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Sammanfattning
På uppdrag av Stadsbyggandskontoret Göteborgs Stad har Norconsult upprättat
föreliggande dagvattenutredning till detaljplan för ny bro över Göta älv. Dagvattenutredningen omfattar området vid bron men inte dagvatten från eller under bron då
detta behandlas av Trafikkontoret.
Dagvattnet från planområdet avleds idag, utan fördröjning, österut i separata
dagvattenledningar. Ledningssystemet övergår dock nedströms i ett kombinerat
ledningssystem där dagvatten blandas med spillvatten. Pga. kapacitetsbrist sker
idag nödavledning från det kombinerade systemet till Säveån och önskvärt är att
denna minimeras.
För framtida dagvattenhantering har huvudsakligen två alternativ studerats. Det
första alternativet medför att allt dagvatten från planområdet avleds direkt till Göta
älv utan fördröjning. Detta alternativ erfordrar dock att planområdet höjdsätts, dvs
fylls upp, så att avledning till Göta älv kan ske med självfall från hela planområdet.
Det andra alternativet som studerats medför att dagvattenet från fastigheterna närmast kajen avleds till Göta älv medan dagvattnet från övriga ytor avleds till befintligt kombinerat system. Det dagvatten som avleds till det befintliga systemet
skall fördröjas före avledning till detta. Oavsett alternativ erfordras ingen fördröjning av dagvatten som rinner av från områdets vägar. Detta dagvatten behöver
dock genomgå viss rening före avledning till Göta älv eller befintligt ledningssystem. Norconsult förordar alternativ 1, som minimerar risken för nödavledning
av spillvatten till Säveån.
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I uppdraget har det även ingått att undersöka möjligheten att utforma planområdets
dagvattensystem så att även dagvattnet från området Lilla Bommen kan avledas via
detta, vilket inte bedömts möjligt.
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1 Orientering
På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, har Norconsult AB
utarbetat föreliggande dagvattenutredning till detaljplan för ny bro över Göta älv.
Den nya bron planeras precis norr den befintliga bron och planområdets läge i
centrala Göteborg framgår ungefärligt av figur 1. Noteras bör att föreliggande
dagvattenutredning omfattar området vid bron men inte dagvatten från eller under
bron då detta behandlas av Trafikkontoret.
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Figur 1. Av markeringen framgår planområdets läge i centrala Göteborg

Utredningsområdet utgör ca 4 ha, inklusive området under den planerade bron, och
inrymmer idag främst kontorsbyggnader, parkeringshus och andra parkeringsytor.
Parkeringshusen kommer att rivas och fyra nya kvarter för handel samt bostäder
kommer att byggas.
Föreliggande PM syftar till att redogöra för befintliga dagvattenförhållanden inom
planområdet och i dess närhet, samt presentera principförslag för att få till stånd
erforderlig fördröjning, rening och avledning av dagvatten. Ett önskemål från
Göteborg Stad är att dagvattnet efter exploatering skall tas omhand på sådant sätt
att avledning till kombinerat system kan undvikas.
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2 Befintlig dagvattenhantering
För att erhålla en så bra bild som möjligt av områdets befintliga dagvattenförhållanden har tillhandahållet ritningsmaterial studerats och en översiktlig inventering i
fält genomförts. Befintliga system för dagvattenhantering beskrivs nedan, samt
illustreras i bilaga 1.
Någon geoteknisk undersökning har ännu inte genomförts för planområdet.
Bedömningen görs dock att möjligheten till infiltration är liten. Dessutom utgörs
mycket stor del av planområdet, såväl idag som i framtiden, av byggnader samt
asfalterade eller stensatta ytor, vilket inte ger utrymme för infiltration.
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Dagvattnet från området avleds idag till kombinerat dag- och spillvattensystem.
Avledningen bedöms ske utan fördröjning. Dagvattnet från takytor avvattnas via
stuprör med direkt anslutning till ledningssystemet, se exempel i figur 2.

Figur 2. Befintlig avvattning av områdets byggnader sker via direktanslutna stuprör

Avvattningen av andra hårdgjorda ytor såsom parkeringsytor sker huvudsakligen
via rännstensbrunnar, se figur 3-5. Parkeringsplatser är belagda med marksten
medan körytor är asfalterade.
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Figur 4. Asfalterade och stensatta ytor som avvattnas via rännstensbrunnar
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Figur 3. Befintlig parkeringsyta med asfalt och stenbelagda ytor
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Figur 5. Stensatt och asfalterad yta utmed kajkanten
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Området har mycket få inslag av grönska men utmed befintliga parkeringshus och
kontorsbyggnader finns vissa inslag, se figur 6-7.

Figur 6. Grönska utmed befintligt parkeringshus. Avvattning av gångvägen sker via rännstensbrunnar
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Figur 7. Grönska vid befintlig kontorsbyggnad i planområdets nordöstra del

Dagvattnet från planområdet avleds idag österut i separata dagvattenledningar.
Ledningssystemet övergår dock nedströms till ett kombinerat ledningssystem där
dagvatten blandas med spillvatten och avleds vidare mot Kodammarnas pumpstation. Från Kodammarnas pumpstation pumpas det kombinerade vattnet mot
Ryaverket, se figur 8. Vid höga flöden, som orsakas av t.ex. kraftig eller långvarig
nederbörd, är emellertid inte kapaciteten i ledningssystemen tillräcklig utan i
nödfall kan det kombinerade dag- och spillvattnet pumpas ut i Säveån. Denna
nödavledning till Säveån är kritisk då Säveån är en känslig recipient och omfattas
av Natura 2000.

Göta älv

Kodammarnas
pumpstation

Ryaverket
Planområdet

Figur 8. Översiktsbild plan- och avrinningsområdet
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Säveån
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Även i intilliggande område, Lilla Bommen sydväst om planområdet, bedöms de
flesta takytor avvattnas direkt till ledningssystem, se figur 9. Undantaget från detta
är takytorna på de magasinsliknade byggnaderna vid Lilla Bommens hamn. Dessa
byggander avvattnas via utkastare och utjämning bedöms ske i ränndalarna innan
dagvattnet tas in via rännstensbrunnar, se figur 10. Ränndalar har även anlagts för
avvattning av Lilla Bommens gator, exempel på detta visas i figur 11. Vid platsbesöket gjordes bedömningen att ingen avledning av dagvatten sker direkt från
området Lilla Bommen till Göta älv.
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Figur 9. Byggnader med direktanslutet takvatten. De stensatta ytorna
avvattnas via rännstensbrunnar

Figur 10. Stuprör med utkastare samt möjlighet till utjämning i ränndalar
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Figur 11. Avvattning av gatan via ränndalar
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Inslagen av grönytor är större inom området Lilla bommen jämfört med i det
aktuella planområdet. Gissningsvis sker någon form av lokalt omhändertagande av
dagvatten inom de vattenanläggningar som finns vid grönytorna, se figur 12 och
13, men detta är oklart.

Figur 12. Grönyta med fontän inom området Lilla Bommen
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Figur 13. Grönyta med stor vattenanläggning mellan kajen och
kontorsbyggnader

De båda områdena ligger i direkt anslutning till Göta älv och påverkas direkt av
höga havsvattennivåer. Redovisning av de aktuella vattennivåerna vid platsen för
planerad bro skiftar i olika källor. I prövningsprocessen för en ny Göta älvbro
föreslås dock vattennivåer enligt nedan. Nivån nedan för högsta högvatten stämmer
även väl överens med den nivå som allmänt används för planering inom Göteborgs
Stad. Nivån för färdigt golv skall vara minst 1 meter över högsta högvatten dvs.
minst +12,80 m.
Medelvattennivå:
MW +10,1 m
Medelhögvattennivå: MHW +11,2 m
Högsta högvattennivå: HHW +11,8 m
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2.1 Befintliga dagvattenflöden
Då området till stor del utgörs av hårdgjorda ytor bedöms möjligheterna till
infiltration vara mycket små. Planområdet har delats in i tre delar, öster, väster
respektive under den nya bron. Den nya bron kommer att vara helt täckt och
således kommer ingen nederbörd att falla under denna. Inom varje delområde har
det befintliga dagvattenflödet beräknats dels från takytor och dels från övriga ytor.
Avrinningen från planområdet har beräknats med hjälp av rationella metoden.
Flödet beräknas totalt uppgå till ca 581 l/s vid ett 10-årsregn med 10 min varaktighet och ca 181 l/s vid ett regn med 10 års återkomsttid och 60 min varaktighet.
Intensiteten för de båda regnen har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation
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P104 och uppgår till ca 228 l/s, ha respektive ca 71 l/s, ha. Avrinningen från
respektive avrinningsområde samt valda avrinningskoefficienter visas i tabell 1.

Tabell 1. Beräknade befintliga dagvattenflöden
Avrinningsområde
Area Avrinningsl
koefficient
[ha]
[ϕ]
Väster om nya bron
Befintlig bro
0,8
P-hus
0,3
0,9
Övrigt (Stensatt/asfalt)
0,6
0,8

Red.
area
[ha]

Q10år,

Q10år,

10 min

60 min

[l/s]

[l/s]

0,24
0,46

55
105

17
33

0,8
0,5
0,05

0,9
0,8
0,1

0,74
0,42
0,01

170
96
1

53
30
0,4

Yta under nya bron
P-hus
Övrigt (Stensatt/asfalt)

0,2
0,6

0,9
0,8

0,22
0,46

49
106

15
33

Totalt

3,9

2,55

581

181
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Öster om nya bron
Takytor
Stensatt/asfalt
Övrigt (Grönt)
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3 Framtida dagvattenhantering
Vid exploatering ökar vanligen andelen hårdgjorda ytor, vilket får till följd att ytavrinningen ökar p.g.a. minskade infiltrationsmöjligheter och snabbare avrinningsförlopp. Området kring Göta älvbron är emellertid redan hårt exploaterat, varför
endast marginell ökning av ytavrinningen bedöms ske till följd av exploateringen.
Dagvattnet inom planområdet föreslås omhändertas så nära källan som möjligt.
Principen för lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, bör följas och anläggande av hårdgjorda ytor bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt. På så vis
minimeras påverkan på recipienten och behovet av utjämning reduceras. Markbeskaffenheten i området är troligen sådan att infiltration av dagvatten inte är
möjlig.
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I utredningen har två primära handlingsalternativ för avledning av dagvatten
studerats. Det första alternativet innebär att allt dagvatten, utan fördröjning, avleds
direkt till Göta älv, medan det andra alternativet innebär att delar av dagvattnet
istället, efter fördröjning, leds till befintliga system. Vidare har möjligheten att
avleda dagvatten från vägytor inom planområdet till planerade sedimenteringsbassänger för behandling av dagvatten från nya bron studerats. Dessutom har
möjligheten att utforma ett system så att även dagvattnet från området Lilla
Bommen kan avledas via detta system undersökts.
Befintlig marknivå inom planområdet lutar svagt från älven mot stadskärnan. Detta
medför att avledning med självfall från de södra delarna ut till älven inte är möjligt.
Dagvattnet från planområdet avleds idag till kombinerat system och gemensamt
med spillvattnet kan det bräddas till Göta älv. Att systemen separeras, genom att
dagvattnet avleds direkt till Göta älv och inte till det kombinerade befintliga
avloppssystemet, är därför att föredra. Ett förslag till utfyllnad och upphöjning av
marken finns, vilket skulle möjliggöra avledning till älven i framtiden. Recipienten
Göta älv bedöms enligt Göteborg Vatten inte som extremt känslig varför avledning
till älven inte ställer samma krav på utjämning av flödet som det hårt belastade
befintliga ledningsnätet gör.
Dagvattnet från planområdet föreslås företrädelsevis avledas till älven under förutsättning att marken höjs upp och lutning mot älven då kan erhållas. I andra hand
föreslås att den norra delen av planområdet avvattnas mot älven utan fördröjning
medan den sydöstra delen avvattnas mot befintligt ledningsnät. För att minimera
risken för överbelastning nedströms i ledningssystemet är det önskvärt att dagvattenflöden som avleds till detta har utjämnats. Fördröjningsanläggningar skall
enligt Göteborg Vattens krav ha en effektiv magasinsvolym som motsvarar minst
10 mm nederbörd på anslutna hårdgjorda ytor.
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För vägarna i området svarar Trafikkontoret. Ytorna inom vägområdet belastas av
föroreningar från trafiken varför rening av dagvatten föreslås före avledningen till
recipienten Göta älv. Ingen utjämning av dagvattnet bedöms dock erfodras.
Nedan presenteras föreslagna åtgärder samt dimensioneringsförutsättningar för att
säkerställa en fungerande dagvattenhantering inom planområdet. Föreslagna
system illustreras även i bilaga 2 och 3.

3.1 Alternativ 1 – Avledning till Göta älv
I alternativ 1 erfordras, enligt Göteborg Vatten, ingen fördröjning av dagvatten före
avledning till recipienten Göta älv. Inslag av gröna tak, växter och träd är dock
ändå önskvärt då detta bidrar till viss fördröjning och rening samt biologisk mångfald i området. Dagvatten från trafikerade ytor innehåller dock mycket föroreningar
varför vägarna föreslås avvattnas via filterbrunnar, vilka renar vattnet innan det når
recipienten
Då ingen fördröjning erfordras vid avledning direkt till recipienten Göta älv
bedöms, med hänsyn till dagvattenhanteringen, att inga planbestämmelser gällande
fördröjning eller maximal andel hårdgjord yta erfordras för alternativ 1.

3.2 Alternativ 2 – Avledning till befintligt
ledningssystem samt Göta älv

Det kan vara mycket svårt att få till erforderlig fördröjning av dagvatten på gemensamma tillgängliga ytor inom planområdet. I samråd med Göteborg Stad föreslås
att andelen hårdgjorda ytor begränsas till 80% inom tomtmark för de tre södra
fastigheterna. Inom fastigheten svarar exploatören för att välja en fungerande
lösning för fördröjning av erforderlig volym.
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Om marken inom planområdet inte fylls ut och marknivåerna justeras så att lutning
mot älven kan uppnås blir alternativ 2 nödvändigt. Detta alternativ innebär att de
södra delarna av planområdet efter fördröjning avleds till befintligt ledningssystem.
Ytorna närmast Göta älv avleds även i detta alternativ direkt till Göta älv.
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Lösningar som kan bli aktuella inom fastigheterna är t.ex. gröna tak, dagvattenkasetter, makadammagasin, torra mindre översvämningsytor och trädplantering, se
exempel i avsnitt 3.5. Precis som i alternativ 1 föreslås att vägarna inom
planområdet avvattnas via filterbrunnar.

3.3 Dagvattenhantering för Lilla bommen
Dagvattnet från Lilla bommen avleds idag till befintligt kombinerat ledningssystem. Vid platsbesöket gjordes bedömningen att visst lokalt omhändertagande av
dagvatten kan förekomma inom planområdet. Sannolikt avleds dock största delen
av dagvattnet direkt, d.v.s. utan fördröjning, till det befintliga ledningssystemet.
Utan omfattande ombyggnationer av området är det högst troligt nödvändigt att
avleda dagvattnet från området till befintligt kombinerat ledningsnät även i
framtiden.

3.4 Framtida dagvattenflöde
På samma sätt som för befintliga förhållanden har framtida dagvattenflöden inom
planområdet beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P104 för regn med
10 års återkomsttid. Varaktigheten för dimensionerande nederbörd har ansatts till
10 respektive 60 minuter.
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Med en säkerhetsfaktor om 1,2 avseende prognosticerade klimatförändringar uppgår dimensionerande regnintensiteter till 274 l/s, ha vid 10 min varaktighet, respektive 86 l/s vid 60 min varaktighet. Vid beräkningarna har antagits avrinningskoefficienter om 0,9 för hårdgjorda ytor, såsom tak, respektive 0,8 för övriga ytor
stensatt eller asfalt. Av tabell 2 framgår beräknade dagvattenflöden utan fördröjning efter planerad exploatering. Även i tabell 3 visas beräknade flöden efter
exploatering men uppdelade efter hur stor del som i alternativ 2 föreslås avledas till
befintligt ledningssystem respektive Göta älv.
Noteras bör att säkerhetsfaktorn, dvs. klimatförändringar, orsakar en del av flödesökningen. Flödet från planområdet bedöms, utan att nyexploatering sker, öka från
ca 580 l/s till ca 700 l/s vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet.
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Tabell 2. Beräknade flöden efter exploatering (alternativ 1)
Avrinningsområde
Areal
Avrinnings- Red.
koefficient
area
[ha]
[ϕ]
[ha]
Väster om nya bron
Takytor
0,95
0,9
0,85
Övrigt (vägar, tomtmark)
0,9
0,8
0,72
Öster om nya bron
Takytor
Övrigt(vägar, tomtmark)

1,25
0,15

0,9
0,8

1,25
0,12

Yta under nya bron
Övrigt

(0,8)

-

-

Totalt

3,25

0,7

2,81

Tabell 3. Beräknade flöden efter exploatering (alternativ 2)
Avrinningsområde
Areal
Avrinnings- Red.
koefficient
area
[ha]
[ϕ]
[ha]
Väster om nya bron
Takytor till Göta älv
0,40
0,9
0,36
Takytor till bef
0,55
0,9
0,49
ledningsnät
Övrigt (vägar, tomtmark)
0,55
0,8
0,44
till Göta älv
Övrigt (vägar, tomtmark)
0,35
0,8
0,28
till bef ledningsnät
Öster om nya bron
Takytor till Göta älv
Takytor till bef
ledningsnät
Övrigt (vägar, tomtmark)
till Göta älv

Q10år,

Q10år,

10 min

60 min

[l/s]

[l/s]

232,9
197,3

73,1
61,9

306,9
32,9

96,3
10,3

770

242

Q10år,

Q10år,

10 min

60 min

[l/s]

[l/s]

98,6

31

134,3

42,1

120,6

37,8

76,7

24,1

0,45

0,9

0,40

109,6

34,4

0,80

0,9

0,72

197,3

61,9

0,15

0,8

0,12

32,9

10,3

Yta under nya bron
Övrigt

(0,8)

-

-

Totalt till Göta älv

1,55

0,6

1,5

362

114

Totalt till bef.
ledningsnät

1,7

0,9

1,4

408

128
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Som tidigare nämnts föreslås i det aktuella fallet enbart dagvattnet som ansluts till
det befintliga ledningsnätet utjämnas. Genom att fördröja dagvatten motsvarande
10 mm nederbörd på anslutna hårdgjorda ytor, i enlighet med Göteborg Vattens
krav, reduceras flödena. Noteras bör att inget krav om fördröjning föreligger för
vägar i området som förvaltas av Trafikkontoret. Däremot bör dagvatten som rinner
av från vägytor genomgå rening i rimlig omfattning.
Planområdet omfattar ca 1,3 ha hårdgjorda ytor, (varav 0,5 ha väster om bron och
0,8 ha öster om bron), varifrån dagvattnet föreslås fördröjas före anslutning till
befintligt ledningsnät. Utjämningsbehovet har efter exploatering beräknats uppgå
till ca 130 m3. Om fördröjning motsvarade 10 mm på anslutna hårdgjorda ytor sker
och norra delarna av planområdet avleds till Göta älv kommer flödet till befintligt
ledningsnät att reduceras till ca 224 l/s vid ett 10 års regn med 10 minuters
varaktighet. Noteras bör att även klimatfaktorn har beaktats. I tabell 4 redovisas
erforderliga magasinsvolymer samt beräknade flöden till befintligt ledningssystem
efter fördröjning.

Tabell 4. Beräknade flöden efter fördröjning
Avrinningsområde
Magasinsvolym
3
[m ]
Väster om nya bron
50

Q10år, 10 min
[l/s]
65+77

Öster om nya bron

80

82

Totalt

110

224

n:\102\41\1024163\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\bro göta älv
dagvattenutredning preliminär.doc

Vid beräkning av framtida flöden samt erforderliga magasinsvolymer har ingen
hänsyn tagits till förslaget om att andelen hårdgjorda ytor föreslås begränsas till
80 % för de tre kvarteren längst bort från Göta älv. Om förslagen planbestämmelse
antas kommer erforderliga magasinsvolymer att reduceras.
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3.5 Exempel på system för dagvattenhantering
Nedan följer exempel på åtgärder som kan implementeras för att fördröja, rena och
avleda dagvatten inom planområdet.

3.5.1 Gröna tak
För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k.
gröna tak, se Figur 14.
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 kan gröna tak magasinera upp till 10 mm nederbörd vid
enskilda regntillfällen. Förutom detta har sedum till skillnad från vanligt gräs den
speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut.

Förutsättningar för att tekniken skall kunna utnyttjas är att taket inte har alltför
brant lutning. Takkonstruktionen skall vara dimensionerad för den extra last som
det gröna taket innebär. Lasten är dock inte större än att motsvara ett vanligt
tegeltak.
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 kräver dock skötsel i form av gödsling m.m. för att bibehålla sin
funktion och karaktär.
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Figur 14. Byggnad med grönt tak, Sergels torg i Stockholm
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3.5.2 Träd
Dagvatten kan effektivt omhändertas med hjälp av träd se figur 15, vars kronor
fångar upp och avdunstar nederbörd samtidigt som rotsystemen suger vatten ur
marken. Varje trädkrona kan magasinera omkring 10 mm nederbörd över den yta
som kronan upptar. Att rotsystemen suger åt sig vatten från kringliggande mark
leder dessutom till att markens magasineringskapacitet återhämtas fortare vid
längre nederbördstillfällen.
Träd kan med fördel planteras i svackdiken eller kombineras med andra metoder
för omhändertagande av dagvatten.
Utmed gator och parkeringsytor kan träd planteras för att minska flödesintensiteten. Dessutom kan träd omhänderta mindre mängder föroreningar,
exempelvis från vägdagvatten.
För att undvika rotinträngningar på ledningar ska det i regel vara ett skyddsavstånd
på minst 4 meter mellan trädets rothals och ledningens ytterkant.
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Figur 15. Område med trädplantering, Norra hamnen i Helsinborg

Inom området finns i planförslaget inga stora ytor tillgängliga för trädplantering,
emellertid kan utrymme inom respektive fastighet skapa utrymme för fördröjning
genom ökad grönska.
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3.5.3 Filterbrunnar
Ett bra alternativ för rening av dagvatten från hårdgjorda ytor med låg trafikintensitet, t.ex. parkeringsytor eller minder trafikerade vägytor, är att rännstensbrunnar förses med brunnsfilter, se figur 16. I brunnsfilter omhändertas olja,
tungmetaller och partiklar från dagvattnet på ett effektivt sätt.

Figur 16. Principskiss filterförsedd rännstensbrunn. Källa: Flexiclean

Brunnsfilter kräver regelbunden tillsyn och filtermaterialet måste bytas ut med
jämna mellanrum för att inte mättas och på så vis mista sin funktion. Metoden är
fördelaktig då höga vattennivåer riskerar att stiga upp i dagvattensystemet, då
filterbrunnar inte är lika utrymmeskrävande som t.ex. oljeavskiljare.

3.5.4 Magasin
Magasin med dagvattenkassetter, se figur 17, liksom traditionella s.k. stenkistor
och makadammagasin fördröjer dagvatten och tillåter infiltration till underliggande
mark. Kassetterna har en våtvolym på ca 96 %, vilket betyder att de är mycket
utrymmeseffektiva i förhållande till volymen dagvatten som kan magasineras.
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De filter som finns på marknaden består vanligtvis av två delar. En del som renar
dagvattnet, d.v.s. filtret som utgörs av en absorbent som binder föroreningar, samt
en del som består av filtrets behållare (filterinsatsen), vars konstruktion har en avgörande betydelse för om filtrets sätter igen sig eller ej. Vid val av filter bör
reningskapacitet, hydraulisk kapacitet och driftaspekter beaktas. Reningskapaciteten bör uppgå till minst 60 – 70 % för metaller och ännu högre för olja.
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Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med stenkistor och makadammagasin är,
förutom att kassettmagasinen inte kräver lika stor plats, att möjligheterna till
inspektion, rensning och spolning är större.

Figur 17. Exempel på utjämningsmagasin bestående av
dagvattenkassetter (Uponor)
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Fördröjningsmagasin kan även t.ex. bestå av s.k. rörpaket, se figur 18. Fördelarna
med rörpaket är bl.a. lång livslängd och goda möjligheter till inspektion och
sanering. Dock medges ingen möjlighet till infiltration eller rening av dagvattnet.

Figur 18. Exempel på utjämningsmagasin bestående av rörpaket i betong (Alfarör)
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3.5.5 Torra översvämningsytor
Ytor som till vardags används som t.ex. parkering, gångstråk eller lekplats kan vid
extrema regntillfällen, rätt utformade, nyttjas som tillfälliga översvämningsytor.
Sådana ytor bör vara belägna på platser där översvämning förväntas ske, samt vara
försedda med kantstöd eller dylikt för att kontrollera att vattnet stannar inom önskat
område. Översvämningsytans storlek bör vara tillräcklig för att magasinera erforderlig mängd dagvatten i samband med kraftig nederbörd. Ett exempel på översvämningsyta visas i figur 19-20.

Figur 20. Torr översvämningsyta med modern gallerbrunn, exempel från Norra
hamnen, Helsingborg och ränndalsplatta med gallerbrunn, exempel från
Hammarby Sjöstad, Stockholm

3.6 Höjdsättning
För att möjliggöra ytlig avledning av dagvatten via vägar då den maximala
kapaciteten på dagvattensystemet överskrids, bör enligt Svenskt Vattens publikation P105 gator och fastigheter i området i möjligaste mån harmonisera med
varandra och gatorna alltid anläggas lägre än intilliggande fastigheter.
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Figur 19. Torr översvämningsyta, exempel från
Augustenborg, Malmö
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Höjdsättningen skall utföras så att goda marginaler ges för att klara såväl dagens
som framtidens extrema regn. Vid höjdsättning bör således framtida klimatförändringar tas i beaktning. För att säkerställa god avrinning och minskad risk för uppdämning av dag- och dräneringsvatten bör lägsta golvnivå sättas med hänsyn till
lutning av intilliggande mark så att lokala lågpunkter, i vilka dagvatten kan ansamlas, undviks. Nödvändig nivåskillnad beror bl.a. av infiltrationsmöjligheter.
Färdigt golv bör även anpassas till gällande bestämmelser för lägsta golvnivå,
vilken i Göteborgs Stad i dagsläget är +12,80 m.
Ingen slutgiltig höjdsättning eller placering och utformning av planerad bebyggelse
har i dagsläget fastställts. Således behöver föreslagen dagvattenhantering i senare
skede anpassas till det slutgiltiga planförslaget. Lägsta höjd på färdigt golv, för att
möjliggöra anslutning av dag- och dräneringsvatten med självfall, skall vara minst
0,3 m över marknivå i förbindelsepunkten.

3.7 Rening av dagvatten
Några av de främsta källorna till föroreningar i dagvatten härrör till trafik. De utgörs huvudsakligen av bilavgaser, läckage från fordon samt erosion av däck och
vägbana m.m. Även atmosfäriskt nedfall tillhör en av de större föroreningskällorna.
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Dagvatten från parkerings- och uppställningsytor kan innehålla spår av olja och
partiklar och bör därför i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas inom kvartersmark, innan det når recipient eller kommunalt ledningsnät. I det aktuella planområdet planeras inte för några öppna ytor för parkering och uppställning utan
enbart torra parkeringsytor under tak. Enligt Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare (Gryaab 2010), skall täckta parkeringsdäck och garage med golvbrunnar
förses med avskiljare för olja och slam. Avskiljare skall vara av typ S-II, enligt
Standard SS-EN 858, del 1 och 2 som ansluts till spillvattenledningsnätet.
Erforderlig rening av dagvatten som rinner av från vägytor bedöms kunna ske i
föreslagna brunnsfilter.

3.8 Alternativ avledning till planerad dagvattendamm för bron
Trafikkontoret planerar för två sedimenteringsbassänger i ramperna, på den södra
sidan, under den nya bron. Volymen för bassängerna är oklar, liksom nivåer för de
samma. Eventuellt kan även dagvatten från vägar inom planområdet avledas till
dessa bassänger. Dagvattnet kommer dock, efter rening i bassängerna, att pumpas
till recipienten Göta älv. Avledning av vägdagvattnet med självfall är således att
föredra med hänsyn till energiförbrukning.
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3.9 Kostnadsuppskattning
I detta tidiga skede är det mycket svårt att uppskatta kostnader för investering samt
drift och underhåll då kostnaderna till stor del beror på vilka typer av anläggningar
för fördröjning/rening av dagvatten som anläggs.
Kostnaden för utbyggnaden av dagvattensystemet har totalt bedömts till ca 2,3 Mkr
för såväl alternativ 1 som alternativ 2, se tabell 5. Till detta tillkommer påslag på
10 % för projektering och byggledning samt 15 % för oförutsedda kostnader.

Tabell 5. Kostnadsuppskattning
Mängd/antal
Dagvattenledningar
600 m
Filterbrunnar
15 st
Utlopp
2 st
Totalt

Á pris
3500 kr/m
5000kr/brunn
50000 kr/st

Mkr
2,1
0,075
0,1
2,3
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Även kostnader för fördröjningsanläggningar, privata dag- och dräneringsledningar
samt oljeavskiljning inom tomtmark tillkommer då respektive fastighetsägare
svarar för dessa.
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4 Slutsats
Dagvattnet från aktuellt planområdet föreslås i första hand avledas till Göta älv.
Ingen fördröjning erfordras om dagvattnet kan ledas till direkt till denna. Dagvattnet som rinner av från vägytor föreslås, före avledning till Göta älv, genomgå
enklare rening t.ex. i bunnsfilter.
Om höjdsättningen av området medför att avledning med självfall inte kan ske från
hela planområdet föreslås att dagvattnet från de tre kvarteren längst söderut även
fortsättningsvis avleds till befintligt kombinerat system för spill- och dagvatten.
För detta dagvatten erfordras då fördröjning motsvarande 10 mm på anslutna
hårdgjorda ytor.

Norconsult AB
Mark och Vatten
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