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Sammanfattning

Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Göteborg att
utföra en översiktlig dagvattenutredning för att klarlägga förutsättningarna för
dagvattenhantering inom planområdet Gårdsten Centrum med hänsyn till planerad
byggnation.

Gårdsten som det aktuella planområdet ligger i är beläget ca 14,5 km norr om
Göteborgs centrum. Enligt de principer som tagits fram i detaljplan så avses
planområdet att bebyggas med bostäder och handelsverksamhet.

För beräkningar av dimensionerande regnintensitet (iÅ) har Dahlströms (2010)
ekvation använts. Ett 10 minuters 10-årsregn ger i det exploaterade området
upphov till en regnintensitet på 285 l/s, ha med en klimatfaktor på +25%, vilket i
sin tur resulterar i ett flöde på 534 l/s inom området. Den totala erforderliga
fördröjningsvolymen för området blir då ca 187 m3. Motsvarande flöde för hur
området ser ut idag är 344 l/s. Exploateringen ger alltså en ökning av totalflödet
på ca 55 % inom området. Efter fördröjning beräknas flödet bli ca 210 l/s till det
allmänna dagvattennätet.

Strukturen för hur dagvatten föreslås hanteras bygger på att leda vatten i täckta
rännor till underjordiska fördröjningsmagasin. Vatten från kvartersmark föreslås
fördröjas och renas i makadammagasin medan vattnet från allmän platsmarken i
första hand föreslås fördröjas i rörmagasin och renas i filtermagasin. Reningen
inom området beräknas med föreslagna reningsåtgärder uppfylla
miljöförvaltningens riktlinjer förutom gällande PCB7.

Inom området för utbyggnaden för Gårdsten Centrum-byggnaden (område K8)
finns inte plats för fördröjningsåtgärder. Kvartersmarken föreslås därför utökas ca
2 m norrut för att få plats med ett smalt makadamstråk.

Anmälan till Miljöförvaltningen behöver göras för samtliga områden med
kvartersmark (K1-K9) samt för Gårdstensvägen (A3) då dessa klassas som
”medelbelastad yta” i kombination med en mycket känslig recipient.

Skyfall föreslås att precis som idag till stor del ledas bort längs med de större
gatorna. Ett flertal avskärande rännor föreslås dock placeras i området för att
skydda den nya bebyggelsen.

Gällande den kemiska ytvattenstatusen är kvicksilver speciellt utpekad i VISS.
Den totala reningen i området ökar med ca 73% i förhållande till hur det ser ut
idag vilket även det bidrar till att minska föroreningsbelastningen till den berörda
sträckan av Göta Älv. Exploateringen bedöms med föreslagna reningsåtgärder inte
påverka MKN för vatten på ett negativt sätt för recipienten.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och lokaler för
verksamheter samt att utveckla torget vid Gårdstens centrum i stadsdelen
Gårdsten, Göteborg. Planen innebär en förtätning av området med flerbostadshus
med blandade upplåtelseformer samt radhus. Syftet är även att omvandla
Gårdstensvägen till en gata med mer stadsmässiga kvaliteter som knyter an till
den nya torgbildningen vid Gårdsten centrum.

Detaljplanen ingår i BoStad2021. BoStad2021 är namnet på ett
samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna.
Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion,
ska vara färdigställda senast under år 2021 då Göteborg fyller 400 år.
Planen är upprättad enligt PBL (Plan- och Bygglagen) 2010:900 (SFS 2014:900)
och drivs enligt utökat planförfarande.

1.2 Uppdraget
Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av stadsbyggnadskontoret att utföra en
översiktlig dagvattenutredning för att klarlägga förutsättningarna för
dagvattenhantering inom planområdet med hänsyn till planerad byggnation.

2. Förutsättningar och nuvarande förhållanden

2.1 Riktlinjer för dagvattenhantering
Policys, riktlinjer och funktionskrav från Göteborgs Stad gällande
dagvattenhantering sammanfattas nedan:

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

möjligt ska hanteras inom planområdet.
· Öppna system ska väljas framför ledningar då detta är möjligt.
· Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening

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

för utredningen
· Höjdsättning ska göras så att det ej uppstår instängda områden för

dagvatten
· Fördröjning ska utformas så att den effektiva magasinsvolymen motsvarar

minst 10 mm per kvadratmeter på de hårdgjorda anslutna ytorna
· Miljöförvaltningens (Göteborgs Stad) riktvärden för utsläpp av förorenat

vatten gäller för såväl kvarters- som allmänplatsmark
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2.2 Koordinat- och höjdsystem
Handlingen är utförd i SWEREF991200/RH2000.

2.3 Underlag och källor
· Grundkarta, erhållen av Stadsbyggnadskontoret
· Ledningskarta, erhållen av Stadsbyggnadskontoret
· Planunderlag, erhållen av Stadsbyggnadskontoret
· Rapport, översiktlig geoteknik erhållen av Stadsbyggnadskontoret
· Rapport, ”Rening av dagvatten” daterad 2016-12-14 erhållen från

Stadsbyggnadskontoret

2.4 Befintliga förhållanden

2.4.1 Planområdet idag
Planområdet ligger vid Gårdstens centrum. Gårdsten är beläget i stadsdelen
Angered i nordöstra delen av Göteborg och ligger cirka 14 km norr om Göteborgs
centrum och cirka 2 km från Angered centrum.

Planområdets utsträckning och läge i staden kan ses i Figur 1och Figur 2.

Figur 1: Översiktskarta av utredningsområdets läge.
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Figur 2: Utredningsområdet vid Gårdsten Centrum markeras med röd linje.
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Figur 3. Planområdets läge i staden. Visas med röd markering
(www.vattenigoteborg.se, 2017-01-18).

2.4.2 Topografi och markslag

Planområdet omfattar cirka 3,4 hektar och ägs av Göteborgs stad respektive
Gårdsten Bostäder AB. Planområdet är beläget utmed Gårdstensvägen och
Gårdstens Centrum.

2.4.3 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi
Ett geotekniskt och bergtekniskt utlåtande har gjorts för planområdet inför
detaljplanearbetet av Fastighetskontoret. Vid okulärbesiktningen av planområdet
konstaterades att SGU:s jordartskarta stämmer väl överens med de verkliga
förhållandena (se Figur 4). Aktuellt planområde utgörs till största delen av berg i
dagen med däremellan jordfyllda svackor eller tunt jordtäcke på berg. Då området
är bebyggt förekommer fyllningsjord inom och kring de bebyggda delarna. Vissa
delar av Malörtsgatan är grundlagd på bank. Det har inte påträffats några
uppgifter om fyllnadens sammansättning eller hur den är utförd.
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Enligt jordartskartan (Figur 4) innebär rosa fält berg i dagen eller berg med
mycket tunt jordtäcke. Ljusrosa skrafferat fält visar fyllning på organiska jordarter
som kärr eller mosse. Inom området med fyllning finns även risk för
markföroreningar.

Figur 4. Utsnitt ur jordartskarta. (www.sgu.se 2017-01-18)

Då området utgörs av berg kan grundvattennivån förväntas ligga djupt och
kommer inte att påverkas av planerad byggnation. Infiltrationsmöjligheter av
dagvatten inom planområdet bedöms som begränsade. Det finns ingen
erosionsproblematik inom planområdet och enligt SGU:s översiktliga
radonriskkarta är området klassificerat som normalriskområde. Vid eventuella
sprängningsarbeten inför byggnation måste radonrisken utredas både på berget
och sprängstenen om den planeras att användas vid planerad byggnation.
Planerad byggnation inom planområdet kommer att behöva grundläggas till berg.
I vissa fall kan det komma att krävas bergskärningar för att få till föreslagen
byggnation.
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2.4.4 Befintlig avvattning
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Figur 5: Befintliga VA-ledningar. Lila linje markerar trafikkontorets
dagvattenledningar och brun linje markerar allmänna dagvattenledningar, blå linje
markerar vattenledningar.
Planområdet kan före ombyggnad delas upp i 2 avrinningsområden (Figur 6).

Figur 6. Avrinningsområden vid befintliga förhållanden. Grön yta visar
kvartersmark och orange yta visar allmänmark.

Vid befintliga förhållanden uppgår flödet vid ett 10 minuters 10-årsregn till 344 l/s
(Tabell 1).
Tabell 1. Avrinning före ombyggnad.
Område Area

(m2)
Avrinn.
koeff.

Red. area
(m2)

Flöde
(l/s)

K1 7231 0,49 3537 101
A1 26598 0,32 8538 243
Totalt 33829 12075 344
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2.4.5 Befintliga ledningar

Inom planområdet finns allmänna VA-ledningar främst utmed Muskotgatan och
Salviagatan, men även i Musikgatan och Gårdstensvägen. Vid byggnation av
föreslagna byggrätter och flytt av gator kommer ledningar i gator att behöva
flyttas. Vilka som kan komma att beröras och möjligheterna för en flytt kommer
att behöva utredas ytterligare. Nya serviser kommer att behöva installeras vid ny
bostadsbebyggelse och verksamheter.

2.4.6 Skyfall
I Figur 7 visas det modellerade resultatet vid ett 100-års skyfall från
vattenigoteborg.se. För befintlig situation har delar av det sydvästra och det
nordöstra området potentiellt problem med översvämningar vid hög nederbörd.
Riktlinjerna är att nya byggnader ska ej översvämmas vid 100-årsregn (med 2 dm
marginal). Framkomlighet säkras genom att vägar max översvämmas med 2 dm
vatten.

Figur 7: Skyfallskartering av maximala vattendjup för framtida 100-årsregn,
Göteborgs Stad.
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2.4.7 MKN och naturvärden
Recipienten för dagvattnet i området är Göta älv. Göta Älv ingår i
Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt
förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (NFS 2002:6).
Älven berörs även av miljökvalitetsnorm för vattenförekomster (EU:s
vattendirektiv), vilket innebär att god kemisk status ska och god ekologisk status
ska uppnås senast 2021. Berörd sträcka av Göta älv (se Figur 8) har preliminärt,
av Vattenmyndigheten, klassificerats ha otillfredsställande ekologisk status
gällande näringsämnen. Den kemiska ytvattenstatusen klassas som god förutom
för tungmetallen kvicksilver som bedöms ha statusen ”ej god”.

Figur 8. Recipienten för planområdet; ”Göta älv-förgreningen med Nordre älv till Säveåns
mynnings” (VISS, 2017-01-18).

2.5 Planområdets föreslagna utformning
Den tillkommande bebyggelsen i området syftar till att öka bostadsbeståndet och
att skapa en mer varierad bebyggelse med blandade bostadstyper och olika
skalor. Ny bebyggelse sker bland annat i form av lamellhus och punkthus.
Gårdsten består idag till största del av flerbostadshus i form av hyresrätter och
det har konstaterats att det råder brist på andra upplåtelseformer och
bostadstyper. Därför föreslås även en komplettering med radhus i södra delen av
planområdet.
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Figur 9:Volymskiss över tillkommande ny bebyggelse, Krook & Tjäder.

I planarbetet har flera olika alternativ för hur planområdet ska utformas tagits
fram. Det som redovisas i plankartan är en sammanställning av de placeringar av
byggrätter som har studerats och som kommer att vidareutvecklas. En studie av
torget framför Gårdstens Centrum pågår parallellt med samrådsskedet.

Planförslagets bebyggelse beskrivs under följande rubriker utifrån de olika gatorna
inom området.

Figur 10: Illustrationsritning över planområdet, Källa: Krook & Tjäder.
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Gårdstensvägen
Utmed Gårdstensvägen är tanken att bebyggelsen ska ligga nära gatan för att
skapa ett tätare stadsrum. Lamellhus föreslås i sex våningar på Gårdstensvägens
västra sida där även gång- och cykelbanan förläggs och ett flertal längsgående
parkeringar. På östra sidan (bebyggelsen mellan Gårdstensvägen och
Malörtsgatan) utgör första våningarna bostäder och verksamheter som vetter mot
Gårdstensvägen. Eftersom Malörtsgatan ligger cirka fem till sex meter högre än
Gårdstensvägen, är det en brant slänt där bebyggelsen föreslås. Det innebär att
den nedersta våningen blir souterräng med entréer endast mot Gårdstensvägen.
De tre övre våningarna utformas som genomgående lägenheter, förutom i
lamellen längst norrut där även andra våningen blir enkelsidig. Mellan två av
lamellerna går en trappa och norr om lamellhusen föreslås en gång- och cykelväg.
I lamellen längst norrut reglerar detaljplanen att det ska finnas verksamheter i
bottenvåning, medan det i de andra möjliggörs för att kunna ha det.

Figur 11: Sektion för bebyggelsen längs med Gårdstensvägen (i mitten) och
Malörtsgatan (till höger), Källa: Krook & Tjäder.

Muskotgatan/Torget
Där det idag finns en parkeringsyta framför Gårdstens Centrum, föreslås en
utvidgning av centrumbyggnadens bottenvåning och med bostäder ovanpå.
Framför Gårdstens Centrum föreslås ett torg som stängs av för motortrafik men
som medger cykeltrafik. Muskotgatan stängs av utanför centrumbyggnaden och
den tidigare sträckningen blir istället en del av det blivande torget som ska knyta
an centrum med Gårdstensvägen som blir stadsgata. Vid torget föreslås totalt fyra
byggnader tillkomma som ramar in torget. I bottenvåningen på dem kommer
butiker, service och verksamheter att tillåtas för att skapa fler målpunkter kring
torget och komplettera Gårdsten centrum med fler lokaler i kollektivtrafiknära
läge.
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Figur 12: Sektion för bebyggelsen vid Gårdstens Centrum, torget och utmed
Gårdstensvägen, Källa: Krook & Tjäder.

Salviagatan
Utmed Salviagatan föreslås ett område med cirka 16 radhus med ovanliggande
lägenhet tillkomma. Den ovanliggande lägenheten föreslås för att skapa en
flexibilitet i boendet och möjliggöra för så kallade generationsboende.
Bebyggelsen inom kvarteret kommer att skilja sig längs med Salviagatan med
radhusens låga karaktär och karaktären längs Gårdstensvägen där lamellerna
föreslås bli sex våningar och fungera som bullerdämpande mot innergården. En
kvartersgata går igenom kvarteret och gör det möjligt för fastighetsnära
avfallshantering och blir också en räddningsväg för räddningstjänsten att komma
fram på. Under kvarteret föreslås garage som tillhandahåller parkeringar för
kvarteret men även eventuellt för kringliggande bebyggelse. På västra sidan om
Salviagatan föreslås befintlig parkeringsyta utökas och byggas på med ett plan.
Norr om denna föreslås en lamellbyggnad placeras som ansluter till befintlig
bebyggelse.
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3. Föreslag till dagvattenhantering

3.1 Struktur/princip för dagvattenhanteringen
Dagvattnet föreslås hanteras enligt följande princip:

· Vattnet från större hårdgjorda ytor föreslås leds genom täckta rännor till
fördröjningsmagasin i form av makadammagasin i kvartersmark.

· Makadammagasinen utnyttjar i största möjliga mån befintliga grönytor.
· För gator inom planområdet har rörmagasin förslagit för att fördröja

dagvattnet.
· Vid skyfall föreslås vattnet ledas genom de förslagna rännorna i området

för breddas ut mot de större gatorna och sedan vidare norr ut.

Samtliga beräkningar och föreslagna lösningar är baserade på det
utformningsalternativ som kan ses i Figur 15.

Notera att förändringar av utformningen av kvarteren även kan resultera i att
förutsättningarna för beräknade flöden och föroreningsmängder etc. ändras.

3.2 Flöden och fördröjningsvolymer
Samtliga flöden är beräknade utifrån Svenskt Vatten P110 och P104. En
klimatfaktor på 1,25 har adderats till beräknade regnintensiteter.

För beräkningar av dimensionerande regnintensitet (iÅ) har Dahlströms (2010)
ekvation använts. Ett 10 minuters 10-årsregn ger upphov till en regnintensitet på
228 l/s, ha. Med 25% säkerhetstillägg för framtida klimatförändringar blir den
dimensionerande regnintensiteten istället 285 l/s,ha. För fullständiga beräkningar,
se Bilaga 1.

För beräkningar av dimensionerande vattenföringar (Qdim) har rationella metoden
använts.

3.3 Framtida förhållanden
De huvudsakliga avrinningsområdena vid framtida förhållanden delas in i K1 till K9
vilka avser kvartersmark samt områden A1 till A5 vilka avser den allmänna
platsmarken i området. Avrinningsområden efter exploatering kan ses i Figur 13.
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Figur 13. De huvudsakliga avrinningsområdena vid framtida förhållanden delas in i
K1 till K9 (grönmarkerade ytor) vilka avser kvartersmark samt områden A1 till A5
(orangemarkerade ytor) vilka avser den allmänna platsmarken.
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Den totala avrinningen från planområdet ökar med 55% vid ombyggnad och en
klimatfaktor på +25%. Ökningen är beror på att den totala grönyta har blivit
mindre efter ombyggnaden (Tabell 2).

Den totala erforderliga totala fördröjningsvolymen för området är ca 187 m3.

Tabell 2. Avrinning och erforderliga fördröjningsvolymer efter ombyggnad.
Beräkningar baseras på ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet.
Område Area

(m2)
Avrinn. koeff. Red. area

(m2)
Flöde
(l/s)

Fördröjning
(m3)

K1 3552 0,38 1337 38,1 13,4
K2 1396 0,38 536 15,3 5,3
K3 5070 0,38 1930 55,0 19,3
K4 3061 0,51 1552 44,2 15,5
K5 494 0,37 181 5,1 1,8
K6 539 0,56 303 8,6 3,03
K7 2976 0,56 1652 47,1 16,5
K8 1087 0,59 646 18,4 6,4
K9 1428 0,31 441 12,6 4,4
A1 1773 0,38 678 19,3 6,8
A2 1681 0,80 1345 38,3 13,4
A3 5520 0,80 4416 126 44,2
A4 1598 0,80 1278 36 12,8
A5 3060 0,80 2448 70 24,5
Totalt 33210 18742 534 187

Flödet efter fördröjningsåtgärder beräknas för hela området uppgå till ca 210 l/s.
Detta baseras på antagandet att flödet ut från fördröjningsåtgärderna till det
allmänna dagvattennätet begränsas till 15 l/s.

3.4 Höjdsättning
Ett förslag till översiktlig höjdsättning är framtaget och visas i Figur 14
och i bilaga 2. Förlaget bygger på att beräknade fördröjningsvolymer ska kunna
hanteras enligt den föreslagna principen för dagvattenhantering dvs fördröjning i
makadammagasin under redan existerande grönytor. Höjdsättningen bygger
också på att skyfallshanteringen hanteras genom att leda vatten ut mot de större
gator/vägarna i området.
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Figur 14: Förslag på höjdsättning. Visas även i Bilaga 2.

Om vatten från stuprör med utkastare skulle släpps direkt på planterings- eller
gräsyta bör ytan luta ca 5% i ca 4 m bort från byggnaden för att vattnet inte ska
kunna rinna in mot fasaden eller direkt infiltrera ner mot husgrunden. I den
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föreslagna lösningen förutsätts att stuprör släpps till rännor och inte direkt ut på
till exempel planterings- eller gräsyta. En anlagd ränna som t ex leder
stuprörsvatten bör minst luta 0,5% om botten är slät, bort från byggnaderna till
en yta för fördröjning, vilket medges med föreslagen höjdsättning.

3.5 Teknisk utformning
De befintliga dagvattenledningar som finns i området ligger på ca 2 meters djup.
På grund av platsbristen i området har de föreslagna makadamdikena tvingats få
ett djup på ca 1 meter. Detta har gjort det svårt att konstruera ett konventionellt
ledningssystem som ligger på frostfritt djup (minst 1,2 m) etc. Därför har ett
dagvattensystem föreslagit där vattnet i huvudsak leds från tak etc via rännor
som i sin tur genom brunnar leder vattnet vidare ner i fördröjningsmagasinet.
Dessa rännor kan se ut på lite olika sätt beroende på var de används. Det kan
vara så enkelt som en väldigt lätt skålad öppen betong- eller stenränna som är
kopplad till en utkastare till en djupare och bredare betongränna med ett galler
över. Dessa kan även göras körbara.

Fördelen med dessa rännor är att de sparar väldigt mycket höjd i
dagvattensystemet. Nackdelen är att de inte ligger frostfritt vilket gör att
underhållet under vintern blir något högre.

Många av kvarteren i utredningsområdet är underbyggda med parkeringsgarage.
Infarterna till dessa måste anpassas så att vatten inte kan rinna ner där. Detta
kan till exempel göras genom att en täckt körbar ränna placeras tvärs över
infarten där vattnet kan rinna ner. Det kan även lösas genom att till exempel ha
en upphöjning precis vid infarten vilken hindrar vattnet. Då infarternas lägen har
varit okända under dagvattenutredingen har dessa ej tagits hänsyn till vid till
exempel ledningsdragning.

Gällande dagvatten-/breddavlopp nere i parkeringshusen anses detta svårt att
genomföra utan att pumpa vatten och samtidigt sedan kunna koppla till redan
existerande ledningsnät. De existerande ledningsnäten har vattengångar på ca 2
meters djup. Parkeringsgarage brukar ha en takhöjd på ca 2,5 m samt en
bottenplatta på ca 0,5 m. Räknas då även den utgående ledningsen böj in, ca 30
cm, får den utgående ledningen en vattengång med ett djup på ca 3,3 m. Ett
alternativ är att göra infarterna så säkra som det bara går angående vattenflöden
och att parkeringsgaraget antingen har en portabel länspump som kan användas
om olycka när framme eller att en permanent länspump installeras som kan
användas om vatten av någon anledning ändå tar sig ner i garaget.

Vid val av fördröjnings- och reningsåtgärder har Kretslopp och Vattens publikation
angående dagvattenhantering daterad 2016-12-14 använts. Recipienten Göta Älv
klassas här som mycket känslig. Samtliga gator (allmän platsmark) förutom
Gårdstensvägen bedöms vara lågt belastade och behöver enbart enklare rening.
Kvartersmarken bedöms vara medelbelastade vilket tillsammans med en mycket
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känslig recipient då behöver renas i till exempel makadammagasin. Inom
kvartersmark har makadammagasin föreslagits för fördröjning och rening.

Förslag på dagvattenlösning kan ses i Figur 15 och beskrivs under kapitlen 3.5.1 –
3.5.5. Förslaget redovisas även i bilaga 3.

Figur 15: Förslag på dagvattenlösning. Dagvattenledningar är markerade gröna
linjer, täckta rännor markerade med lila linjer och
makadammagasin/makadamstråk är markerade med mörkblå markering. Blå
linjer markerar svackdike och orangea linjer visar rörmagasin och mörklila
rektanglar visar filtermagasin.

Ansl bef TK

Ansl bef allmän
dagvattenled
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3.5.1 Kvarter 1 (K1)

Dagvatten föreslås ledas med hjälp av täckta rännor och dagvattenledningar
vidare till makadammagasinet som föreslås placeras i områdets nordvästra del.
Utloppet kopplas till planerade dagvattenledningar i A3 längs med
Gårdstensvägen.

De täckta rännor som föreslås öster om byggnaderna är främst till för att skydda
mot vatten från slänten vid höga flöden. Detta vatten föreslås sedan breddas ut
på Gårdstensvägen.

Områdets erforderliga fördröjningsvolym är 13 m3. Om fördröjningsmagasinet
utformas som ett makadammagasin med ett djup på 1 meter krävs då ca 40 m2

för att rymma anläggningen. Beroende på estetiska preferenser kan man ha
makadam i ytan, gräsbesås anläggningen eller anlägga en växtbädd.

Makadamdikets placering i närheten till en av byggnaderna gör att det är väldigt
viktigt att magasinet görs tätt, genom att till exempel det kläs med en
gummimatta.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 16.

Figur 16: Dagvattenhantering i kvartersmark (K1). Blåa area visar
makadammagasinet och lila linje markerar föreslagna täckta rännor.
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3.5.2 Kvarter 2 (K2)

Dagvatten föreslås ledas med hjälp av täckta rännor till makadammagasinet som
föreslås placeras i områdets nordvästra del. Utloppet kopplas till planerade
dagvattenledningar i A3 och sen vidare till befintlig ledning norr om planområdet.

De täckta rännor som föreslås öster om byggnaderna är främst till för att skydda
mot vatten från slänten vid höga flöden. Detta vatten föreslås sedan breddas ut
på Gårdstensvägen.

Områdets erforderliga fördröjningsvolym är 5 m3. Om fördröjningsmagasinet
utformas som ett makadammagasin med ett djup på 1 meter krävs då ca 15 m2

för att rymma anläggningen. Beroende på estetiska preferenser kan man ha
makadam i ytan, gräsbesås anläggningen eller anlägga en växtbädd.

Makadamdikets placering i närheten till en av byggnaderna gör att det är väldigt
viktigt att magasinet görs tätt, genom att till exempel det kläs med en
gummimatta.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 17.

Figur 17: dagvattenhantering i kvartersmark (K2). Blåa area visar
makadammagasinet och lila linje markerar föreslagna täckta rännor.
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3.5.3 Kvarter 3 (K3)

Dagvatten föreslås ledas med hjälp av täckta rännor till makadammagasinet som
föreslås placeras i områdets sydvästra del. Utloppet kopplas direkt till föreslagen
dagvattenledning längs med Muskotgatan.

Områdets erforderliga fördröjningsvolym är 19 m3. Om fördröjningsmagasinet
utformas som ett makadammagasin med ett djup på 1 meter krävs då ca 60 m2

för att rymma anläggningen. Beroende på estetiska preferenser kan man ha
makadam i ytan, gräsbesås anläggningen eller anlägga en växtbädd.

Ett alternativ är att lägga makadammagasinet på innergården. På grund av
parkeringsgaraget som ligger under kan max en 0,7 m djup överbyggnad antas.
Detta gör att magasinet då inte kan vara djupare än ca 0,5 m. Detta ger i sin tur
at ytanspråket då istället blir 120 m2. Parkeringsgaraget måste också konstrueras
på ett sådant sätt att det kan hantera den extra tyngd som detta innebär. En
sådan konstruktion innebär ofta att det blir tätare mellan pelarna vilket resulterar i
något färre parkeringsplatser.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 18

Figur 18: Dagvattenhantering i kvartersmark (K3). Lila linjer markerar täckta
rännor blå area visar makadammagasinet.
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3.5.4 Kvarter 4 (K4)

Dagvatten föreslås ledas med hjälp av täckta rännor till ett makadammagasin som
föreslås placeras längs med områdets västra kant. Utloppet kopplas till föreslagen
dagvattenledning i A5 och sen vidare till befintlig ledning söder om planområdet.

Områdets erforderliga fördröjningsvolym är 15,5 m3. Om fördröjningsmagasinet
utformas som ett makadammagasin med ett djup på 1 meter krävs då ca 50 m2

för att rymma anläggningen. Beroende på estetiska preferenser kan man ha
makadam i ytan, gräsbesås anläggningen eller anlägga en växtbädd.

Ett alternativ är att lägga makadammagasinet på innergården. På grund av
parkeringsgaraget som ligger under kan max en 0,7 m djup överbyggnad antas.
Detta gör att magasinet då inte kan vara djupare än ca 0,5 m. Detta ger i sin tur
at ytanspråket då istället blir 100 m2. Parkeringsgaraget måste också konstrueras
på ett sådant sätt att det kan hantera den extra tyngd som detta innebär. En
sådan konstruktion innebär ofta att det blir tätare mellan pelarna vilket resulterar i
något färre parkeringsplatser.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 19.

Figur 19: Dagvattenhantering i kvartersmark (K4). Lila linjer markerar täckta
rännor, blå area visar makadammagasinet och grön linje markerar
dagvattenledningar.
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3.5.5 Kvarter 5 (K5)

Dagvatten föreslås ledas med hjälp av täckta rännor till ett makadammagasinet
som föreslås placeras i områdets södra del. Utloppet kopplas till föreslagna
dagvattenledningar i A2 och sen vidare till befintlig ledning norr om planområdet.

Områdets erforderliga fördröjningsvolym är 2 m3. Om fördröjningsmagasinet
utformas som ett makadammagasin med ett djup på 1 meter krävs då ca 10 m2

för att rymma anläggningen. Beroende på estetiska preferenser kan man ha
makadam i ytan, gräsbesås anläggningen eller anlägga en växtbädd.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 20.

Figur 20: Dagvattenhantering i kvartersmark (K5). Lila linjer markerar täckta
rännor, blå area visar makadammagasinet och grön linje markerar
dagvattenledningar.
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3.5.6 Kvarter 6 (K6)

Dagvatten föreslås ledas med hjälp av täckta rännor till ett makadammagasin som
föreslås placeras i områdets södra del. Utloppet kopplas till föreslagen
dagvattenledningar i A2 och sen vidare till dagvattenledning norr om planområdet.

Områdets erforderliga fördröjningsvolym är 3 m3. Om fördröjningsmagasinet
utformas som ett makadammagasin med ett djup på 1 meter krävs då ca 10 m2

för att rymma anläggningen. Beroende på estetiska preferenser kan man ha
makadam i ytan, gräsbesås anläggningen eller anlägga en växtbädd.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 21.

Figur 21: Dagvattenhantering i kvartersmark (K6). Lilia linjer markerar täckta
rännor och blå area visar makadammagasinet.
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3.5.7 Kvarter 7 (K7)

Dagvatten föreslås ledas med hjälp av täckta rännor till ett makadammagasin som
föreslås placeras i områdets sydöstra del. Utloppet kopplas till befintlig
dagvattenledning längs med Muskotvägen i A5. Den nord-sydliga rännan fungerar
också som skyfallssäkring för vatten som kommer från områdets östra slänt.

Områdets erforderliga fördröjningsvolym är 16,5 m3. Om fördröjningsmagasinet
utformas som ett makadammagasin med ett djup på 1 meter krävs då ca 50 m2

för att rymma anläggningen. Beroende på estetiska preferenser kan man ha
makadam i ytan, gräsbesås anläggningen eller anlägga en växtbädd.

Då det är olämpligt att planetera träd på eller precis bredvid makadammagasin då
rötterna kan störa magasinet föreslås ytan kring magasinet istället ersättas med
en gräsyta eller eventuellt buskar med grunda rotsystem.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 22.

Figur 22: Dagvattenhantering i kvartersmark (K7). Lila linjer markerar täckta
rännor och blå area visar makadammagasinet.
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3.5.8 Kvarter 8 (K8)

Dagvatten föreslås ledas med hjälp av hängrännor och stuprör till ett
makadammagasin. I och med kvarterets väldigt begränsade lediga yta att placera
anläggningen på föreslås att kvartersmarken förlängs ca 2 meter norrut. I denna
förlängning går det sedan att placera makadammagasinet. Utloppet kopplas direkt
till föreslagen leding som ligger längs med Muskotvägen i A2.

Makadamdiket föreslås göras så smalt som möjligt intill byggnadskroppen. I och
med att in- och utlastning med lastbilar ska se i anslutning till byggnadens norra
sida kan eventuellt till exempel en lastkaj byggas över makadammagasinet. Ska
tyngre trafik regelbundet trafikera makadammagasinet är det viktigt att det
dimensioneras därefter. En möjlighet är även att göra delar av magasinet extra
förstärkt precis där den tunga trafiken passerar och kanske till och med ha ett
avbrott i magasinet med en ledning mellan så att det i princip blir två
sammankopplade magasin istället.

Områdets erforderliga fördröjningsvolym är 6,5 m3. Om fördröjningsmagasinet
utformas som ett makadammagasin med ett djup på 1 meter krävs då ca 20 m2

för att rymma anläggningen. Beroende på estetiska preferenser kan man ha
makadam i ytan, gräsbesås anläggningen eller anlägga en växtbädd.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 23.

Figur 23: Dagvattenhantering i kvartersmark (K8). Blå area visar
makadammagasinet och gröna linjer visar föreslagen dagvattenledning i A2.
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3.5.9 Kvarter 9 (K9)

Dagvatten föreslås ledas med hjälp av täckta rännor till ett makadammagasin som
föreslås placeras i områdets norra del. Utloppet kopplas till föreslagen
dagvattenledningen i Muskotvägen.

Områdets erforderliga fördröjningsvolym är 4,5 m3. Om fördröjningsmagasinet
utformas som ett makadammagasin med ett djup på 1 meter krävs då ca 15 m2

för att rymma anläggningen. Beroende på estetiska preferenser kan man ha
makadam i ytan, gräsbesås anläggningen eller anlägga en växtbädd.

Rännorna längst väster i området har även i uppgift att skydda vid skyfall från
vatten som kan ta sig in i området väster ifrån.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 24.

Figur 24: Dagvattenhantering i kvartersmark (K9). Lila linjer markerar täckta
rännor, blå area visar makadammagasinet och grön linje markerar föreslagen
dagvattenledning.
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3.5.10 Allmänt område 1 (A1)

Allmänt område 1 omfattar den planerade gång- och cykelvägen samt parkområde
och en planerad parkeringsyta vid norröstra delen av området.

Den sydvästra delen av A1 (parkeringen) föreslås fördröjas i ett makadamdike
som sedan övergår i ett vägdike. Då resterande yta består av naturmark föreslås
detta vatten att ledas ut direkt mot Muskotgatan och Gårdstensgatan.

För att kunna fördröja vattnet från parkeringen föreslås makadamdiket bli ca 0,5
m djupt, 40 m långt och ca 1 meter brett.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 25.

Figur 25: dagvattenhantering i allmän platsmark (A1). Blå area visar
makadammagasinet, lila linje markerar föreslagna täckta rännor och blå linje
markerar ett svackdike.
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3.5.11 Allmänt område 2 (A2)

Allmänt område 2 omfattar det planerade torget mellan kvartersmark K5 och K6
samt parkeringen söder om kvartersmark K8.

Dagvattnet föreslås dels ledas till ett fördröjningsmagasin bestående av ett ca 1 m
djupt makadamdike och dels till ett rörmagasin. Vattnet sen ledas vidare till
dagvattenledningen i A5 via täckta rännor som planeras i området. Områdets
erforderliga fördröjningsvolym är 13,5 m3.

Vattnet från torget behöver föreslås fördröjas i ett rörmagasin för att sedan renas
via ett mindre filtermagasin. Rörmagasinet behöver vara ca 15 och ha en diameter
av 800 mm för att klara kraven på fördröjning från torget (7 m3). Då
filtermagasinet inte behöver fördröja något vatten behöver detta ej vara mer än
ca 2x2 m.

För ett makadammagasin med ett djup på 1 meter krävs ca 21 m2 för att rymma
anläggningen som ska fördröja parkeringsytan. Beroende på estetiska preferenser
kan man ha makadam i ytan, gräsbesås anläggningen eller anlägga en växtbädd.

Vid parkeringen är det viktigt att ytan längst mot K8 lutar söderut för att vattnet
ska kunna samlas upp i den ränna som ligger i en väst-östlig riktning samt
undvika att vatten blir sående intill fasaden.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 26.

Figur 26: Dagvattenhantering i allmän platsmark (A2). Lila linjer markerar täckta
rännor, blå area visar makadammagasinet, grön linje markerar
dagvattenledningar och orange linje markerar rörmagasin.
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3.5.12 Allmänt område 3 (A3)

Allmänt område 3 omfattar Gårdstensvägen och gång- och cykelvägen runt gatan.
Dagvatten föreslås hanteras genom att vattnet tillåts rinna längs med gatan till
dagvattenbrunnar och ner i rörmagasin.

Områdets erforderliga fördröjningsvolym är 44 m3. Om fördröjningsmagasinet
utformas som ett rörmagasin med 800 mm behövs totalt ca 90 m rör.

Inom området föreslås också att en separat dagvattenledning anläggs för att
kunna ta hand om det vatten som kommer från kvarteren. Detta för att vattnet
inte ska fördröjas två gånger samt att ledningen som hanterar gatuavvattningen
kommer vara trafikkontorets ansvar och ledningen som avvattnar kvarteren
kommer att vara Kretslopp och Vattens ansvar.

Gautvattnet föreslås renas genom att ett filtermagasin ansluts till rörmagasinet.
Då filtermagasinet inte behöver fördröja något vatten behöver detta ej vara mer
än ca 2x2 m.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 27.
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Figur 27: Dagvattenhantering i allmän platsmark (A3). Orangea linjer visar
föreslaget rörmagasin och gröna linjer visar dagvattenledningen.
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3.5.13 Allmänt område 4 (A4)

Allmänt område 4 omfattar Muskotgatan och gång- och cykelvägen runt gatan.

Dagvatten föreslås hanteras genom att vattnet tillåts rinna längs med gatan till
dagvattenbrunnar och ner i rörmagasin.

Områdets erforderliga fördröjningsvolym är 13 m3. Om fördröjningsmagasinet
utformas som ett rörmagasin med 800 mm behövs totalt ca 30 m rör.

Inom området föreslås också att en separat dagvattenledning anläggs för att
kunna ta hand om det vatten som kommer från kvarteren. Detta för att vattnet
inte ska fördröjas två gånger samt att ledningen som hanterar gatuavvattningen
kommer vara trafikkontorets ansvar och ledningen som avvattnar kvarteren
kommer att vara Kretslopp och Vattens ansvar.

Gautvattnet föreslås renas genom att ett filtermagasin ansluts till rörmagasinet.
Då filtermagasinet inte behöver fördröja något vatten behöver detta ej vara mer
än ca 2x2 m.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 28.

Figur 28: Dagvattenhantering i allmän platsmark (A4). Orangea linjer visar
föreslaget rörmagasin och gröna linjer visar dagvattenledningen.
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3.5.14 Allmänt område 5 (A5)

Allmänt område 5 omfattar Salviagatan och gång- och cykelvägen runt gatan som
ligger söder om A2.

Dagvatten föreslås hanteras genom rörmagasin på norr och söder ut längs med
gatan via dagvattenbrunnar. Marklutningen gör att det finns en högpunkt ungefär
mitt på gatan vilket gör att vattnet föreslås ledas både norr och söder ut.

Områdets erforderliga fördröjningsvolym är 24,5 m3. Om fördröjningsmagasinet
utformas som ett rörmagasin med 800 mm totalt behövs ca 50 m, 25 m åt varje
håll.

Gautvattnet föreslås renas genom att filtermagasin ansluts till rörmagasinen. Då
filtermagasinet inte behöver fördröja något vatten behöver detta ej vara mer än
ca 2x2 m.

Inom området föreslås också att en separat dagvattenledning anläggs för att
kunna ta hand om det vatten som kommer från kvarteren. Detta för att vattnet
inte ska fördröjas två gånger samt att ledningen som hanterar gatuavvattningen
kommer vara trafikkontorets ansvar och ledningen som avvattnar kvarteren
kommer att vara Kretslopp och Vattens ansvar.

En principlösning för den föreslagna dagvattenhanteringen kan ses i Figur 29.
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Figur 29: Dagvattenhantering i allmän platsmark (A5). Orangea linjer visar
föreslaget rörmagasin och gröna linjer visar dagvattenledningen. Bruna linjer är
redan existerande dagvattenledningar som tillhör Kretslopp och Vatten.
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3.6 Beskrivning av dagvattenlösningarna
Nedan följer en beskrivning av de olika dagvattenlösningar som föreslagits och
exempel på hur de kan utformas.

3.6.1 Stuprör med utkastare till rännor
Vattenutkastare, som avleder takregnvatten, kan användas för ytliga avledning av
dagvatten tillsammans med rännor. Det är en fördel att avleda dagvatten ytligt
dels för att det ger dagvattensystemet tröghet. Andra fördelar med
vattenutkastare är att underjordisk infrastruktur undviks och att dagvattnet
visualiseras som ger de boende mervärde (Figur 30 och Figur 31). Rännan kan
bestå av t ex enkla ränndalplattor eller en grund linjeavvattningsränna som är
försedd med gallerbetäckning. Är rännan täckt kommer rännans djup att bli lite
större än om rännan är helt ytlig.

Figur 30. Inspirationsbilder vattenutkastare/rännor för avledning (foto: Ramböll).

Figur 31. Fler inspirationsbilder för grunda rännor för stuprör med utkastare (foto
Ramböll)
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3.6.2 Öppet, grunt fördröjningsmagasin
För ett öppet, grunt fördröjningsmagasin kan med stor fördel utformas för
multifunktionell funktion. T ex kan en gräsyta som får översvämmas vid
nederbörd användas som vistelseyta. I Figur 32 visas ett exempel på en nedsänkt
yta som också fungerar som översvämningsyta och i Figur 33 en mer naturlig
inspirerad variant av ytligt dagvattenmagasin. I detta uppdrag kommer de ytliga
fördröjningsmagasinen inte behöva eller kunna vara (pga p-däcket under) så
djupa som det som visas i bilderna men kan ändå fungera som inspiration.

Figur 32. Dagvattenhantering på nedsänkt yta (Ramböll Danmark, Lundbeck).
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Figur 33. Nedsänkt yta vid Holger Danskevej Innergård (Ramböll Danmark).

I Figur 34 och Figur 35 visas exempel på grunt fördröjningsmagasin på
innergård underbyggt av p-däck. Magasinet består av en sänkt gräsyta som
förses med ett dränerande stråk under botten.

Figur 34. Exempel på grunt fördröjningsmagasin på innergård som underbyggts av
p-däck, sektion (Ramböll på uppdrag av Älvstranden AB 2015).
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Figur 35. Planbild över grunt fördröjningsmagasin på innergård (Ramböll på
uppdrag av Älvstranden AB 2015).

3.6.3 Stenkista (makadamdike)
Grundprincipen för en stenkista är ett fyllt schakt med eller utan infiltration till
omgivande mark och fyllt med makadam. Porvolymen för anläggningarna är ca
30%, vilket i praktiken innebär att magasinet måste vara ca tre gånger större än
den dagvattenvolym det ska rymma. Avtappning sker antingen via
infiltration/perkolation till omgivande mark eller via en dränerande ledning med
reglerat/strypt utloppsflöde som läggs i botten av magasinet, Figur 36.

Figur 36. Typskiss stenkista/makadamdike.

Stenkistor kan också användas som underjordiska fördröjningsmagasin med en
större utbredning än ett makadamdike, exempel se Figur 37. Ytan på magasinet
kan vara hårdgjord där vattnet leds ner via linjeavvattningsrännor eller
dagvattenbrunnar och sprids i magasinet via dräneringsledningar. Eller så kan
ytan utformas något nedsänkt, som i exemplet, där botten består av grus eller
någon form av växtlighet. Är ytan något nedsänkt kan magasinet också fungera
som översvämningsyta vid skyfall. Nedsänkingen i exemplet nedan är ca 20 cm.
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Figur 37. Exempel på en princip för ett underjordiskt makadamfyllt
fördröjningsmagasin (Ramböll på uppdrag av Älvstranden AB 2015)

En stenkista kan också anordnas i en slänt, ett exempel på sådan anläggning visas
i Figur 38. Vattnet rinner ovanifrån ner mot anläggningen där det rinner ner i
makadamen. I anläggningen filtreras vattnet ner mot botten där stenkistan finns.
På det visat sker både rening och fördröjning.

Figur 38. Exempel på filter och fördröjningsanläggning i lutande terräng (foto
Ramböll).

3.6.4 Filtermagasin (EcoVault)
EcoVault är ett filtersystem i en betongkammare och används för rening av
dagvatten från bostadsområden och industriområden. I en EcoVault avskiljs
sediment, näringsämnen, skräp, tungmetaller, organiskt avfall, olja och fett.
Systemet är utformat så att vattenflödet bromsas upp för att underlätta
sedimentering. Skräp och organiskt material separeras från vattnet av
gallerskärmar för att minska nedbrytning i vatten. Slutligen renas vattnet genom
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ett filtermaterial som anpassas efter de föroreningar som behöver avskiljas. I
Figur 28 visas ett exempel på en anlagt EcoVault.

Figur 39: Principskiss över funktionen i ett EcoVault

Anläggningen har kapacitet att klara stora flöden tack vare sin konstruktion där
dessa flöden passerar ovanför sedimentationsdelen via specialutformade
riktningsplattor som styr vattenflödet. Därigenom minskar risken för uppvirvling
av sediment. Väljer man att brädda flödet innan inlopp till magasinet kan det med
fördel ledas till ett mindre gallerförsett magasin där löv, skräp och liknande samlas
upp.  EcoVault kan med fördel kompletteras med brunnsfilter i brunnar uppströms.
Om det är nivåmässigt möjligt kan de vara försedda med rostfria gallerkorgar för
insamling av skräp, löv och liknande.

3.7 Alternativa dagvattenlösningar
Som komplement till föreslagna dagvattenlösningar visas här några exempel.

3.7.1 Trädplantering i gata
För att träden ska må bra behöver rötterna syre och vatten. Dagvatten från
mindre trafikerade ytor fungerar bra för bevattning av träden och i trädgropen
renas även vattnet. I Figur 40 visas exempel på hur dagvattenhantering kan
kombineras med planteringsytor för träd. Det är viktigt att utormningen av
trädgropen är genomtänkt så att stillastående vatten inte förekommer vid rötterna
vilket löses genom en svagt lutande botten i anläggning som även töms med en
dränledning. I Figur 41 visas exempel från Hornsgatan där man via rännor och
ledningar leder ner takdagvatten och gångbanans dagvatten direkt till
växtbädden.
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Figur 40. Exempel på trädplantering i gata, Åvendingen (illustration:
Ramböll/Studio Dreiseitl).

Figur 41. Exempel påträdplantering i gata, Hornsgatan (foto: Ramböll).
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3.8 Konsekvenser av skyfall

Skyfallsproblematiken i exploaterade området har tidigare visats i rapporten, Figur
42. Planområdets utformning med ger mycket begränsade grönytor och andra ytor
lämpliga för fördröjning av skyfall. Det bästa alternativet bedöms därför vara att
leda bort vattnet med hjälp av rännor, vilka har inkluderats i förslaget på
dagvattenlösning.

Inom allmän platsmark föreslås överskottsvattens som får inte plats i planerade
anläggningar få rinna längs med gatorna norrut.

Figur 42: Beskrivning av skyfallets tänkta avrinningsvägar. Röda pilar markerar
tänkta flödesvägar
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Detta ställer då också krav på att dessa gator är utformade på ett sätt som tillåter
skyfallshantering. Exempel på detta kan vara att de utrustas med ca 15 cm höga
kantstenar vilka förhindrar vatten från att ta sig ut på sidorna även vid höga
flöden. Ett annat sätt är att göra ett veck i gatan vid ena sidan där vattnet
ansamlas och leds. Fördelen med det senare alternativet är att det frigör ett
körfält och ökar framkomligheten för till exempel räddningsfordon.
Räddningsfordon av typen personbilar hindras av ett vattendjup på ca 0,2 m
medan lastbilar klarar djup upp till 0,5 m. Gatorna i utredningsområdet har
relativt kraftiga lutningar vilka möjliggör en god avrinning.

Det mesta skyfallsvattnet från utbredningsområdet skulle ledas norrut. Norr om
utredningsområdet finns fler exploateringsområden vilka ligger i Nordöstra
Gårdsten. Längs norrut i dessa områden finns möjlighet att bredda skyfallsvatten
ut i en naturmark. Dock är det av yttersta vikt att även de gator som leder till
breddningsområdet utformas på rätt sätt för att undvika att vattnet tar sig ut i
nedströms liggande områden.

4. Föroreningsberäkningar

En mer detaljerad översikt över föroreningsberäkningarna finns i bilaga 4.

En beräkning av föroreningsbelastning och rening har genomförts med hjälp av
programmet StormTac. Beräkningarna redovisas för före ombyggnad, efter
ombyggnad samt efter rening. Allmän platsmark och kvartersmark redovisas
separat.

Schablonhalterna av föroreningar är hämtade ur programvaran StormTac, en
programvara som används för föroreningsberäkningar i dagvatten. En
årsmedelnederbörd på 880 mm (inkluderat korrektionsfaktor) har använts för hela
planområdet. I StormTac finns resultat från samlad forskning gällande vilka typer
av dagvattenföroreningar som uppkommer vid olika markanvändningar. StormTac
är inget exakt beräkningsverktyg och bör endast användas för att få en generell
bild av hur föroreningssituationen före och efter ombyggnad kan se ut.

För reningsprinciper och riktvärden har Kretslopp och Vattens publikation daterad
2016-12-14 använts. Recipienten är klassad som mycket känslig vilket gör att
miljöförvaltningens hårdare riktlinjer för rening har använts.

Antaganden om befintliga och framtida marktyper inom planområdet påverkar
beräkningsresultatet. De antaganden som är gjorda beskrivs för varje delområde
inom planområdet i bilaga 4. Makadammagasin föreslås rena och fördröja
dagvatten från kvartersmark och filtermagasin föreslås för allmän platsmark.
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4.1 Slutsatser gällande rening
Inom alla områden är det möjligt med föreslagna reningsåtgärder att nå
miljöförvaltningens riktvärden förutom för PCB7 och i område A2 fosfor. PCB7 är
enligt Naturvårdsverket mycket svårt att rena och där föreslås också åtgärder för
att minska utsläppen vid källan istället ska utföras. Källan är främst fogmassor och
elinstallationer i byggnader uppförda från 1956 till 1973. I och med att flertalet av
byggnaderna i området är nybyggnationer kan det misstänkas att programmet
StormTac överskattar de utsläpp av PCB7 som förväntas påverka
utredningsområdet. Den totala fosformängden från område A2 beräknas vara
relativt liten men om ytterligare fosforrening vill uppnås kan till exempel en
fosforfälla kopplas på reningsanläggningen. Mer information kring detta finns i
bilaga 4. I ett antal delområden ligger halterna för fosfor och TBT väldigt nära
eller precis i nivå med gränsvärdena.

4.2 Anmälan till Miljöförvaltningen
Anmälan till Miljöförvaltningen behöver göras för samtliga områden med
kvartersmark (K1-K9) då dessa klassas som ”medelbelastad yta” i kombination
med en mycket känslig recipient. För allmän platsmark behöver anmälan göras för
Gårdstensvägen (A3) då denna har en trafikintensitet som gör att den klassas som
medelbelastad yta. För resterande allmän platsmark behövs ingen anmälan då
dessa har en trafikintensitet på mindre än 2000 fordon per dygn och klassas som
”mindre belastad yta”.

4.3 Påverkan på MKN
Vid samtliga områden når inte reningen av PCB7 upp till de riktlinjer som finns
gällande rening för Göteborgs stad. Dock är mängderna relativt små och de
bedöms inte hota den kemiska ytvattenstatusen i Göta Älv. Inom den kemiska
ytvattenstatusen är kvicksilver speciellt utpekad i VISS. Inom samtliga
delområden uppnås en god rening av kvicksilver och andra tungmetaller vilket gör
att inte heller den kemiska ytvattenstatusen bedöms förvärras. Den totala
reningen i området ökar med ca 73% i förhållande till hur det ser ut idag vilket
även det bidrar till att minska föroreningsbelastningen till den berörda sträckan av
Göta Älv.
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5. Investeringskostnader/kostnadsbedömningar

En översiktlig kostnadsberäkning har gjorts för dagvattenanläggningarna, se
Tabell 3.

Kostnadsberäkningen bygger på föreslagen dagvattenlösning med följande
förtydliganden för vad som ingår i kostnaderna:

· För makadammagasin förutsätts ytan vara hårdgjord (asfalt) och
underbyggas av ett dräneringsstråk av makadam och dräneringsledning i
botten samt med utlopp via brunn ner i byggnaden under.

· Dagvattenledningar i kvartersgatorna med ungefärligt beräknad dimension
för delsträckorna inkl. jordschakt, fyllningar och brunnar var 60 m

· Rännor för stuprörsutkast antas bestå av sammanfogade ränndalsplattor i
betong.

· Rivning av befintligt system har inte kostnadsberäknats.
· Kostnad för eventuell sprängning är ej medräknad
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Tabell 3. Sammanfattning av kostnadsberäkning.

Den totala inversteringskostnaden för den föreslagna dagvattenlösningen i
området beräknas till ca 3 335 000 kr.

De schablonkostnader som användes vid beräkningen finns i Tabell 4

Avrinningsområde Typ av anläggning Storlek (m3) Längd (m) Antal (st) Pris Pris/Område
Område A1 Makadammagasin 20 9180

Ränndal 21 12600
Svackdike 58 17400 39 000 kr

Område A2 Makadammagasin 40 18090
Rörmagasin 13 39000
Ränndal 38 22800
Dagvattenledning 74 111000
Filtermagasin 1 100000
Dagvattenbrunnar 7 42000 333 000 kr

Område A3 Rörmagasin 120 360000
Dagvattenledning 394 591000
Filtermagasin 1 100000
Dagvattenbrunnar 12 72000 1 123 000 kr

Område A4 Rörmagasin 35 15750
Dagvattenledning 95 142500
Dagvattenbrunnar 6 36000
Filtermagasin 1 100000
Ränndal 25 15000 309 000 kr

Område A5 Rörmagasin 60 180000
Dagvattenledning 106 159000
Filtermagasin 2 200000
Dagvattenbrunnar 5 30000 569 000 kr

Kvarter K1 Makadammagasin 39 17550
Dagvattenledning 20 30000
Dagvattenbrunnar 2 12000
Ränndal 128 76800 136 000 kr

Kvarter K2 Makadammagasin 15 6750
Dagvattenbrunnar 2 12000
Ränndal 100 60000 79 000 kr

Kvarter K3 Makadammagasin 57 25650
Dagvattenbrunnar 3 18000
Ränndal 211 126600 170 000 kr

Kvarter K4 Makadammagasin 47 20925
Dagvattenbrunnar 3 18000
Ränndal 129 77400 116 000 kr

Kvarter K5 Makadamagasin 6 2700
Dagvattenbrunnar 3 18000
Ränndal 78 46800 68 000 kr

Kvarter K6 Makadammagasin 9 4050
Dagvattenbrunnar 3 18000
Ränndal 58 34800 57 000 kr

Kvarter K7 Makadammagasin 50 22275
Dagvattenbrunnar 7 42000
Ränndal 265 159000 223 000 kr

Kvarter K8 Makadammagasin 20 8775 9 000 kr
Kvarter K9 Makadammagasin 14 6075

Dagvattenbrunnar 3 18000
Ränndal 134 80400 104 000 kr

Totalt 3 335 000 kr
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Tabell 4: Schablonkostnader för kostnadsbedömning

5.1 Drift- och underhållsaspekter

Dagvattenlösningarna som föreslås är en kombination av öppna och underjordiska
anläggningar som sedan avleds i ledningssystem till kommunens
dagvattensystem.

De öppna anläggningar som föreslås är det relativt enkla att sköta främst då de
kommer föreslås vara grunda. De ytor som kommer att vara gräsbeklädda sköts
som gräsmattor generellt dvs klippning och eventuell lagning vid behov. Grus i
botten på anläggningen kommer att behöva rensas från ogräs, löv och skräp och
en hårdgjord botten behöver också rensas från löv och skräp samt från sediment
som med tiden kommer att samlas där.

Generellt är drift- och underhållsinsatsen måttlig för makadam/krossfyllda
magasin. Dagvatten innehåller mycket partiklar (suspenderat material) som, om
de inte avskiljs, kan orsaka igensättning av de underjordiska magasinen på sikt.
Den bästa lösningen för att minska halten suspenderat material i dagvattnet är att
låta vattnet infiltrera ner i magasinet. När detta inte är möjligt är det extra viktigt
att vattnet alltid passerar en brunn med sandfång, eller en särskild brunn som
ökar avskiljningen av partiklar före magasinet. Sandfång slamsugs regelbundet så
att dess funktion bibehålles. Även dräneringsrör i anläggningen bör genomspolas
regelbundet. Att sopa gatorna regelbundet hjälper också till att minska mängden
partiklarna som vid regn sköljs med dagvattnet ner till magasinet och minskar på
så vis risken för igensättning. Livslängden för ett makadamstråk uppskattas till
några årtionden men i och med att det är igensättningsrisken som är den största
avgörande faktorn ökar livslängden om anläggningen sköts regelbundet.

Livslängden för ett rörmagasin eller ett kassettmagasin som inte är fyllt med kross
är längre, också under förutsättning av att rensning är möjlig och utförs
regelbundet. Dock ger en sådan anläggning inte den rening som krävs för
dagvattnet i planområdet.

Använda schablonkostnader
Makadammagasin 450 kr/m3
Dränledning 116 kr/m2
Dagvattenbrunn 6000 kr/st
Dagvattenledning 1500 kr/m
Övriga brunnar 12000 kr/st
Ränndal betong 600 kr/m
Ledning genom byggnad 850 kr/m
Svackdike 300 kr/m
Rörmagasin 800 mm 3000 kr/m
Filtermagasin 100000 kr/st
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Gällande skötseln för ett filtermagasin så bör funktionen hos inlopp, mekaniska
och kemiska filter samt utlopp kontrolleras regelbundet. Periodvis skötsel med
vakuumsug 4 - 12 ggr/år rekommenderas, liksom filterbyte 1 ggr/år. Filtret i
magasinet skall bytas ut vid viss mättnad, vilket kan avgöras med enkel
viktmätning. Skräp och sediment avlägsnas vid behov, vilket varierar från plats till
plats beroende på verksamheten i tillrinningsområdet. Oljan kan antingen sugas
bort eller avskiljas via upptag i filtren. Kompletterande brunnsfilter och
gallerkorgar uppströms erfordrar en årlig skötselinsats då filter byts och korgar
rensas. Detta gör att driftskostnaden för varje filtermagasinsanläggning bedöms
bli ca 6 x 2 h x 600 kr/h = 7 200 kr/år i arbetskostnad. Sedan tillkommer
kostnaden för själva filtren som ska bytas på ca 3000 kr/st.

I Tabell 5 anges en uppskattning av driftbehov och driftkostnader för föreslagna
anläggningar. Klippning av gräs på öppen fördröjningsyta beräknas ske vid
ordinarie skötsel av grönytor. Slamsugning och spolning av dagvattenledningar
och dränering i makadamdiken föreslås delas upp på ett antal tillfällen per år men
där en del av systemet rensas var gång.

Tabell 5. Sammanställning av driftbehov och driftkostnad
Slamsugning dagvattenbrunn ingår i kostnad
för spolning av ledningssystem

4 ggr/år

Rensning/slamsugning dränsystem i
makadamdiken

4 ggr/år ca 23 000 kr/år

Rensning av öppen fördröjningsyta av gräs;
klippning

20 ggr/år       ca 8 000 kr/år

Spolning ledningssystem 4 ggr/år ca 10 000 kr/år
Ytvattenrännor (rensning) 2 ggr/år ca 3 000 kr/år
Skötsel filtermagasin ca 50 000 kr/år
Totalt ca 94 000 kr/år

Den totala driftskostnaden för föreslagna dagvattenlösningar blir ca 94 000 kr per
år. Av denna kostnad bedöms ca 60 000 kr/år belasta allmän platsmark och ca
34 000 kr/år belasta kvartersmarken.

Reinvesteringsinsatsen för ett öppet magasin beror helt på av vilka material den
byggs upp. Gräsytor kan behöva göras om när grässvålen höjer sig för att
nivåerna ska vara rätt t.ex. I övrigt är reinvesteringen istället kopplade till hur
anläggningen ser ut under ytan, om den används för underjordisk fördröjning och
hur dräneringen av yta/utloppet ser ut.

Reinvesteringskostnaden för dagvattenlösning med makadamstråk (material,
materialskiljande duk och arbetet) är den samma som nyanläggningskostnaden.
Till detta tillkommer rivning och återställning av överbyggnad, beläggning,
kantsten mm. Reinvestering för makadamstråk behöver ske ca vart 20:e år, vilket
motsvarar dess livslängd.
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För rörmagasin, kassettmagasin samt övrigt ledningssystem är
reinvesteringskostnaden precis som för makadamstråket detsamma som
nyanläggningskostnaden. Även här tillkommer kostnad för rivning och
återställning. Reinvestering för rörmagasin behövs uppskattningsvis vart 100:e år,
dvs. den beror på rörens livslängd.

6. Fortsatt arbete

För att få en bra och säker hantering av skyfall föreslås att en större utredning
med fokus på detta genomförs. Syftet är då också att få med en större del av
vägnätet då terrängen i området är sådan att lokal skyfallshantering är svår att
genomföra.



Befintlig situation kvartersmark

Område Area (m2) Area (ha) Marktyp Area tot Avrinningskoefficient Ha red m2 red tot 10 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) Fördröjning (m3)
K1 4020 0,402 Asfalt, parkering 0,8 0,322 3216 285 91,7

3211 0,321 Grönytor 0,1 0,032 321 285 9,2
7231 0,723 7231 0,354 3537 100,8 35,371

Totalt 7231 0,723 7231 0,354 3537 100,8 35

Befintlig situation allmänmark

Område Area (m2) Area (ha) Marktyp Area tot Avrinningskoefficient Ha red m2 red tot 10 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) Fördröjning (m3)
A1 14942 1,494 skog 0,1 0,149 1494 285 42,6

8398 0,840 Väg 0,8 0,672 6718 285 191,5
3258 0,326 Grönytor 0,1 0,033 326 285 9,3

26598 2,6598 26598 0,85384 8538,4 243,3444 85,384
Totalt 26598 2,660 26598 0,854 8538 243,3 85

NY situation kvartersmark

Område Area (m2) Area (ha) Marktyp Area tot Avrinningskoefficient Ha red m2 red tot 10 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) Fördröjning (m3)
K1 1230 0,123 Takyta 0,9 0,111 1107 285 31,5

2295 0,230 Grönytor-park 0,1 0,023 230 285 6,5
3525 0,353 3525 0,134 1337 38,1 13,365

K2 495 0,050 Takyta 0,9 0,045 446 285 12,7
901 0,090 Grönytor-park 0,1 0,009 90 285 2,6

1396 0,140 1396 0,054 536 15,3 5,356
K3 1779 0,178 Takyta 0,9 0,160 1601,1 285 45,6

2535 0,254 Grönytor-gräsmatta 0,1 0,025 253,5 285 7,2
756 0,076 Grönytor-park 0,1 0,008 75,6 285 2,2

5070 0,507 5070 0,193 1930,2 55,0 19,302
K4 1558 0,156 Takyta 0,9 0,140 1402,2 285 40,0

1266 0,127 Grönytor-gräsmatta 0,1 0,013 126,6 285 3,6
237 0,024 Grönytor-park 0,1 0,002 23,7 285 0,7

3061 0,306 3061 0,155 1552,5 44,2 15,525
K5 164 0,016 Takyta 0,9 0,015 147,6 285 4,2

330 0,033 Grönytor-park 0,1 0,003 33 285 0,9
494 0,049 494 0,018 180,6 5,1 1,806
311 0,031 Takyta 0,9 0,028 280 285 8,0

K6 0 0,000 Asfalt, parkering 0,8 0,000 0 285 0,0
228 0,023 Grönytor-park 0,1 0,002 23 285 0,6
539 0,054 539 0,030 303 8,6 3,027
312 0,031 Takyta 0,9 0,028 281 285 8,0

K7 1578 0,158 Asfalt, parkering 0,8 0,126 1262 285 36,0
1086 0,109 Grönytor-gräsmatta 0,1 0,011 109 285 3,1

0 0,000 Grönytor-park 0,1 0,000 0 285 0,0
2976 0,298 2976 0,165 1652 47,1 16,518

671 0,067 Takyta 0,9 0,060 604 285 17,2
K8 0 0,000 Asfalt, parkering 0,8 0,000 0 285 0,0

328 0,033 Grönytor-gräsmatta 0,1 0,003 33 285 0,9
88 0,009 Grönytor-park 0,1 0,001 9 285 0,3

1087 0,109 1087 0,065 646 18,4 6,455
325 0,033 Takyta 0,9 0,029 293 285 8,3

K9 55 0,006 Asfalt, parkering 0,8 0,004 44 285 1,3
92 0,009 Grönytor-gräsmatta 0,1 0,001 9 285 0,3

956 0,096 Grönytor-park 0,1 0,010 96 285 2,7
1428 0,143 1428 0,044 441 12,6 4,413

Totalt 19576 1,958 19576 0,858 8577 244,4 86

Ny situation allmänmark

Område Area (m2) Area (ha) Marktyp Area tot Avrinningskoefficient Ha red m2 red tot 10 min regn (l/s/ha) Avrinning (l/s) Fördröjning (m3)
A1 457 0,046 Väg-(GC-väg) 0,8 0,037 365,6 285 10,4

258 0,026 Asfalt, parkering-torg 0,8 0,021 206,4 285 5,9
1058 0,106 Grönytor-park 0,1 0,011 105,8 285 3,0
1773 0,1773 1773 0,068 677,8 19,3 6,778

A2 248 0,025 Väg-(GC-väg) 0,8 0,020 198,4 285 5,7
1433 0,143 Asfalt, parkering-torg 0,8 0,115 1146,4 285 32,7

0 0,000 Grönytor-park 0,1 0,000 0 285 0,0
1681 0,1681 1681 0,134 1344,8 38,3 13,448

A3 3170 0,317 Väg-(GC-väg) 0,8 0,254 2536 285 72,3
2350 0,235 Väg-(väg)-gårdstensvägen 0,8 0,188 1880 285 53,6
5520 0,552 5520 0,4416 4416 125,856 44,16

A4 475 0,048 Väg-(GC-väg) 0,8 0,038 380 285 10,8
1123 0,112 Väg-(väg)-muskotgatan 0,8 0,090 898,4 285 25,6
1598 0,1598 1598 0,12784 1278,4 36,4344 12,784

A5 1400 0,140 Väg-(GC-väg) 0,8 0,112 1120 285 31,9
1660 0,166 Väg-(väg)-muskotgatan 0,8 0,133 1328 285 37,8
3060 0,306 3060 0,2448 2448 69,768 24,48

Totalt 13632 1,363 13632 1,017 10165 289,7 102

33208 3,321 1,874 18742 534,1 187
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Bilaga 4: Föroreningsberäkningar

1. Föroreningsberäkningar

Beräknade schablonhalter av föroreningar i dagvatten redovisas före ombyggnad, efter ombyggnad
samt efter rening. Både före och ombyggnad redovisas föroreningsberäkningar för allmän mark och
kvartersmark separat.

Schablonhalterna av föroreningar är hämtade ur programvaran StormTac, en programvara som
används för föroreningsberäkningar i dagvatten. En årsmedelnederbörd på 880 mm (inkluderat
korrektionsfaktor) har använts för hela planområdet. I StormTac finns resultat från samlad
forskning gällande vilka typer av dagvattenföroreningar som uppkommer vid olika
markanvändningar. StormTac är inget exakt beräkningsverktyg och bör endast användas för att få
en generell bild av hur föroreningssituationen före och efter ombyggnad kan se ut.

För reningsprinciper och riktvärden har Kretslopp och Vattens publikation daterad 2016-12-14
använts. Recipienten är klassad som mycket känslig vilket gör att miljöförvaltningens hårdare
riktlinjer för rening har använts.

Antaganden om befintliga och framtida marktyper inom planområdet påverkar
beräkningsresultatet. De antaganden som är gjorda beskrivs för varje delområde inom
planområdet i bilaga 4. Makadammagasin föreslås rena och fördröja dagvatten från kvartersmark
och filtermagasin föreslås för allmän platsmark.



1.1 Jämförelse föroreningsbelastning innan och efter exploatering
Tabell 1 visar en jämförelse mellan den totala föroreningsbelastningen före och efter
exploateringen. Sammantaget sjunker föroreningsbelastningen (med föreslagna reningsåtgärder)
med ca 73 %.

Tabell 1: Jämförelse av föroreningshalter innan och efter exploatering (inklusive rening)

Ämne

Beräknade
utsläppsmängder
innan exploatering
 (kg/år)

Beräknade
utsläppsmängder
efter exploatering
och rening
(kg/år)

Skillnad i
utsläpp mellan
efter och före
exploatering

(%)
Totalfosfor 1,6 0,74 53
Totalkväve 25 11 56
Bly (Pb) 0,12 0,03 74
Koppar (Cu) 0,31 0,04 86
Zink (Zn) 0,78 0,14 82
Kadmium (Cd) 0,0036 0,0012 66
Krom (Cr) 0,1 0,01 89
Nickel (Ni) 0,046 0,009 80
Kvicksilver (Hg) 0,00071 0,00008 88
SS 920 119 87
Olja 8 0,6 92
Bens(a)pyren 0,00025 0,00006 74
Bensen 0,035 0,003 91
TBT 0,000026 0,00001 55
Arsenik (As) 0,053 0,019 64
TOC 230 80 65
PCB7* 0,00087 0,00039 54



1.2 Föroreningar före ombyggnad
Föroreningsberäkningar för allmän mark och kvartersmark före ombyggnad redovisas separat i
Tabell 2 för halter och Tabell 3 för mängder. Befintliga markytor inom kvartersmark föreslås i
StormTac klassas som ”takyta”, ”parkering”, och ”gräsyta”. Befintliga markytor inom allmän
platsmark föreslås klassas som Väg med låg belastning, gång och cykelbana och Parkmark.

Tabell 2: Beräkning av utsläppshalter (µg/l) från planområdet före ombyggnad

Ämne

Beräknade
utsläppshalter
kvartersmark
 (µg/l)

Beräknade
utsläppshalter
allmän platsmark

(µg/l)

Riktvärde i
utsläppspunkt

(µg/l)
Totalfosfor 100 95 50
Totalkväve 1100 1700 1250
Bly (Pb) 21 2,5 14
Koppar (Cu) 31 14 10
Zink (Zn) 100 26 30
Kadmium (Cd) 0,34 0,17 0,4
Krom (Cr) 11 4,2 15
Nickel (Ni) 3,2 2,6 40
Kvicksilver (Hg) 0,038 0,044 0,05
SS 100000 38000 25000
Olja 590 440 1000
Bens(a)pyren 0,042 0,0054 0,05
Bensen 0,43 2,6 10
TBT 0,0018 0,0015 0,001
Arsenik (As) 2,9 3,3 15
TOC 15000 13000 12000
PCB7* 0,0618 0,0482 0,014



Tabell 3: Beräkning av utsläppsmängder (kg/år) från planområdet före ombyggnad

Ämne

Beräknade
utsläppsmängder
kvartersmark
(kg/år)

Beräknade
utsläppsmängder
allmän platsmark

(kg/år)

Total
utsläppsmängd

(kg/år)
Totalfosfor 0,43 1,2 1,63
Totalkväve 4,7 21 25,7
Bly (Pb) 0,094 0,031 0,125
Koppar (Cu) 0,13 0,17 0,3
Zink (Zn) 0,45 0,32 0,77
Kadmium (Cd) 0,0015 0,0021 0,0036
Krom (Cr) 0,047 0,052 0,099
Nickel (Ni) 0,014 0,032 0,046
Kvicksilver (Hg) 0,00016 0,00055 0,00071
SS 450 470 920
Olja 2,6 5,4 8
PAH16 0,0052 0,00086 0,00606
Bens(a)pyren 0,00018 0,000067 0,000247
Bensen 0,0019 0,033 0,0349
TBT 0,000008 0,000018 0,000026
Arsenik (As) 0,013 0,040 0,053
TOC 67 160 227
PCB7* 0,0003 0,0006 0,0009

1.3 Föroreningar efter ombyggnad
Föroreningsberäkningar för allmän mark och kvartersmark efter exploatering redovisas separat.
Planområdet är uppdelat i delområden efter exploatering där framtida kvartersmark inkluderar
område K1 till K9. Framtida allmän platsmark inkluderar områden A1 till A5.

1.3.1 Allmänna platsmark: Områden A1 till A5
Området omfattar all den allmänna platsmark som finns inom planområdet, vilket inkluderar
Gårdstensvägen, Muskotgatan, gång- och cykelbana, grönytor. Området föreslås klassas som ”väg
1- 3” beroende på vägens belastning”, gång och cykelväg” och ”parkmark”.

1.3.1.1 Allmänt område 1 (A1)
För allmän platsmark har ett reningssteg med makadammagasin beräknats för parkeringen. Inom
makadammagasin tas hela den erforderliga fördröjningsvolymen på 7 m3 om hand. För att få plats
med denna volym behövs ett makadammagasin på ca 21 m2 med antagandet att det är 1 meter
djupt.

I Tabell 4 och Tabell 5 redovisas schablonvärden av föroreningshalter och föroreningsmängder i
dagvatten efter ombyggnad av allmän mark samt utsläppshalter efter reningsåtgärder med hjälp
av makadammagasin. Utsläppshalterna jämförs sedan med riktvärden för utsläpp av förorenat
dagvatten. I Tabell 4 är schablonhalter som överstiger riktvärden innan och efter rening markerade
i fet stil.



Tabell 4: Beräkning av föroreningshalt i dagvatten för allmän platsmark (A1) efter ombyggnad och
rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärd
e efter
ombyggnad

 (µg/l)

Reduktion,
makadam-

magasin

(%)

Total
utsläppshalt

(µg/l)

Riktvärde i
utsläppspunkt

(µg/l)

Totalfosfor 100 49 51 50
Totalkväve 1400 44 784 1250
Bly (Pb) 8,3 66 2,8 14
Koppar (Cu) 20 74 5 10
Zink (Zn) 46 74 12 30
Kadmium
(Cd) 0,25 77 0,05 0,4

Krom (Cr) 6 77 1 15
Nickel (Ni) 2,8 74 0,7 40
Kvicksilver
(Hg)

0,043
35

0,03
0,05

SS 42000 78 9240 25000
Olja 470 78 103 1000
Bens(a)pyre
n

0,015 50 0,01 0,05

Bensen 1,8 40 1,08 10
TBT 0,0016 40 0,0009 0,001
Arsenik (As) 3,2 50 1,6 15
TOC 14000 40 8400 12000
PCB7* 0,0586 40 0,04 0,014



Tabell 5: Beräkning av föroreningsmängd i dagvatten för allmän platsmark (A1) efter ombyggnad
och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter ombyggnad

 (kg/år)

Reduktion,
makadammagasin

(%)

Total
utsläppshalt

(kg/år)
Totalfosfor 0,1 49 0,06
Totalkväve 1,4 44 0,78
Bly (Pb) 0,0082 66 0
Koppar (Cu) 0,019 74 0
Zink (Zn) 0,046 74 0,01
Kadmium (Cd) 0,00025 77 0
Krom (Cr) 0,006 77 0
Nickel (Ni) 0,0028 74 0
Kvicksilver (Hg) 0,000043 35 0
SS 41 78 9,02
Olja 0,46 78 0,1
Bens(a)pyren 0,000015 50 0
Bensen 0,0018 40 0
TBT 1,6E-06 40 0
Arsenik (As) 0,0031 50 0
TOC 14 40 8,4
PCB7* 0,0000584 40 0

Utsläppshalterna av föroreningar efter rening i ett makadammagasin uppfyller de riktvärden som
krävs enligt miljöförvaltningen för alla ämnen utom ett. PCB7 överskrider gränsvärdena och
totalfosfor ligger precis i linje med gränsvärdet.



1.3.1.2 Allmänt område 2 (A2)

För allmän platsmark 2 (A2) kommer makadammagasinet hantera föroreningar från parkeringen
inom området.

I Tabell 6 och Tabell 7 redovisas schablonvärden av föroreningshalter och föroreningsmängder i
dagvatten efter ombyggnad av allmän mark samt utsläppshalter efter reningsåtgärder med hjälp
av makadammagasin. Utsläppshalterna jämförs sedan med riktvärden för utsläpp av förorenat
dagvatten. I Tabell 6 är schablonhalter som överstiger riktvärden innan och efter rening markerade
i fet stil.

Tabell 6: Beräkning av föroreningshalt i dagvatten för allmän platsmark (A2) efter ombyggnad och
rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter
ombyggnad

 (µg/l)

Reduktion,
makadam-

magasin

(%)

Total
utsläppshalt

(µg/l)

Riktvärde i
utsläppspunkt

(µg/l)

Totalfosfor 140 49 71 50
Totalkväve 1800 44 1008 1250
Bly (Pb) 12 66 4 14
Koppar (Cu) 28 74 7 10
Zink (Zn) 80 74 20 30
Kadmium
(Cd) 0,32 77 0,07 0,4

Krom (Cr) 6,5 77 1,5 15
Nickel (Ni) 5 74 1 40
Kvicksilver
(Hg)

0,051
35

0,03
0,05

SS 78000 78 17160 25000
Olja 640 78 141 1000
Bens(a)pyren 0,29 50 0,15 0,05
Bensen 0,77 40 0,46 10
TBT 0,0019 40 0,001 0,001
Arsenik (As) 3 50 1,5 15
TOC 19000 40 11400 12000
PCB7* 0,0748 40 0,04 0,014



Tabell 7: Beräkning av föroreningsmängd i dagvatten för allmän platsmark (A2) efter ombyggnad
och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter ombyggnad

 (kg/år)

Reduktion,
makadammagasin

(%)

Total
utsläppshalt

(kg/år)
Totalfosfor 0,19 49 0,11
Totalkväve 2,4 44 1,34
Bly (Pb) 0,016 66 0,01
Koppar (Cu) 0,037 74 0,01
Zink (Zn) 0,11 74 0,03
Kadmium (Cd) 0,00042 77 0
Krom (Cr) 0,0086 77 0
Nickel (Ni) 0,0067 74 0
Kvicksilver (Hg) 0,000068 35 0
SS 100 78 22
Olja 0,85 78 0,19
PAH16 0,003 50 0
Bens(a)pyren 0,00039 50 0
Bensen 0,001 40 0
TBT 2,5E-06 40 0
Arsenik (As) 0,004 50 0
TOC 25 40 15
PCB7* 0,0000989 40 0

Utsläppshalterna av föroreningar efter rening i ett makadammagasin uppfyller de riktvärden som
krävs enligt miljöförvaltningen för alla ämnen utom PCB7, TBT och totalfosfor. TBT-halten ligger
dock precis på gränsen.

Halten av totalfosfor ligger över riktvärdet. Den totala utsläppsmängden fosfor på årsbasis är dock
liten då området i sig är relativt litet. Det går att öka reningsgraden av fosfor genom att anlägga en
fosforfälla som reningssteg. Lättast görs detta genom att inom en del av makadammagasinet
blanda in kalkkross eller kalksten i makadamen.



1.3.1.3 Allmänt Område A3, A4 och A5

För allmän platsmark i område A3, A4 och A5 föreslås gatuvattnet först fördröjas i rörmagasin för
att sedan renas med hjälp mindre filtermagasin innan det går vidare i det allmänna
dagvattennätet. Ett alternativ till filtermagasin är till exempel brunnar med sandfång.
Reningsgraden i dessa brunnar räcker dock inte till för att få ner halterna av framför allt fosfor till
miljöförvaltningens riktvärden. Då föroreningshalterna från dessa ytor bedöms likvärdiga
presenteras dessa tillsammans i Tabell 8.

I Tabell 8 redovisas schablonvärden av föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvatten efter
ombyggnad av allmän mark samt utsläppshalter efter reningsåtgärder med hjälp av filtermagasin.
Utsläppshalterna jämförs sedan med riktvärden för utsläpp av förorenat dagvatten. I Tabell 8 är
schablonhalter som överstiger riktvärden innan och efter rening markerade i fet stil.

Tabell 8: Beräkning av föroreningshalt i dagvatten för område A3, A4 och A5 efter ombyggnad och
rening i filtermagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter
ombyggnad

 (µg/l)

Reduktion,
makadam-

magasin

(%)

Total
utsläppshalt

(µg/l)

Riktvärde i
utsläppspunkt

(µg/l)

Totalfosfor 130 65 46 50
Totalkväve 2400 50 1200 1250
Bly (Pb) 2,9 86 0,4 14
Koppar (Cu) 21 68 7 10
Zink (Zn) 34 77 8 30
Kadmium
(Cd) 0,25 75 0,0625 0,4

Krom (Cr) 7 70 2 15
Nickel (Ni) 4,1 55 2 40
Kvicksilver
(Hg) 0,076 45 0,042 0,05

SS 61000 90 6100 25000
Olja 720 85 108 1000
Bens(a)pyren 0,0095 73 0,00257 0,05
Bensen 3,8 60 1,5 10
TBT 0,0016 40 0,00096 0,001
Arsenik (As) 2,5 36 1,6 15
TOC 20000 61 7800 12000
PCB7* 0,075 40 0,045 0,014

Utsläppshalterna av föroreningar efter rening i ett mindre filtermagasin uppfyller de riktvärden som
krävs enligt miljöförvaltingen för alla ämnen utom PCB7.

För att klara gränsvärdena för fosfor och kväve måste val av reningsfilter göras med fokus på
dessa ämnen. Enligt produktbeskrivningen för till exempel EcoVault
(http://ecosenseint.com/products/ecovault/ (2017-03-20)) kan filter för dessa anläggningar
anpassas för att till exempel få en ökad rening av näringsämnen enligt Tabell 8.



1.3.1.4 Kvarters område 1 (K1)

För allmän platsmark har ett reningssteg med makadammagasin beräknats. Inom
makadammagasin tas hela fördröjningsbehovet på 13 m3 om hand. För att få plats med denna
volym behövs ett makadammagasin med ytan 40 m2 med antagandet att det är 1 meter djupt.

I Tabell 9 och Tabell 10 redovisas schablonvärden av föroreningshalter och föroreningsmängder i
dagvatten efter ombyggnad av allmän mark samt utsläppshalter efter reningsåtgärder med hjälp
av makadammagasin. Utsläppshalterna jämförs sedan med riktvärden för utsläpp av förorenat
dagvatten. I Tabell 9 är schablonhalter som överstiger riktvärden innan och efter rening markerade
i fet stil.

Tabell 9: Beräkning av föroreningshalt i dagvatten för kvarters platsmark (k1) efter ombyggnad
och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter
ombyggnad

 (µg/l)

Reduktion,
makadam-

magasin

(%)

Total
utsläppshalt

(µg/l)

Riktvärde i
utsläppspunkt

(µg/l)

Totalfosfor 78 49 40 50
Totalkväve 1500 44 840 1250
Bly (Pb) 2,7 66 0,9 14
Koppar (Cu) 7,9 74 2,1 10
Zink (Zn) 22 74 6 30
Kadmium
(Cd) 0,47 77 0,10 0,4

Krom (Cr) 2,7 77 0,6 15
Nickel (Ni) 3 74 0,8 40
Kvicksilver
(Hg) 0,0085 35 0,0055 0,05

SS 25000 78 5500 25000
Olja 49 78 11 1000
Bens(a)pyren 0,0051 50 0,00255 0,05
Bensen 0,52 40 0,31 10
TBT 0,0018 40 0,001 0,001
Arsenik (As) 3,5 50 1,8 15
TOC 7000 40 4200 12000
PCB7* 0,0573 40 0,0343 0,014



Tabell 10: Beräkning av föroreningsmängd i dagvatten för kvarters platsmark (k1) efter
ombyggnad och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter ombyggnad

 (kg/år)

Reduktion,
makadammagasin

(%)

Total
utsläppsmängd

(kg/år)
Totalfosfor 0,15 49 0,09
Totalkväve 2,8 44 1,6
Bly (Pb) 0,0051 66 0,0017
Koppar (Cu) 0,015 74 0,004
Zink (Zn) 0,041 74 0,01
Kadmium (Cd) 0,0009 77 0,0002
Krom (Cr) 0,0053 77 0,001
Nickel (Ni) 0,0057 74 0,0015
Kvicksilver (Hg) 0,000016 35 0,00001
SS 49 78 11
Olja 0,094 78 0,021
Bens(a)pyren 0,0000097 50 0,000005
Bensen 0,001 40 0,0006
TBT 3,4E-06 40 2,04E-06
Arsenik (As) 0,0068 50 0,0034
TOC 14 40 8
PCB7* 0,000111 40 0,00007

Utsläppshalterna av föroreningar efter rening i ett makadammagasin uppfyller de riktvärden som
krävs enligt miljöförvaltningen för alla ämnen utom PCB7 och TBT. TBT ligger dock precis på
gränsen.



1.3.1.5 Kvarters område 2 (K2)

För allmän platsmark har ett reningssteg med makadammagasin beräknats. Inom
makadammagasin tas hela fördröjningsbehovet på 5 m3 om hand. För att få plats med denna
volym behövs ett makadammagasin med ytan 15 m2 med antagandet att det är 1 meter djupt.

I Tabell 11 och Tabell 12 redovisas schablonvärden av föroreningshalter och föroreningsmängder i
dagvatten efter ombyggnad av allmän mark samt utsläppshalter efter reningsåtgärder med hjälp
av makadammagasin. Utsläppshalterna jämförs sedan med riktvärden för utsläpp av förorenat
dagvatten. I Tabell 11 är schablonhalter som överstiger riktvärden innan och efter rening
markerade i fet stil.

Tabell 11: Beräkning av föroreningshalt i dagvatten för kvarters platsmark (k2) efter ombyggnad
och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter
ombyggnad

 (µg/l)

Reduktion,
makadam-

magasin

(%)

Total
utsläppshalt

(µg/l)

Riktvärde i
utsläppspunkt

(µg/l)

Totalfosfor 78 49 40 50
Totalkväve 1500 44 840 1250
Bly (Pb) 2,7 66 0,9 14
Koppar (Cu) 7,9 74 2,1 10
Zink (Zn) 22 74 6 30
Kadmium
(Cd) 0,47 77 0,11 0,4

Krom (Cr) 2,8 77 0,6 15
Nickel (Ni) 3 74 0,8 40
Kvicksilver
(Hg) 0,0085 35 0,0055 0,05

SS 25000 78 5500 25000
Olja 48 78 11 1000
Bens(a)pyren 0,0051 50 0,0026 0,05
Bensen 0,52 40 0,31 10
TBT 0,0018 40 0,0011 0,001
Arsenik (As) 3,5 50 1,8 15
TOC 7000 40 4200 12000
PCB7* 0,0574 40 0,0344 0,014



Tabell 12: Beräkning av föroreningsmängd i dagvatten för kvarters platsmark (k2) efter
ombyggnad och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter ombyggnad

 (kg/år)

Reduktion,
makadammagasin

(%)

Total
utsläppsmängd

(kg/år)
Totalfosfor 0,06 49 0,03
Totalkväve 1,1 44 0,6
Bly (Pb) 0,002 66 0,0007
Koppar (Cu) 0,0061 74 0,0016
Zink (Zn) 0,017 74 0,004
Kadmium (Cd) 0,00036 77 0,00008
Krom (Cr) 0,0021 77 0,0005
Nickel (Ni) 0,0023 74 0,0006
Kvicksilver (Hg) 6,5E-06 35 0,000004
SS 19 78 4
Olja 0,037 78 0,008
Bens(a)pyren 3,9E-06 50 0,000002
Bensen 0,00039 40 0,00023
TBT 1,3E-06 40 7,8E-07
Arsenik (As) 0,0027 50 0,0014
TOC 5,4 40 3,2
PCB7* 0,0000438 40 0,00003

Utsläppshalterna av föroreningar efter rening i ett makadammagasin uppfyller de riktvärden som
krävs enligt miljöfärvaltningen för alla ämnen utom PCB7 och TBT. TBT ligger dock precis på
gränsen.



1.3.1.6 Kvarters område 3 (K3)

För allmän platsmark har ett reningssteg med makadammagasin beräknats. Inom
makadammagasin tas hela fördröjningsbehovet på 19 m3 om hand. För att få plats med denna
volym behövs ett makadammagasin med arean 60 m2 med antagandet att det är 1 meter djupt.

I Tabell 13 och Tabell 14 redovisas schablonvärden av föroreningshalter och föroreningsmängder i
dagvatten efter ombyggnad av allmän mark samt utsläppshalter efter reningsåtgärder med hjälp
av makadammagasin. Utsläppshalterna jämförs sedan med riktvärden för utsläpp av förorenat
dagvatten. I Tabell 14 är schablonhalter som överstiger riktvärden innan och efter rening
markerade i fet stil.

Tabell 13: Beräkning av föroreningshalt i dagvatten för kvarters platsmark (k3) efter ombyggnad
och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter
ombyggnad

 (µg/l)

Reduktion,
makadam-

magasin

(%)

Total
utsläppshalt

(µg/l)

Riktvärde i
utsläppspunkt

(µg/l)

Totalfosfor 94 49 48 50
Totalkväve 1400 44 784 1250
Bly (Pb) 2,4 66 0,8 14
Koppar (Cu) 8 74 2 10
Zink (Zn) 23 74 6 30
Kadmium
(Cd) 0,48 77 0,11 0,4

Krom (Cr) 2,8 77 0,6 15
Nickel (Ni) 2,9 74 0,8 40
Kvicksilver
(Hg) 0,0066 35 0,0043 0,05

SS 22000 78 4840 25000
Olja 50 78 11 1000
Bens(a)pyren 0,0053 50 0,0027 0,05
Bensen 0,56 40 0,34 10
TBT 0,0017 40 0,001 0,001
Arsenik (As) 3,5 50 1,8 15
TOC 7000 40 4200 12000
PCB7* 0,0544 40 0,0326 0,014



Tabell 14: Beräkning av föroreningsmängd i dagvatten för kvarters platsmark (k3) efter
ombyggnad och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter ombyggnad

 (kg/år)

Reduktion,
makadammagasin

(%)

Total
utsläppshalt

(kg/år)
Totalfosfor 0,25 49 0,145
Totalkväve 3,8 44 2,128
Bly (Pb) 0,0064 66 0,002176
Koppar (Cu) 0,021 74 0,00546
Zink (Zn) 0,06 74 0,0156
Kadmium (Cd) 0,0013 77 0,000299
Krom (Cr) 0,0073 77 0,001679
Nickel (Ni) 0,0078 74 0,002028
Kvicksilver (Hg) 0,000017 35 1,11E-05
SS 58 78 12,76
Olja 0,13 78 0,0286
Bens(a)pyren 0,000014 50 0,000007
Bensen 0,0015 40 0,0009
TBT 4,6E-06 40 2,76E-06
Arsenik (As) 0,0093 50 0,00465
TOC 18 40 10,8
PCB7* 0,0001437 40 8,62E-05

Utsläppshalterna av föroreningar efter rening i ett makadammagasin uppfyller de riktvärden som
krävs enligt miljöförvaltningen för alla ämnen utom PCB7 och TBT. TBT ligger dock precis på
gränsen.



1.3.1.7 Kvarters område 4 (K4)

För allmän platsmark har ett reningssteg med makadammagasin beräknats. Inom
makadammagasin tas hela fördröjningsbehovet på 15,5 m3 om hand. För att få plats med denna
volym behövs ett makadammagasin med arean 50 m2 med antagandet att det är 1 meter djupt.

I Tabell 15 och Tabell 16 redovisas schablonvärden av föroreningshalter och föroreningsmängder i
dagvatten efter ombyggnad av allmän mark samt utsläppshalter efter reningsåtgärder med hjälp
av makadammagasin. Utsläppshalterna jämförs sedan med riktvärden för utsläpp av förorenat
dagvatten. I Tabell 15 är schablonhalter som överstiger riktvärden innan och efter rening
markerade i fet stil.

Tabell 15: Beräkning av föroreningshalt i dagvatten för kvarters platsmark (k4) efter ombyggnad
och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter
ombyggnad

 (µg/l)

Reduktion,
makadam-

magasin

(%)

Total
utsläppshalt

(µg/l)

Riktvärde i
utsläppspunkt

(µg/l)

Totalfosfor 92 49 47 50
Totalkväve 1500 44 840 1250
Bly (Pb) 2,4 66 0,8 14
Koppar (Cu) 7,8 74 2,0 10
Zink (Zn) 24 74 6 30
Kadmium
(Cd) 0,57 77 0,13 0,4

Krom (Cr) 3,1 77 0,7 15
Nickel (Ni) 3,4 74 0,9 40
Kvicksilver
(Hg) 0,0059 35 0,0038 0,05

SS 22000 78 4840 25000
Olja 34 78 7 1000
Bens(a)pyren 0,0067 50 0,0034 0,05
Bensen 0,44 40 0,26 10
TBT 0,0018 40 0,001 0,001
Arsenik (As) 3,4 50 1,7 15
TOC 7400 40 4440 12000
PCB7* 0,0618 40 0,0371 0,014



Tabell 16: Beräkning av föroreningsmängd i dagvatten för kvarters platsmark (k4) efter
ombyggnad och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter ombyggnad

 (kg/år)

Reduktion,
makadammagasin

(%)

Total
utsläppshalt

(kg/år)
Totalfosfor 0,17 49 0,0986
Totalkväve 2,8 44 1,568
Bly (Pb) 0,0044 66 0,001496
Koppar (Cu) 0,014 74 0,00364
Zink (Zn) 0,044 74 0,01144
Kadmium (Cd) 0,001 77 0,00023
Krom (Cr) 0,0057 77 0,001311
Nickel (Ni) 0,0062 74 0,001612
Kvicksilver (Hg) 0,000011 35 7,15E-06
SS 41 78 9,02
Olja 0,063 78 0,01386
Bens(a)pyren 0,000012 50 0,000006
Bensen 0,0008 40 0,00048
TBT 3,3E-06 40 1,98E-06
Arsenik (As) 0,0062 50 0,0031
TOC 14 40 8,4
PCB7* 0,0001142 40 6,85E-05

Utsläppshalterna av föroreningar efter rening i ett makadammagasin uppfyller de riktvärden som
krävs enligt miljöförvaltningen för alla ämnen utom PCB7 och TBT. TBT ligger dock precis på
gränsen.



1.3.1.8 Kvarters område 5 (K5)

För allmän platsmark har ett reningssteg med makadammagasin beräknats. Inom
makadammagasin tas hela fördröjningsbehovet på 2 m3 om hand. För att få plats med denna
volym behövs ett makadammagasin med  area 10 m2 med antagandet att det är 1 meter djupt.

I Tabell 17 och Tabell 18 redovisas schablonvärden av föroreningshalter och föroreningsmängder i
dagvatten efter ombyggnad av allmän mark samt utsläppshalter efter reningsåtgärder med hjälp
av makadammagasin. Utsläppshalterna jämförs sedan med riktvärden för utsläpp av förorenat
dagvatten. I Tabell 17 är schablonhalter som överstiger riktvärden innan och efter rening
markerade i fet stil.

Tabell 17: Beräkning av föroreningshalt i dagvatten för kvarters platsmark (k5) efter ombyggnad
och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter
ombyggnad

 (µg/l)

Reduktion,
makadam-

magasin

(%)

Total
utsläppshalt

(µg/l)

Riktvärde i
utsläppspunkt

(µg/l)

Totalfosfor 78 49 40 50
Totalkväve 1400 44 784 1250
Bly (Pb) 2,7 66 0,9 14
Koppar (Cu) 7,9 74 2,1 10
Zink (Zn) 21 74 5 30
Kadmium
(Cd) 0,46 77 0,11 0,4

Krom (Cr) 2,7 77 0,6 15
Nickel (Ni) 2,9 74 0,8 40
Kvicksilver
(Hg) 0,0087 35 0,0057 0,05

SS 25000 78 5500 25000
Olja 51 78 11 1000
Bens(a)pyren 0,0049 50 0,0025 0,05
Bensen 0,53 40 0,32 10
TBT 0,0017 40 0,001 0,001
Arsenik (As) 3,6 50 1,8 15
TOC 7000 40 4200 12000
PCB7* 0,0571 40 0,0342 0,014



Tabell 18: Beräkning av föroreningsmängd i dagvatten för kvarters platsmark (k5) efter
ombyggnad och rening i filtermagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter ombyggnad

 (kg/år)

Reduktion,
makadammagasin

(%)

Total
utsläppshalt

(kg/år)
Totalfosfor 0,021 49 0,01218
Totalkväve 0,38 44 0,2128
Bly (Pb) 0,00071 66 0,000241
Koppar (Cu) 0,0021 74 0,000546
Zink (Zn) 0,0057 74 0,001482
Kadmium (Cd) 0,00012 77 2,76E-05
Krom (Cr) 0,00072 77 0,000166
Nickel (Ni) 0,00078 74 0,000203
Kvicksilver (Hg) 0,0000023 35 1,5E-06
SS 6,7 78 1,474
Olja 0,013 78 0,00286
Bens(a)pyren 1,3E-06 50 6,5E-07
Bensen 0,00014 40 0,000084
TBT 4,6E-07 40 2,76E-07
Arsenik (As) 0,00095 50 0,000475
TOC 1,9 40 1,14
PCB7* 1,503E-05 40 9,02E-06

Utsläppshalterna av föroreningar efter rening i ett makadammagasin uppfyller de riktvärden som
krävs enligt miljöförvaltningen för alla ämnen utom PCB7 och TBT. TBT ligger dock precis på
gränsen.



1.3.1.9 Kvarters område 6 (K6)

För allmän platsmark har ett reningssteg med makadammagasin beräknats. Inom
makadammagasin tas hela fördröjningsbehovet på 3 m3 om hand. För att få plats med denna
volym behövs ett makadammagasin med arean 10 m2 med antagandet att det är 1 meter djupt.

I Tabell 19 och Tabell 20 redovisas schablonvärden av föroreningshalter och föroreningsmängder i
dagvatten efter ombyggnad av allmän mark samt utsläppshalter efter reningsåtgärder med hjälp
av makadammagasin. Utsläppshalterna jämförs sedan med riktvärden för utsläpp av förorenat
dagvatten. I Tabell 19 är schablonhalter som överstiger riktvärden innan och efter rening
markerade i fet stil.

Tabell 19: Beräkning av föroreningshalt i dagvatten för kvarters platsmark (k6) efter ombyggnad
och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter
ombyggnad

 (µg/l)

Reduktion,
makadam-

magasin

(%)

Total
utsläppshalt

(µg/l)

Riktvärde i
utsläppspunkt

(µg/l)

Totalfosfor 81 49 41 50
Totalkväve 1600 44 896 1250
Bly (Pb) 2,6 66 0,9 14
Koppar (Cu) 7,7 74 2,0 10
Zink (Zn) 24 74 6 30
Kadmium (Cd) 0,6 77 0,1 0,4
Krom (Cr) 3,2 77 0,7 15
Nickel (Ni) 3,6 74 0,9 40
Kvicksilver (Hg) 0,0068 35 0,0044 0,05
SS 24000 78 5280 25000
Olja 28 78 6 1000
Bens(a)pyren 0,007 50 0,004 0,05
Bensen 0,37 40 0,22 10
TBT 0,0018 40 0,001 0,001
Arsenik (As) 3,3 50 1,7 15
TOC 7600 40 4560 12000
PCB7* 0,0662 40 0,0397 0,014



Tabell 20: Beräkning av föroreningsmängd i dagvatten för kvarters platsmark (k6) efter
ombyggnad och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter ombyggnad

 (kg/år)

Reduktion,
makadammagasin

(%)

Total
utsläppsmängd

(kg/år)
Totalfosfor 0,029 49 0,01682
Totalkväve 0,56 44 0,3136
Bly (Pb) 0,0009 66 0,000306
Koppar (Cu) 0,0027 74 0,000702
Zink (Zn) 0,0084 74 0,002184
Kadmium (Cd) 0,00021 77 4,83E-05
Krom (Cr) 0,0011 77 0,000253
Nickel (Ni) 0,0013 74 0,000338
Kvicksilver (Hg) 2,4E-06 35 1,56E-06
SS 8,6 78 1,892
Olja 0,0099 78 0,002178
Bens(a)pyren 2,5E-06 50 1,25E-06
Bensen 0,00013 40 0,000078
TBT 6,5E-07 40 3,9E-07
Arsenik (As) 0,0012 50 0,0006
TOC 2,7 40 1,62
PCB7* 2,327E-05 40 1,4E-05

Utsläppshalterna av föroreningar efter rening i ett makadammagasin uppfyller de riktvärden som
krävs enligt miljöförvaltningen för alla ämnen utom PCB7 och TBT. TBT ligger dock precis på
gränsen.



1.3.1.10 Kvarters område 7 (K7)

För allmän platsmark har ett reningssteg med makadammagasin beräknats. Inom
makadammagasin tas hela fördröjningsbehovet på 16,5 m3 om hand. För att få plats med denna
volym behövs ett makadammagasin med 50 m2 area med antagandet att det är 1 meter djupt.

I Tabell 4 och Tabell 5 redovisas schablonvärden av föroreningshalter och föroreningsmängder i
dagvatten efter ombyggnad av allmän mark samt utsläppshalter efter reningsåtgärder med hjälp
av makadammagasin. Utsläppshalterna jämförs sedan med riktvärden för utsläpp av förorenat
dagvatten. I Tabell 4 är schablonhalter som överstiger riktvärden innan och efter rening markerade
i fet stil.

Tabell 21: Beräkning av föroreningshalt i dagvatten för kvarters platsmark (k7) efter ombyggnad
och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter
ombyggnad

 (µg/l)

Reduktion,
makadam-

magasin

(%)

Total
utsläppshalt

(µg/l)

Riktvärde i
utsläppspunkt

(µg/l)

Totalfosfor 97 49 49 50
Totalkväve 1200 44 672 1250
Bly (Pb) 19 66 6 14
Koppar (Cu) 28 74 7 10
Zink (Zn) 96 74 25 30
Kadmium
(Cd) 0,4 77 0,1 0,4

Krom (Cr) 10 77 2 15
Nickel (Ni) 3,4 74 0,9 40
Kvicksilver
(Hg) 0,034 35 0,022 0,05

SS 95000 78 20900 25000
Olja 520 78 114 1000
Bens(a)pyren 0,039 50 0,019 0,05
Bensen 0,38 40 0,23 10
TBT 0,0018 40 0,001 0,001
Arsenik (As) 2,9 50 1,5 15
TOC 15000 40 9000 12000
PCB7* 0,065 40 0,039 0,014



Tabell 22: Beräkning av föroreningsmängd i dagvatten för kvarters platsmark (k7) efter
ombyggnad och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter ombyggnad

 (kg/år)

Reduktion,
makadammagasin

(%)

Total
utsläppsmängd

(kg/år)
Totalfosfor 0,19 49 0,1102
Totalkväve 2,2 44 1,232
Bly (Pb) 0,037 66 0,01258
Koppar (Cu) 0,054 74 0,01404
Zink (Zn) 0,18 74 0,0468
Kadmium (Cd) 0,00077 77 0,000177
Krom (Cr) 0,019 77 0,00437
Nickel (Ni) 0,0065 74 0,00169
Kvicksilver (Hg) 0,000065 35 4,23E-05
SS 180 78 39,6
Olja 1 78 0,22
Bens(a)pyren 0,000074 50 0,000037
Bensen 0,00072 40 0,000432
TBT 3,5E-06 40 2,1E-06
Arsenik (As) 0,0056 50 0,0028
TOC 28 40 16,8
PCB7* 0,0001261 40 7,57E-05

Utsläppshalterna av föroreningar efter rening i ett makadammagasin uppfyller de riktvärden som
krävs enligt miljöförvaltningen för alla ämnen utom PCB7 och TBT. TBT ligger dock precis på
gränsen.



1.3.1.11 Kvarters område 8 (K8)

För allmän platsmark har ett reningssteg med makadammagasin beräknats. Inom
makadammagasin tas hela fördröjningsbehovet på 6,5 m3 om hand. För att få plats med denna
volym behövs ett makadammagasin med arean 20 m2 med antagandet att det är 1 meter djupt.

I Tabell 23 och Tabell 24 redovisas schablonvärden av föroreningshalter och föroreningsmängder i
dagvatten efter ombyggnad av allmän mark samt utsläppshalter efter reningsåtgärder med hjälp
av makadammagasin. Utsläppshalterna jämförs sedan med riktvärden för utsläpp av förorenat
dagvatten. I Tabell 23 är schablonhalter som överstiger riktvärden innan och efter rening
markerade i fet stil.

Tabell 23: Beräkning av föroreningshalt i dagvatten för kvarters platsmark (k8) efter ombyggnad
och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter
ombyggnad

 (µg/l)

Reduktion,
makadam-

magasin

(%)

Total
utsläppshalt

(µg/l)

Riktvärde i
utsläppspunkt

(µg/l)

Totalfosfor 90 49 46 50
Totalkväve 1600 44 896 1250
Bly (Pb) 2,4 66 0,8 14
Koppar (Cu) 7,6 74 1,97 10
Zink (Zn) 25 74 7 30
Kadmium
(Cd) 0,62 77 0,14 0,4

Krom (Cr) 3,3 77 0,8 15
Nickel (Ni) 3,6 74 0,9 40
Kvicksilver
(Hg) 0,0056 35 0,0036 0,05

SS 23000 78 5060 25000
Olja 25 78 6 1000
Bens(a)pyren 0,0075 50 0,0038 0,05
Bensen 0,36 40 0,22 10
TBT 0,0018 40 0,001 0,001
Arsenik (As) 3,3 50 1,7 15
TOC 7600 40 4560 12000
PCB7* 0,0672 40 0,0403 0,014



Tabell 24: Beräkning av föroreningsmängd i dagvatten för kvarters platsmark (k8) efter
ombyggnad och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter ombyggnad

 (kg/år)

Reduktion,
makadammagasin

(%)

Total
utsläppsmängd

(kg/år)
Totalfosfor 0,064 49 0,03712
Totalkväve 1,1 44 0,616
Bly (Pb) 0,0017 66 0,000578
Koppar (Cu) 0,0054 74 0,001404
Zink (Zn) 0,018 74 0,00468
Kadmium (Cd) 0,00044 77 0,000101
Krom (Cr) 0,0024 77 0,000552
Nickel (Ni) 0,0026 74 0,000676
Kvicksilver (Hg) 0,000004 35 2,6E-06
SS 16 78 3,52
Olja 0,018 78 0,00396
Bens(a)pyren 5,3E-06 50 2,65E-06
Bensen 0,00026 40 0,000156
TBT 1,3E-06 40 7,8E-07
Arsenik (As) 0,0023 50 0,00115
TOC 5,4 40 3,24
PCB7* 0,0000468 40 2,81E-05

Utsläppshalterna av föroreningar efter rening i ett makadammagasin uppfyller de riktvärden som
krävs enligt miljöförvaltningen för alla ämnen utom PCB7 och TBT. TBT ligger dock precis på
gränsen.



1.3.1.12 Kvarters område 9 (K9)

För allmän platsmark har ett reningssteg med makadammagasin beräknats. Inom
makadammagasin tas hela fördröjningsbehovet på 4,5 m3 om hand. För att få plats med denna
volym behövs ett makadammagasin med arean 15 m2 med antagandet att det är 1 meter djupt.

I Tabell 25 och Tabell 26 redovisas schablonvärden av föroreningshalter och föroreningsmängder i
dagvatten efter ombyggnad av allmän mark samt utsläppshalter efter reningsåtgärder med hjälp
av makadammagasin. Utsläppshalterna jämförs sedan med riktvärden för utsläpp av förorenat
dagvatten. I Tabell 25 är schablonhalter som överstiger riktvärden innan och efter rening
markerade i fet stil.

Tabell 25: Beräkning av föroreningshalt i dagvatten för kvarters platsmark (k9) efter ombyggnad
och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter
ombyggnad

 (µg/l)

Reduktion,
makadam-

magasin

(%)

Total
utsläppshalt

(µg/l)

Riktvärde i
utsläppspunkt

(µg/l)

Totalfosfor 79 49 40 50
Totalkväve 1300 44 728 1250
Bly (Pb) 4,3 66 1,5 14
Koppar (Cu) 10 74 3 10
Zink (Zn) 27 74 7 30
Kadmium (Cd) 0,39 77 0,089 0,4
Krom (Cr) 3,2 77 0,7 15
Nickel (Ni) 2,7 74 0,7 40
Kvicksilver (Hg) 0,012 35 0,008 0,05
SS 32000 78 7040 25000
Olja 110 78 24 1000
Bens(a)pyren 0,0071 50 0,0036 0,05
Bensen 0,6 40 0,4 10
TBT 0,0017 40 0,001 0,001
Arsenik (As) 3,6 50 1,8 15
TOC 7400 40 4440 12000
PCB7* 0,0528 40 0,0317 0,014



Tabell 26: Beräkning av föroreningsmängd i dagvatten för kvarters platsmark (k9) efter
ombyggnad och rening i makadammagasin.

Ämne

Schablonvärde
efter ombyggnad

 (kg/år)

Reduktion,
makadammagasin

(%)

Total
utsläppsmängd

(kg/år)
Totalfosfor 0,057 49 0,03306
Totalkväve 0,97 44 0,5432
Bly (Pb) 0,0031 66 0,001054
Koppar (Cu) 0,0071 74 0,001846
Zink (Zn) 0,019 74 0,00494
Kadmium (Cd) 0,00028 77 6,44E-05
Krom (Cr) 0,0023 77 0,000529
Nickel (Ni) 0,0019 74 0,000494
Kvicksilver (Hg) 8,4E-06 35 5,46E-06
SS 23 78 5,06
Olja 0,076 78 0,01672
Bens(a)pyren 5,1E-06 50 2,55E-06
Bensen 0,00043 40 0,000258
TBT 1,2E-06 40 7,2E-07
Arsenik (As) 0,0026 50 0,0013
TOC 5,3 40 3,18
PCB7* 0,0000387 40 2,32E-05

Utsläppshalterna av föroreningar efter rening i ett makadammagasin uppfyller de riktvärden som
krävs enligt miljöförvaltningen för alla ämnen PCB7 och TBT. TBT ligger dock precis på gränsen.


