
Därefter ansluts ledningarna till ett dike för vidare transport mot befintlig bäck i naturområdet.
Alternativt skulle dike kunna anläggas från norr till söder inom området för att leda vatten från
växtbäddarna i väst ner mot områdets sydöstra del där det kan gå vidare mot bäcken. Det
rekommenderas att försöka använda sig av befintliga dikens sträckning eller befintliga diken om
dessa bedöms kunna transportera det flöde som ansluts. Eventuellt kan vattnet ledas ut i
naturmarken där det får vidare rening via översilning när det tar sig mot bäcken via naturliga
avrinningsvägar.
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Figur 15: Delområde E förslag 1, 224 m2 växtbäddar

Förslag 2
Vatten leds via öppna rännor eller markens lutning mot dagvattenbrunnar med filterinsatser för
att uppnå rening av vattnet. Dessa är kopplade på magasin (67m 3 fördröjning) där vattnet
fördröjs innan det leds vidare via ledning och diken mot den befintliga bäcken. Magasin föreslås
ligga under parkeringar vid gata A. Om växtbäddar används som rening istället för filterinsatser,
eller en kombination, kan magasinets fördröjningsvolym minskas med ca 1m 3 per 3m2 växtbädd
som anläggs. Eventuellt kan vattnet ledas ut i naturmarken där det får vidare rening via
översilning när det tar sig mot bäcken via naturliga avrinningsvägar.

Figur 16: Delområde E förslag 2, två magasin med ca 34 m3 fördröjningsvolym vardera.
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3.3.6 Kvartersmark: Delområde F
Förslag 1
En växtbädd på 3 m2 anläggs för att fördröja och rena takavvattningen, antagen byggnadsyta
100m2. Om markytor på tomten hårdgörs kan även dessa ledas dit. Växtbädden ska sedan
kopplas till det befintliga dagvattennätet.

Figur 17: Delområde F förslag 1, växtbädd på ca 3m2.

Förslag 2
Då denna yta är väldigt liten skulle gröna tak kunna anläggas på hela takytan för att få den
mängd fördröjning som krävs. Den avrinning som kommer från taket kan ledas till en filterbrunn
för att få någon form av rening på vattnet innan det ansluts till befintligt nät norr om byggnaden.

Figur 18: Delområde F förslag 2, takytan anläggs som grönt tak.

3.3.7 Allmän platsmark
Förslag 1
Att sätta ner en insats med brunnsfilter i befintliga/nya dagvattenbrunnar kan på ett enkelt sätt
minska mängden föroreningar i dagvattnet från väg- och parkeringsytor. Nackdelen blir ett ökat
underhållsbehov på brunnarna. De brunnar som ligger på Merkuriusgatan föreslås anslutas till
befintligt VA. Parkeringsytor längs med vägarna föreslås ha genomsläppliga ytor istället för
vanlig asfalt. Om detta görs minskas mängden hårdgjorda ytor och som en konsekvens av det
minskar även avrinningen. Vid flödesberäkningar har vanlig asfalt för ytorna antagits. Ett
mindre dike rekommenderas att anläggas väster om planerad cykelväg i naturmark för att
undvika att vatten blir stående mot cykelvägen.
Eventuella avsmalningar av vägen för övergångställen kan med fördel göras med nedsänkta
växtbäddar som antingen dränerar till va-nätet eller bäcken beroende på placering.
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Ett fördröjningsmagasin under ”torgytan” kan fördröja delar av den exploaterade allmän
platsmarkytan. Ett magasin under vändplatsen i gata A skulle kunna fördröja vatten från
merparten av ytorna. Vattnet kan ledas sedan via ledningar till diken som leder vattnet vidare
mot den befintliga bäcken. Totalvolym för fördröjningen som krävs i magasinet är 71m 3.
Förslag 2
Då ytorna är begränsade för LOD lösningar på allmänplatsmark utom i naturmarken är förslag
två samma som förslag ett med skillnaden att fördröjningen sker i naturmark. Merkuriusgatan
kopplas till befintligt VA, övriga ytor föreslås ledas till filterbrunnar och därefter via ledningar och
diken till två försänkningar vid nuvarande bäck som kan göra om till dammar. Bäckens
avrinningsområde bör ses över och om det är vatten som ska fördröjas, då det kommer påverka
dimensioneringen av damm och flödesregleringen. Om det anses att reningen av vatten som
kommer här ska ökas skulle filter kunna användas vid något av utloppen. För att följa kraven
krävs en minsta volym på 71 m 3 fördröjning, dock finns möjlighet att fördröja större volymer om
så önskas.
Gemensamma anläggningar förslag 1 och 2
Dikena som leder dagvatten från allmän platsmark och kvartersmark vidare ner mot
bäck/dammar i södra området kommer gå både på allmän platsmark och på kvartersmark. En
tydlig ansvarsfördelning gällande drift och underhåll för diken och dammar föreslås för att
undvika en icke fungerande dagvattenhantering.
Kommentarer: Om vatten släpps direkt i naturmark och ej i dike rekommenderas spridda
utsläppspunkter istället för punktutsläpp för att minska erosionsrisken. I de fall dagvatten släpps
i anlagda diken anses erosionsrisken för omkringliggande naturmark minska jämfört med
befintliga förhållanden. Beroende på val av åtgärder kan områden bli torrare eller fuktigare än
tidigare. Detta ses som en oundviklig konsekvens av att området exploateras.

Renings- och fördröjningsmetoder
3.4.1 Fördröjningsmagasin
Där öppna fördröjningslösningar inte är tillämpbara på grund av markförhållanden
rekommenderas anläggning av underjordiska fördröjningsmagasin t.ex. dagvattenkassetter.
Dagvattenkassetter har en hålrumsvolym upp till ca 95 % vilket innebär ett betydligt mindre
volymbehov jämfört med en anläggning av makadammagasin. Kassetterna finns i olika
utseenden och storlekar beroende på leverantör. Volymen fylls upp genom ett strypt utlopp och
töms långsamt under en längre tid. Sediment och föroreningar sedimenterar och lägger sig på
botten. Magasin måste därför rensas med jämna mellanrum, ca en gång per år men starkt
beroende av mängden sediment i dagvattnet som når magasinet. Kassetterna kan användas för
avledning av dagvatten från tak och hårdgjorda ytor. De bör förses med bräddanslutning för
indikation på framtida igensättning. En geotextilduk placeras runt kassetterna för att hålla bort
smuts och jord från magasinet. Underhåll varierar beroende på val av produkt och utformning,
magasin med inspektions- och spolningsmöjlighet rekommenderas.

3.4.2 Brunnsfilter
Brunnsfilter kan användas i rännstensbrunnar, även befintliga sådana. Brunnsfilter kan
omhänderta t.ex. olja, tungmetaller och partiklar. Ett brunnsfilter består vanligtvis av två delar,
en filterdel som renar vattnet, samt en behållare för filterdelen. Vilken typ av behållare och filter
som används har stor påverkar på reningseffekt och vilket underhåll som krävs. Med jämna
mellanrum behöver brunnsfiltret bytas ut, då det mister sin funktion när det har blivit mättat. Vid
måttligt förorenat dagvatten bör det räcka med ett byte/år, men fler byten medför oftast bättre
rening. Detta varierar med typ av bruninsats och filter. Fördelen med brunnsfilter är att det går
att få god reningsförmåga på vägdagvatten utan att behöva göra några egentliga ingrepp i
själva vägkroppen.
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3.4.3 Växtbäddar
Växtbäddar används för att infiltrera dagvatten från närliggande ytor som vägar och parkeringar.
Det ställs krav på att växterna ska klara perioder av både torka och höga vattennivåer då
växtbädden inte har någon permanent vattenspegel. Med en välkomponerad vegetationsmix fås
växtbäddar som fyller en teknisk funktion med fördröjning och rening men också ett vackert
inslag i gatumiljön eller i anslutning till naturområdet. De bör dock inte placeras direkt över
några ledningsstråk.
Växtbäddar byggs upp så att i stort sett allt dagvatten kan magasineras och infiltreras effektivt
inom ett dygn efter nederbördstillfället. Växtbädden har endast en synlig vattenspegel i
samband med kraftiga regn. Då bädden är planterad med växter medför detta att den dessutom
har en mycket större förmåga att avdunsta vatten än exempelvis en steril infiltrationsbädd av
makadam.

3.4.4 Gröna tak
För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k. gröna tak,
se figur 19 för exempel. 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.
Dessutom ökas initialförlusten vid varje regntillfälle med ca 6-10 mm beroende på vald tjocklek
och lutning på taket. Detta innebär att även kraftiga regn kan utjämnas under den första
avrinningstiden.

Figur 19: Gröna tak (www.optigreen.com)
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3.4.5 Öppna lösningar i tät bebyggelse
Öppna rännor kan ge fördröjning då vattenytan tillåts variera i höjdled. Utflödet, till exempel ett
konventionellt ledningssystem eller fördröjningsanläggning, regleras förslagsvis med
vattentrappor eller vattenspel. De öppna dagvattenanläggningarna skapar ett mervärde för
friluftslivet i kvarteret och ger därmed ett rekreativt värde. Öppna dagvattenanläggningar kan
dessutom användas för att sprida kunskap om vatten till barn vilket ger ett pedagogiskt värde.
Exempel på lokala, öppna elementen redovisas i figur 20 nedan.

Figur 20: Exempel på dagvattenelement (Wikimedia Commons)

3.4.6

Öppna fördröjningsmagasin/planerad översvämningsyta

Öppna fördröjningsmagasin bör vara belägna där förväntad översvämning kommer att ske.
Dessa ytor ges ingen permanent vattenspegel utan är i normala fall en gräsyta eller dylikt. I
samband med nederbörd bildas en vattenspegel som sakta kommer att avta när nederbörden
minskar och magasinet töms på vatten. Slänter på denna typ av magasin bör vara relativt flacka
med lutning mellan 1:4 - 1:10. För att snabbt erhålla erosionståliga släntytor kan färdigt gräs
användas vid anläggandet. För en snabbare tömning av ytan och för gräsets fortlevnad bör bitar
av eller hela ytan dräneras. En fördel med denna typ av magasin är att ytan som tas i anspråk
till stora delar av tiden kan utnyttjas till andra ändamål, samt att det synliggör vattnet på ett bra
och säkert sätt, se figur 21.

Figur21: Öppet fördröjningsmagasin (Publikation P105)
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3.4.7

Öppet avvattningstråk

Ett öppet avvattningsstråk eller dike är smalare eller bredare stråk som avleder vatten från en
avrinningsyta. Det vatten som inte infiltrerar kan ledas till önskat område. Fördelen med öppna
diken är att dagvattnet renas till viss del hastigheten på vattnet reduceras och att det är ett
trevligt inslag med kombinationen vatten och grönyta i området. Ett dike kan även utformas som
ett svackdike, det vill säga ett grunt brett dike med flacka sidor. Denna utformning är gynnsam
för mängden vatten som kan avledas, men kräver mycket plats. En avvägning måste göras
mellan behovet av avvattning, dagvattenrening samt tillgängligheten för de boende. En stor del
av detta ligger i växtval och skötsel av diket.

3.4.8

Dagvattendamm

Dagvattendammar kan utföras på många sätt och platsens förutsättningar får ofta styra
utförandet. Dammen skulle kunna medföra utjämning av dagvattentoppar och en viss rening av
dagvatten genom sedimentation. Tillförsel av vatten krävs vilket kan lösas med en fontän eller
enbart påfyllning via dricksvattennätet. Dammar dimensioneras efter erforderlig uppehållstid för
att få en god rening. Vid utformning av fördröjningsdamm bör följande punkter tas i beaktning:






Dammens slänter bör ges flacka lutningar, 1:3 eller flackare, med hänsyn till skötsel
samt säkerhetsaspekter.
Djupet i dammen bör variera för rikare biologiskt liv samt bättre rening.
Dammen bör vara långsmal. Längd: bredd cirka 3:1 rekommenderas. Vattnet ska ha så
lång rinntid i dammen som möjligt.
Dammen bör utformas så att det utgående flödet kan stängas av om någon olycka
inträffar inom området som kan medföra risker för recipienten.
Dammen utförs med vattenspegel vilket kräver en omsättningstid av vattnet på ca 1
dygn, för att undvika algbildning m m.

Nackdelen med dammar är att de är platskrävande och främst lämpliga för större
exploateringsområden.
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4

Föroreningsbelastning

För att få en uppfattning om föroreningsbelastningen har dagvattnets teoretiska
föroreningsinnehåll räknats fram före exploatering, efter exploatering utan åtgärd och efter
exploatering med åtgärder. StormTac har använts för att göra beräkningarna. Beräkningarna
baseras även på årsnederbörden som ha satts till 850 mm. Avrinningskoefficienterna har valts
enligt Svenskt vatten p110.
Nedanstående reningsgrader är baserade på växtbäddar och makadammagasin för
kvartersmark och filterbrunnar samt makadammagasin eller damm för allmän platsmark.
Efterföljande diken kommer öka reningsmängderna något, men då uppehållstiden i diken
bedöms bli låga på grund av de stora lutningarna har det inte tagits med i beräkningarna.
Filterberäkningarna är baserade på ”standardtyp” filter i StormTac och att filtret byts ut
regelbundet. Slutgiltig rening i filterbrunnar beror på val av filter och den framtida driften, att
filtren byts efter den tid som är rekommenderat. Se Bilaga 4 för föroreningshalter.
Kvartersmark
Efter exploatering kommer föroreningskoncentrationen att öka för samtliga ämnen inom
kvartersmark. Det är ingen överraskning med tanke på att andelen grönyta och skogsmark
minskar i samband med exploateringen medan andelen hårdgjord yta, tak och vägar, ökar.
Dock överskrider en del av dessa ämnen, exempelvis P, Cu, SS, redan Miljöförvaltningens
riktvärden innan exploatering. Föroreningskoncentrationen reduceras kraftigt på samtliga
ämnen genom åtgärderna nämnda ovan. Det är endast P och PCB 52 som inte uppnår
Miljöförvaltningens riktvärde, beroende på val av reningsmetod.
Allmän platsmark
Efter exploatering kommer föroreningskoncentrationen att öka för samtliga ämnen inom allmän
platsmark likt kvartersmark. Det är på grund av samma orsaker som för kvartersmark. Till
skillnad från kvartersmark ligger alla föroreningskoncentrationer under Miljöförvaltningen
riktvärden innan exploatering, vilket gör det viktigare att genomföra föreslagna åtgärder för att
bibehålla det. Föroreningskoncentrationerna förbättras dessutom ytterligare vid utförande av
ovannämnda åtgärder förutom för PCB 52 och PCB 118, beroende på val av reningsmetod
Ekologisk status för Säveån är i dagsläget bedömd som måttlig och nuvarande
miljökvalitetsnorm samt föreslagen miljökvalitetsnorm för 2021 är satt till god ekologisk status.
Att den ekologiska statusen idag är måttlig beror på att olika fysiska förhållanden i och omkring
vattendraget inte uppnår tillräcklig kvalitet. I detta fall är orsaken framförallt att det förekommer
störningar i bottenfaunans livsmiljöer, att spridningsförutsättningar för djur, växter, sediment och
organiskt material är försämrade samt att närområdet runt vattendraget tappat sina naturliga
funktioner. Säveån har däremot inga problem med övergödning och har god status m.a.p
näringsämnen. En huvudregel i vattenförvaltningen är att ingen status på vattendragen får
försämras. I detta fall bedöms inte den risken föreligga i och med att utbyggnaden kommer att
minska halten av näringsämnena P och N. Halten Hg i vattnet kommer att öka något från
allmänplatsmark, men minskar från kvartersmark. Även om halten ökar något ligger den under
miljöförvaltningens krav. Ingen vattenförekomst i Sverige bedöms kunna klara kvalitetskraven
för kvicksilver. Därför har vattenmyndigheten för Västerhavet i enlighet med förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön beslutat att vattenförekomsterna i
distriktet, inkulsive Säveån, har ett mindre strängt krav för Hg. De höga halterna av Hg kommer
från atmosfärisk deposition från långväga globala utsläpp. Det har sedan ackumulerats i
humuslagret på marken varifrån det sker kontinuerligt läckage till ytvatten. Bedömningen är att
problemet har en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska
förutsättningar att lösa det.
Flödestopparna vid stora regn kommer ligga kvar på nuvarande nivå efter utbyggnad och
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fördröjning.
Sammantaget kan det konstateras att exploateringen inte kommer att öka
föroreningskoncentrationen för majoriteten av ämnena. Således kan det även konstateras att
utbyggnaden inte kommer att försämra möjligheterna att nå den i dagsläget gällande samt även
föreslagen MKN för Säveån. Tvärtom bör möjligheterna till en upprätthållen eller förbättrad
status till stor del förbättras förutsatt att ovannämnda åtgärder utförs för både kvartersmark och
allmän platsmark.
Med avseende på MKN för fisk- och musselvatten bör möjligheterna att uppfylla MKN förbättras,
då utbyggnaden leder till en bättre vattenkvalité med lägre halter utsläpp av många ämnen och
minskade mängder suspenderat material.

5

Investeringskostnad

Med utgångspunkt från systemlösningen och erfarenheter från tidigare likvärdiga projekt har
investeringskostnader bedömts. Kostnaderna tolkas som mycket grova uppskattningar i detta
tidiga skede. Detaljutformning av området och val av metoder och material påverkar dem
slutgiltiga kostnaderna. Observera att särskild hänsyn bör tas till bergschakt, som inte är
medräknat i denna kostnadsberäkning. Omfattningen är osäker då djupet till berg är okänt i
delar av området. I kostnadsberäkningen antas att dagvattenflödet minskas till den nivå som
krävs av Kretslopp och vattens magasineringskrav. Dagvattenledningar/brunnar är exkluderade
i kostnadsberäkningen men ett antagande om en brunn per 400 m² väg har gjorts för beräkning
av filterinsats. Kontroll av befintliga diken och ev. erosionssäkring av dessa är inte medräknad.
Kostnaderna för växtbäddarna beror starkt på material/växtval och utformning. Generellt bör
dock större areal/växtbädd minska priset.
Tabell 7: Kostnadsberäkning för rening och fördröjning av avrinning från både allmän platsmark och
kvartersmark förslag 1.

Förslag 1

Enhet Mängd

á-Pris

Belopp

Växtbädd
Jordlager, brunn, kantsten, geotextil, växter

m²

570

1600

912000

Filterinsats till brunn

st

13

5500

71500

Schakt, grässådd

m

250

300

75000

Makadammagasin

m3

240

850

204000

Diken bredd ca 2m

Schakt, makadam, geotextil, dränrör
TOTAL

1 262 500

Tabell 8: Kostnadsberäkning för rening och fördröjning av avrinning från både allmän platsmark och
kvartersmark.
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Förslag 2

Enhet Mängd

Filterinsats till brunn

á-Pris

Belopp

st

20

5500

110000

Schakt, grässådd

m

250

300

75000

Makadammagasin

m3

570

850

484500

St

1

120 000

120 000

Diken bredd ca 2m

Schakt, makadam, geotextil, dränrör
Damm
TOTAL

6

789 500

Drift- och underhållskostnad

För att bibehålla anläggningarnas infiltrations-, fördröjnings- och reningskapacitet krävs
regelbundet underhåll. Kostnaden för underhåll uppskattas till 5-8 % av anläggningskostnaderna. En bedömning görs för varje enskilt fall och kostnaderna varierar från år till år. Till
exempel kräver nyanlagda anläggningar utökad skötsel de första åren när t.ex. växter och
botten i diken ska etableras. Växtbäddar och trädplantering kräver regelbunden bevattning,
gödsling och trädvård. Det rekommenderas att vegetationen på något sätt skördas för att få bort
de näringsämnen som tagits upp. En växtbädd i stil med den som visas i figur 6 kostar ca
80kr/m2 och år i drift och underhåll. Filter kommer antagligen behöva bytas årligen, eventuellt
oftare beroende på hur förorenat dagvattnet är och vilken reningsgrad man eftersträvar.
Förväntad kostnad är ca 350kr per filterbyte och brunn, inräknat filter och arbetstid. Driftkostnad
för växtbäddar beror mycket på väder och val av växter, växter som kräver mycket underhåll
ökar kostnaden. Där marken blir mättad med föroreningar och sediment tappar den lite av sin
renings- och fördröjningseffekt. Därför kan växtbäddar kräva omgrävning efter några år för att
behålla full renings- och fördröjningskapacitet.
Tabell 9: Kostnadsexempel för underhåll

Typ av rening/fördröjning
Växtbädd (enl. figur 6.)
Drift och underhåll

Enhet

á-Pris

m²

80

st

350

Filterbrunn
Drift och underhåll
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7

Slutsats

Då planområdet till största delen redan består av naturmark kommer dagvattenflödet att öka
markant vid en utbyggnad enligt planförslaget, en ökning med 100 % utan åtgärder. Med
föreslagna åtgärder kan flödestopparna minskas till strax under befintliga flöden från området.
Förutsättningar för fullständigt LOD inom planområdet är dock begränsade på grund av de
geografiska och de geologiska förhållandena. Möjligheterna till infiltration är begränsade, dock
finns det ett vattendrag som leder bort vatten från området.
Dagvatten föreslås därför att till största delen renas och fördröjas inom området och därefter
avledas till det befintliga vattendraget. Mängden föroreningar minskar generellt och de ämnen,
P, PCB 118 och 52 som kan ligga ovanför miljöförvaltningen riktvärden, beroende på vald
lösning, är inte riskämnen för Säveån. Därför anses det att MKN kommer följas.
Investeringskostnaderna ligger på ca 800 000 – 1 300 000 beroende vilka alternativ som väljs.
Risken är stor att kostnaderna kommer att öka på grund av bergschakt/sprängning. Kostnader
omfattar anläggning av växtbäddar, magasin, diken, damm och filterinsatser i brunnar.
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Bilaga 1 Växtbäddsuppbyggnad

Tjocklek, tom yta
Tjocklek, växtbädd
Tjocklek, grov sand
Tjocklek, makadam
Avstånd vattengång bräddbrunn till den övre bräddens yta
Porandel, växtbädd
Porandel, makadam
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h2
h3
h4
h8

250
450
100
450
150
0.3
0.3
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Bilaga 2 Systemlösning förslag 1
Systemlösning förslag 1
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DIKE
PLATSMARK
GRUS

ASFALT KVARTERSMARK
BERGIG SKOGSMARK I STOR LUTNING
TAK
BEF. MAGASIN, IGENSATT
LEDNING
BEF. TRUMMA, DELVIS IGENSATT
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Bilaga 3 Systemlösning förslag 2
Systemlösning förslag 2
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UNDERJORDISKT MAGASIN KVARTERSMARK
DAMM
DIKE
GRUS

ASFALT KVARTERSMARK
BERGIG SKOGSMARK I STOR LUTNING
TAK
BEF. MAGASIN, IGENSATT
LEDNING
BEF. TRUMMA, DELVIS IGENSATT
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Bilaga 4 Föroreningskoncentrationer
Tabell 1
Tabell 2

Kvartersmark
Allmän platsmark
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Tabell 1: Resultat föroreningskoncentrationer för kvartersmark.

Ämne

P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
Hg
SS
Olja
BaP
Benz
TBT
As
TOC
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Enhet

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Före
exploatering

Efter
exploatering

62
980
5,5
11
30
0,16
2,8
1,4
0,016
32000
210
0,0076
1,1
0,0015
3,8
8600
0,011
0,015
0,0047
0,0047
0,0012
0,00093
0,00089

98
1500
3,2
10
28
0,46
3,5
3
0,014
23000
130
0,0077
0,81
0,0017
3,4
8900
0,016
0,023
0,0073
0,0074
0,0016
0,0015
0,0016

Efter
exploatering och
rening i
växtbädd
40
930
0,57
3,3
4,9
0,065
1,9
0,74
0,0068
5900
51
0,0014
0,4
0,00085
0,77
4300
0,0079
0,011
0,0036
0,0036
0,0008
0,00073
0,00076

Efter exploatering
och rening i
makadammagasin

Efter exploatering och
rening i filterbrunn och
makadammagasin

66
820
0,44
2,6
7,9
0,18
0,98
1,3
0,0073
4200
33
0,0029
0,47
0,001
1,4
5100
0,0094
0,013
0,0043
0,0043
0,00095
0,00087
0,00091

42
830
0,18
1,4
3,6
0,11
0,42
0,62
0,0059
3700
23
0,00079
0,24
0,0005
0,84
2000
0,00081
0,074
0,009
0,028
0,0028
0,0013
0,0015

Riktvärde
Miljöförvaltningen

50
1250
14
10
30
0,4
15
40
0,05
25000
1000
0,05
10
0,001
15
12000
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
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Tabell 2: Resultat föroreningskoncentrationer för allmän platsmark.

Ämne

Enhe
t

P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
Hg
SS
Olja
BaP
Benz
TBT
As
TOC
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Före
exploatering

45
930

2,8
7
15
0,11
1,3
0,97
0,013
20000
160
0,0012
1,3
0,0015
3,9
8200
0,01
0,014
0,0044
0,0045
0,0011
0,00083
0,00077

Efter
exploatering
78
1500
2,9
12
23
0,17
3,4
2,2
0,037
33000
370
0,0044
2,2
0,0015
3,4
12000
0,014
0,02
0,0063
0,0064
0,0015
0,0012
0,0012

Efter exploatering och
rening i filter och
makadammagasin
35
860
0,2
1,7
3,1
0,04
0,43
0,45
0,017
5700
72
0,0005
0,7
0,00049
0,9
3100
0,0007
0,07
0,0085
0,027
0,0027
0,0012
0,0013

Efter exploatering
och rening i filter
och damm
36
1100
0,9
6,4
11
0,054
1,3
1
0,016
11000
38
0,0012
0,54
0,00037
1,3
4900
0,00071
0,017
0,002
0,0063
0,0013
0,00033
0,0003

Riktvärde
Miljöförvaltningen
50
1250
14
10
30
0,4
15
40
0,05
25000
1000
0,05
10
0,001
15
12000
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014

