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1 Orientering
På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, har Norconsult AB utarbetat föreliggande dagvattenutredning till detaljplan för handel, kontor, bostäder
m m inom kvarteren Gösen och Makrillen inom stadsdelen Gamlestaden i
Göteborg. Dessutom omfattas utredningen av ett område för en planerad
tillfartsväg.
Utredningsområdet berör allmän plats och kvartersmark och omfattar ca 19 ha.
Området är beläget på båda sidor om Säveån i höjd med Gamlestadens centrum, se
figur 1. Utredningsområdet omfattar den del av Säveån som kallas Säveåns nedre
del vilken är ett Natura 2000-område, där speciellt skyddsvärda miljöer finns.
Utredningsområdets ursprungliga omfattning redovisas i bilaga 1. Åtgärdsförslag
har lämnats för ett mindre område som i större utsträckning liknar planområdet.
Jämfört med utredningsområdet är åtgärdsområdet reducerat i de västra delarna av
kvarteret Gösen. Även i de östra delarna kring Stallmästaregatan har vissa ytor
utelämnats. Åtgärdsområdet redovisas i bilaga 2.
Kv Makrillen är belägen i den norra delen av området och består idag mestadels av
stadsbebyggelse med bostäder, handel samt parkeringsplatser för bilar.
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Kv Gösen utgörs av gammal industrimark där industriverksamheten nu är under
avveckling och där handel till viss del har flyttat in. I området inryms förutom
industri- och kontorslokaler, parkeringsplatser och uppställningsytor för avfall och
diverse varor från produktionen. Inom området finns en grön zon längs Säveån
med stora träd. Området kring Säveån är både ett Natura 2000-område samt ett
Riksintresse för naturvård.
Mellan de två kvartersmarkerna finns en flerfilig bilväg med relativt hög belastning
och spår för spårvagnstrafik.
Området söder om Säveån där ny tillfartsväg planeras består till största delen av
grässlätter och mindre skogsområden som korsas av småvägar och gångbanor.
Delar av grässlätterna uppvisar växtlighet (vass och starrväxter) som trivs i fuktiga
jordar. Området delar SKF:s södra industriområde i två delar.
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N

Figur 1. Den streckade markeringen visar lokaliseringen av planområdet

Föreliggande utredning syftar till att utreda förutsättningar för lokalt
omhändertagande av dagvatten samt tekniska skyddsåtgärder som behöver
vidtagas. Möjligheter till tekniska, estetiska, miljömässiga och ekologiska,
ekonomiska krav på utformning i detaljplan och byggskede beaktas.
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Dagvatten från planområdet avleds idag i huvudsak direkt via ledningsnät till
Säveån.

2011-06-14
Detaljplan för handel, bostäder m.m. inom kv Gösen och Makrillen
Dagvattenutredning

7 (30)

2 Befintliga dagvattenförhållanden
För att en så bra bild som möjligt skall erhållas av planområdets befintliga
förhållanden har en översiktlig inventering i fält av planområdet genomförts, 201009-28. Vid inventeringen deltog även f.d. fastighetschef på SKF, Henrik
Söderström.
Utredningsområdets norra och södra delar är relativt flacka med svag och ofta
konstant marklutning. I norra delen (Kv Makrillen) sluttar marken generellt mot
sydost och närmare Säveån kraftigare direkt mot ån (mot syd). I anslutning till Kv
Makrillen finns ett höjdområde med berg i dagen som delvis sluttar mot
utredningsområdet. I övrigt skärs tillrinning till de norra områdena av genom den
gatuavvattning som finns. Markytans nivå varierar från ca +20 m i de nordöstra
delarna ner till Säveåns nivå, ca +10 m (MW) längs ån.
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De geologiska, geotekniska och geohydrologiska förhållandena har undersökts av
WSP i samband med den nya detaljplanen (PM-001, Tekniskt PM Geoteknik och
RAP-001, Rapport över geotekniska undersökningar). De översta delarna av
jordlagren i området norr om Säveån utgörs generellt av fyllnadsmassor med en
mäktighet mellan ca 0,5 och 3 m. Fyllnadsmassorna besår generellt av sand, lera
grus och diverse byggavfall. Under fyllnadsmassorna återfinns ett lerlager med en
mäktighet som varierar mellan 10 och 45 m. De största lermäktigheterna råder i de
östra delarna av området intill Säveån. Leran underlagras av friktionsjordsskikt
med stora mäktigheter. Berget kommer upp i dagen i områdets nordöstra del.
Söder om Säveån består jordlagren från markytan och nedåt av; vegetationsjord < 1
m, torrskorpelera ca 1 m, lera som mest 45 m och friktionsjord. Bergytan går i
dagen vid en mindre bergknalle i den sydöstra delen av området.
Grundvattenytan ligger normalt 1-2 meter under markytan. Grundvattentrycket i de
djupare markskikten intill Säveån kan dock överstiga markytans nivå.
Högsta högvattenyta i Säveån för ett 120-årsflöde är i en tidigare utredning
beräknad till nivån +12,50 m (WSP PM-001). Denna nivå gäller en del av Säveån
lokaliserad ca 1 km nedströms aktuellt område.
Baserat på studier i fält och av erhållet kartunderlag har planområdet delats in i
delområden enligt figur 2, för vilka dagvattenavrinningen beskrivs nedan.
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Område A (Kv Gösen) utgörs av SKF:s gamla industriområde och är belägen vid
Säveåns norra strand. Från detta område avleds dagvattnet via främst ledningar till
Säveån. Avrinningen från vissa områden sker via oljeavskiljare. Områdets ytor är
till största delen hårdgjorda. Vissa stensatta partier finns även. Grönområden
återfinns bland annat längs Säveåns strand som en skyddszon. Skyddszonen intill
Säveån och dagvattenutlopp visas i figur 3. Dessutom finns en mindre park och
små grönytor intill SKF:s huvudkontor. Marklutningen är kraftig vid de gröna
ytorna intill Säveån, se figur 3. Övriga ytor lutar svagt åt sydväst.
Område B ligger inom Kv Makrillen och är belägen norr om område A. Större
delen av ytan utgörs av gator och uppställningsplatser för bilar. Det finns ett
bostadshus, en livsmedelsaffär och bensinstation med biltvätt på området. Nästan
all yta inom området är hårdgjort med undantag för enstaka rabatter och en mindre
gräsmatta intill bostadshuset. Marken lutar svagt (ca 1 %) åt sydväst. Området kan
vid mycket intensiva nederbördstillfällen tillföras dagvatten ifrån bergsområdet
utanför planområdet i öster (område F). Normalt bedöms dock dagvattnet från detta
område tas upp av ett makadamstråk och rännstensbrunn längs gränsen till område
B.
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Figur 2. Streckade områden (A-E) utgör utredningsområdet. Avrinning utifrån till
detta sker främst från område F och G.
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Område C är den del av Kv Makrillen från vilken avrinningen bedöms ske till
kombinerat avlopp. Detta område är beläget norr om område B och utgörs av
asfalterade ytor. Eventuellt kan viss takyta på område B även vara ansluten till det
kombinerade avloppet utöver området redovisat som C.
Område D skiljer område A från B och utgörs av yta för fordonstrafik
(Artillerigatan) samt spårvagnstrafik. Trafikbelastningen är relativt hög. Ytorna är
hårdgjorda med svag lutning i trafikledens västra riktning. Mindre planteringsstråk
som avgränsas med hög kantsten finns. Dräneringsledningar finns i området.
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Området E utgörs främst av SKF:s södra industriområde och är till större delen
belägen söder om Säveån. Detta område är aktuellt för anläggandet av en ny
vägförbindelse till övriga området norr om Säveån från Munkebäcksmotet.
Delområdet på södra sidan av Säveån består främst av grönområden med ängs- och
skogsmark. Det finns även mindre vägar och gångvägar samt några mindre
byggnader inom område E. Några mindre ytor utanför område E bidrar med
ytavrinning till område E, se bilaga 1. Norr om Säveån utgörs område E av
industrimark med en ytsammansättning motsvarande den för område A.
Munkebäckens gamla ravin (bäcken numera kulverterad) inryms delvis i sydöstra
delen av område E, dit en del av ytvattnet avleds. Avledning från ravinområdet
sker sannolikt via infiltration då ytligt utflöde saknas. Eventuellt är infiltrationen
förstärk av den ledningsgrav som ligger längs ravinen ut mot Säveån. I övrigt sker
avrinningen från det södra delområdet mot Säveån. Delar av ängsmarken mitt i
området uppvisar tecken på våta förhållanden genom växtlighet av vass och
starrväxter.

2.1 Ledningsnätet
Gatorna kring kvarteret Makrillen och i stor utsträckning även kvartersmarken
avvattnas till dagvattenledningar som leder ut i Säveån. Avledning via kombinerat
avlopp sker från område C.
Från Kv Gösen (område A) sker avledning av dagvatten från hårdgjorda ytor via
interna ledningar till Säveån, i vissa fall via oljeavskiljare. Det finns 10 st utsläppspunkter till Säveån för dagvattenledningar inom kvarteret.
Från område B och D leds vattnet via dagvattenledningar i Artillerigatan och via
Hornsgatans ner till Säveån.
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Norra delen av område E avvattnas delvis till en kombinerad avloppsledning och i
övrigt till en dagvattenledning med mynning i Säveån uppströms utredningsområdet.

2.2 Beräkning av befintliga dagvattenflöden
För beräkning av befintliga flöden har ett sk. 10-års regn med 10 resp. 30 minuters
varaktighet samt ett sk 2-års regn använts. Den regionala parametern Z har valts till
26 vilket ger intensiteten 244 resp. 122 l/s, ha för 10-års regn.
Avrinningskoefficienter har antagits till följande värden för respektive ytkategori:
Tak: 0,9
Asfalt (i förekommande fall med filskiljande växtlighet): 0,7-0,8
Grönområde och park: 0,1
Bergigt område med viss växtlighet: 0,4

2011-06-14
Detaljplan för handel, bostäder m.m. inom kv Gösen och Makrillen
Dagvattenutredning

n:\102\03\1020367\0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar
- pm\pm kv gösen och makrillen.docx

Figur 3. Dagvattenutlopp till Säveån från Kv Gösen
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Beräknade flöden för delområdena samt planområdet som helhet visas i tabell 1.

Tabell 1. Beräknade befintliga externa och interna flöden
Område
Recipient
Area
Q10 år, 10 Q2 år, 10
(enligt figur 2)
(m2)
min (l/s)
min (l/s)
A
Säveån
88 500
1 640
1020
B
Säveån
350
220
17 600
C
Avlopp
kombinerat
2 100
40
30
D
Säveån
10 300
180
110
E – antagen
Säveån
vägyta
3 410
8
5
Säveån
Säveån

12 500
560
134 960
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F
G
Summa
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120
11
2 349

80
7
1 472

Q10 år, 30
min (l/s)
820
170

Q2 år, 30
(l/s)
510
110

min

20
90

10
60

4

3

60
5
1 169

40
3
736
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3 Föreslagen dagvattenhantering
Föroreningarna i dagvattnet från de befintliga områdena härstammar främst från
slitage från fordonstrafik (däck, bromsar och väg), uppställning av fordon samt från
korrosion av metallytor. I viss mån kan oljor och andra föroreningar från
tillverkningen på SKF återfinnas i dagvattnet i de fall då detta av olika anledningar
ej samlats upp av oljeavskiljarna.
De planerade verksamheterna inom utredningsområdet kommer bestå av handel,
kontor, bostäder och dylikt. Detta innebär sannolikt att mängden godstransporter
inom området minskar medan persontransporterna ökar. Användningen av
kemikalier som är potentiellt miljöfarliga bör också minska. Uppställning av bilar
inom området kommer i stor utsträckning att ske under jord. Därmed kommer
föroreningar som avsätts på fordonen inte tillföras områdets dagvatten i lika stor
utsträckning som vid befintliga förhållanden med öppen uppställning.
Det är även sannolikt att halterna av föroreningar från t.ex. hundspillning kan öka i
dagvattnet.
Framtida dagvattenhantering inom planområdet föreslås säkerställa att belastningen
på Säveån inte ökar. Detta föreslås ske genom fördröjning och rening av speciellt
förorenat dagvatten.
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3.1 Framtida dagvattenflöden
I tabell 2 visas beräknade framtida flöden vid ett 10-års regn med 10 resp. 30
minuters varaktighet från planområdet. För området på den södra sidan av Säveån
redovisas endast flödet från den planerade vägytan Den regionala parametern Z
har, enligt tidigare, valts till 26 vilket ger intensiteten 244 resp. 122 l/s, h.
Avrinningskoefficienter har antagits till följande värden: 0,1 för grönområden, 0,8
för vägar och gågator, 0,9 för takytor samt 0,4 för gårdsytor.
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Tabell 2. Beräknade framtida flöden från planområdet
Delområde
Area (m2)
Q10 år, 10 min (l/s)
Takytor kv Gösen
-varav inom
planområdet
Grönytor kv Gösen
-varav inom
planområde
Övrig yta kv Gösen
Takytor kv Makrillen
Gårdsyta kv Makrillen
Övrig yta Makrillen
Ny väganslutning söder
Artillerivägen
Summa planområde

Q10 år, 30 min (l/s)

49 000
41 000

1 084
899

542
449

10 600

26

13

8 200
17 000
5 700
6 400
6 800
2 400
10 800

20
345
125
63
133
46
186

10
173
62
31
67
23
93

98 300

1 817

908

3.2 Erforderliga utjämningsvolymer
Möjligheten till fullständigt LOD bedöms vara mycket begränsad på grund av täta
jordlager och mycket begränsat utrymme. Dagvattnet föreslås istället fördröjas och
vid behov renas före utsläpp till recipient.

För att uppskatta vilket utgående flöde som denna magasinsvolym kräver har
Svenskt Vattens publikation P90 samt tillhörande Excel-ark för beräkning av
magasinsvolymer använts. Genom att testa olika utgående flöden från ett magasin
har det vidaregående utjämnade flödet bestämts. Om all hårdgjord yta inom
planområdet ansluts till ett magasin skulle det utgående flöde behöva begränsas till
ca 850 l/s för att magasinsvolymen skall uppgå till 744 m3. Nederbörd med
återkomsttid 10 år och Z-värdet 26 har antagits för denna uppskattning.
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Enligt uppgift från stadsbyggnadskontoret skall fördröjning utformas så att den
effektiva magasinsvolymen motsvarar minst 10 mm nederbörd på de anslutna hårdgjorda ytorna. De hårdgjorda ytorna inom planområdet uppgår till sammanlagt ca
7,4 ha.
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3.3 Principer för lokalt omhändertagande av
dagvatten
Nedan beskrivs olika tekniker för dagvattenhantering som kan tillämpas i
planområdet. I flera av dessa används naturliga reningsprocesser i mark och vatten.
Teknikerna används inte bara för en tillfredsställande dagvattenhantering, de ger
även i flera fall bra möjligheter till att skapa en behaglig miljö inom planområdet.
Det är alltid områdets förutsättningar som styr vilka av principerna som kan
tillämpas i olika områden. Möjligheterna till infiltration bedöms tex. vara mycket
begränsade inom aktuellt planområdet då jordlagren till stor del består av lera.
Utrymmet inom utredningsområdet på norra sidan Säveån är även mycket
begränsat varvid utrymmeskrävande fördröjningsanordningar inte kan tillämpas.

3.3.1 Svackdiken
Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning, se
figur 4. Dikena är beklädda med vattentåligt gräs och karaktäriseras av en stor
bredd och en svag längsgående lutning. Svackdiken bör minst ha en släntlutning på
1:4 med hänsyn till skötsel samt risker för lekande barn.
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Fördelen med svackdiken är att dagvattnet renas till viss del och att det är ett
trevligt inslag med kombinationen vatten och grönyta i området. En nackdel är att
de är relativt ytkrävande. För att bibehålla sin hydrauliska funktion och sin förmåga
att ta hand om föroreningar krävs även viss skötsel i form av gräsklippning etc.
I planområdet kan svackdiken anläggas på den södra sidan av Säveån där utrymme
finns. Meningen är att de ska fungera som transportsystem och för magasinering av
dagvattnet. Svackdikena kan förses med strypt utlopp för att utgående flöde skall
begränsas och att en högre reningseffekt erhålls.
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Figur 4. Svackdike (Ref. Peter Stahre.)

3.3.2 Öppna vägdiken
Med öppna vägdiken avses i detta fall diken med brantare släntlutning än svackdikena beskrivna ovan. Inte heller behöver den längsgående lutningen vara lika
flack. En betydande fördel med dessa diken jämfört med svackdikena är att de inte
kräver lika stor yta. Nackdelen med de öppna vägdikena jämfört med svackdiken är
att reningseffekten inte är lika god. Rätt utförda och utnyttjade kan dock öppna
vägdiken fungera som goda reningsanläggningar för förorenat dagvatten.

Ett alternativ till öppna vägdiken är makadamfyllda diken s.k. makadamdiken. Den
fria volymen dvs. magasinerings- eller utjämningsvolymen i diket utgörs av porvolymen i fyllningsmassorna, vanligtvis ca 30 %.
Utflöde från makadamdikena sker antingen genom att vattnet från magasinet
perkolerar ut i omgivande marklager, eller genom en kontrollerad avtappning via
ett speciellt anlagt dräneringssystem.
För planområdet, där möjligheterna för infiltration är minimala, föreslås
makadamdike med dräneringsledning i botten, se figur 5.
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3.3.3 Makadamdiken
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Figur 5. Skiss över makadamdike med dräneringsledning samt kupolsil

Utformningen av makadamdikena kan således varieras men en fördel med makadamdiken är att de kan anläggas under tex. gräs- eller asfaltsytor.
Makadamdiken har främst fördröjande förmåga men de har även viss renande
effekt. Nackdelen med makadamdiken är att de normalt behöver grävas om efter ca
tio till femton år, eftersom de kan sätta igen sig.

3.3.4 Gröna tak
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För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan handelsbyggnader och
även vissa bostäder förses med s.k. gröna tak, se figur 6.
Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med
konventionella hårdgjorda tak. Gröna tak kan minska den totala avrunna mängden
på årsbasis med ca 50 %. Dessutom kan gröna tak magasinera upp till 10 mm vid
enskilda regntillfällen. Förutom detta har sedum till skillnad från vanligt gräs den
speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut.
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Figur 6. Exempel på fastighet med grönt tak (Foto: Vegtech)

En förutsättning för att tekniken ska kunna utnyttjas är att taket inte har alltför
brant lutning, och att takkonstruktionen är dimensionerad för den extra last som det
gröna taket innebär.

Växtlighet kan användas för att ta hand om dagvatten från hårdgjorda ytor som t ex
parkeringsplatser eller asfalterade gator, se figur 7. Dagvattenflödet fördröjs och
reduceras genom infiltration i marken och evapotranspiration. Den hårdgjorda ytan
anläggs med lutning mot de gröna ytorna. Dagvattnet kan tex. avledas in i den
gröna ytan genom att en öppning görs i kantstenen.
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3.3.5 Gröna ytor
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Figur 7. Exempel på grön yta med tilloppsöppning i kantstenen.

I anslutning till de gröna ytorna anläggs en brunn, som är kopplad till ett
konventionellt ledningssystem. Brunnen fungerar som breddsystem, om grönytorna
överbelastas.
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Gröna öar kan förslagsvis tillämpas som avskiljande stråk mellan väg och GCbana.

3.3.6 Överbyggda fördröjningsmagasin
Ett överbyggt magasin kan utformas som slutet, t.ex. en bassäng i betong eller
genom uppdimensionering av rör eller rör som förlagts parallellt i ett paket.
Magasin som tillåter perkolation genom magasinets begränsningsyta utförs
generellt som ett markschakt fyllt med ett material med hög porositet, t.ex.
makadam eller sk dagvattenkassetter. Dagvattenkassetter är generellt dyrare men
ger en högre porositet och är därmed mindre volymkrävande än en anläggning med
makadamfyllning. Fyllning bidrar generellt till en viss reningseffekt och är därför
att rekommendera.

2011-06-14
Detaljplan för handel, bostäder m.m. inom kv Gösen och Makrillen
Dagvattenutredning

20 (30)

Fördröjningsmagasin med permeabel begränsningsyta, dvs som tillåter perkolation
till omgivande mark, bör placeras ovan grundvattenytan.

3.3.7 Infiltrations- och översilningsytor
Ytor som inte behöver vara helt hårdgjorda kan användas för infiltration av
dagvatten. Detta reducerar mängden dagvatten och fångar upp en del av
föroreningarna. Även en fördröjningseffekt uppnås då avrinningen sker över en yta
med växtlighet.
Ytor som inte belastas av trafik, t.ex. marken runt spårvagnsspår, kan anläggas med
yta där infiltration kan ske, t.ex. en gräsmatta. Ytor som belastas av gång- eller
lättare fordonstrafik, t.ex. innergårdar och parkeringsplatser, kan uföras med en s.k.
genomsläpplig beläggning för att tåla trafikbelastningen.

Figur 8. Parkeringsyta med genomsläpplig beläggning

Även om det inte går att infiltrera dagvattnet kan en översilningsyta minska
koncentrationstiden. Dagvattnet rinner av översilningsytan långsammare jämfört
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Mängden hårdgjorda ytor kan minskas betydligt om genomsläppliga material
används som alternativ till asfalt och tät plattsättning. Exempel på genomsläppliga
material är hålsten av betong, permeabel asfalt och grus eller en kombination av
dessa, se figur 8.
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med asfalterade ytor och en viss reduktion av föroreningar sker. Översilningsytor
kan användas där jordlagren är täta eller har stark lutning.

3.3.8 Öppna dagvattensystem
Öppna rännor bidrar till en viss fördröjning då vattenytan tillåts variera i höjdled.
Utflödet, till exempelvis ett konventionellt ledningssystem, regleras förslagsvis
med ett skibord.
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Rännorna kan kombineras med dammar för att öka trivseln i området. Ett exempel
på utformning av ett öppet dagvattensystem i stadsmiljö visas i figur 9.

Figur 9. Exempel på öppen dagvattenhantering i ett handelsområde

3.3.9 Brunnsfilter för rening av dagvatten
Då fördröjningsanordningar utan reningseffekt används, t.ex. fördröjningsmagasin
utan fyllning, kan reningseffekt uppnås genom att filter installeras i
rännstensbrunnarna. Det finns ett flertal fabrikat med olika filtermaterial för att

2011-06-14
Detaljplan för handel, bostäder m.m. inom kv Gösen och Makrillen
Dagvattenutredning

22 (30)

fånga upp specifika föroreningar. Filter kan även användas som komplement till
annan rening i områden där risken för utsläpp av föroreningar bedöms förhöjd.
Nackdelen med filter i rännstensbrunnar är att de kräver en rätt omfattande tillsyn
för att fungera bra samt att det använda filtermaterialet kan behöva tas om hand
som farligt avfall.

3.4 Utformning samt lokalisering av föreslagen
dagvattenhantering
Nedan samt i bilaga 2 redovisas förslag till utformning och lokalisering av framtida
dagvattensystem. I avsnitt 3.7 redovisas investeringskostnaderna för dessa. Centralt
för val av system för hantering av dagvattnet bör vara att utsläpp av föroreningar
till Säveån begränsas.

3.4.1 Kvarteret Makrillen

Redovisat i ett preliminärt skissförslag (Skiss mars 2011, SBK) finns gott om
utrymme för fördröjningsmagasin på de planerade gårdsytorna. Då marken lutar
mot sydväst kan anslutning till befintligt dagvattensystem ske i Artillerigatan.
Dock innebär föreslagen placering av nya byggnader att befintliga ledningar (spilloch dricksvatten) behöver flyttas.
Avledningsriktningen åt sydväst bör beaktas vid höjdsättning och planering av
anläggningar som kan utgöra hinder för ledningsdragningen, t.ex. källare och
underjordiska garage, innegårdar o.d.
Befintliga ledningen i Artillerigatan avleder vattnet till Säveån. Fördröjning av
dagvattnet i makadamdiken bedöms ge tillräcklig rening av dagvattnet från
kvartersmarken för utsläpp till ledning i Artillerigatan och Säveån. Detta förutsätter
att inga miljöskadliga ytmaterial används samt att uppställning av bilar inte sker
utomhus i stor omfattning.
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Inom kvarteret Makrillen planeras byggnader med innegårdar samt torg.
Erforderlig effektiv fördröjningsvolym för takvattnet från kvarteret Makrillen
uppgår till 51 m3. Fördröjningen av detta dagvatten föreslås ske i makadamfyllda
magasin på kvartersmark. Den totala yta som tas i anspråk av ett 0,5 meter djupt
magasin är ca 340 m2. Ytterligare ca 290 m2 (ca 43 m3 effektiv magasinsvolym) tas
i anspråk för motsvarande magasinering av dagvatten från övrig kvartersmark, dvs
tillfartsvägar, gångar och torgytor.
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Inom kvarteret Makrillen planeras utöver befintliga gator även nya. Dagvattnet från
vägarna är mer förorenat än det från kvartersmarken och bör renas i större
utsträckning då Säveån används som recipient. Detsamma gäller vatten från öppna
P-ytor, om det planeras större sådana inom kvartersmarken.
Fördröjning av vägdagvattnet föreslås i första hand ske i makadamdiken.
Erforderlig effektiv fördröjningsvolym är 37 m3. Optimalt ur reningssynpunkt är att
vattnet tillåts infiltrera ner i makadamdiket genom en infiltrationsyta med eller utan
vegetation. Detta kan dock vara svårt att tillämpa i den aktuella stadsmiljön varför
förläggning under den asfalterade körbanan är ett alternativ.
Fördröjning av vägdagvatten i makadammagasin eller makadamdiken förlagda
under körbanan bör utformas så att vattnet fördelas ut över makadammen genom
dagvattenkassetter som placeras ovan makadamlagret. Därvid erhålles bäst reningsoch fördröjningseffekt i makadammen.
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Permeabla fördröjningsmagasin förutsätter att högsta grundvattenyta är belägen på
tillräckligt stort avstånd från markytan. Avståndet till grundvattenytan är enligt
utförda mätningar ca 1-2 meter från markytan inom utredningsområdet. Vid
förläggning av permeabla fördröjningsmagasin under körbanans bärlager krävs
normalt ett avstånd till högsta grundvattenyta på drygt 1,5 m. Högsta
grundvattenyta bör därför kontrolleras lokalt i varje enskilt fall alternativt bör
slutna fördröjningsanordningar väljas.
Slutna magasin har ingen reningseffekt. Tillämpas dessa föreslås
dagvattensystemet kompletters med reningsanordningar, förslagsvis filter i
rännstensbrunnar, för att fånga upp partikelbundna föroreningar samt
oljeprodukter. Om verksamhet i området medför ökad risk för större utsläpp av
flytande föroreningar kan även oljeavskiljning tillämpas utöver reningen i
brunnsfiler. Uppställningsytor för bilar mm bör planeras så att ett minimalt antal
filter behöver användas.
Avrinningen till utredningsområdet från bergsområdet i den nordöstra delen
föreslås skäras av med ett makadamdike. Det bör utredas huruvida ett
makadamdike redan är anlagt längs befintlig GC-väg eller ej.

3.4.2 Artillerigatan
Dagvatten från den del av Artillerigatan som används för icke spårbunden
fordonstrafik föreslås fördröjas på liknande sätt som vägdagvattnet från kvarteret
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Makrillen. Det vill säga i första hand i makadamdiken belägna under körbanan och
i andra hand i slutna magasin, tex rörmagasin. Även här föreslås, vid användande
av slutna fördröjningsmagasin utan reningseffekt, att filter installeras i rännstensbrunnarna.
För att minska avrinningen och öka den naturliga reningen föreslås att remsor med
gröna ytor anläggs vid sidan av körbanan.

Figur 10. Gräsbevuxen yta längs spårvagnsspår.

3.4.3 Kvarteret Gösen
De planerade ytorna inom området kommer framförallt utgöras av takytor men
även gågator och i mindre utsträckning vägar för motorfordonstrafik. Utrymmet för
fördröjningsanordningar är mycket begränsat.
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Mellan rälsen för spårvagnstrafiken föreslås att infiltration tillåts, t.ex. genom att
gräsmatta anläggs. Överskottsvatten avleds till rännstensbrunna för avledning i
befintliga ledningar till Säveån.
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För att minska andelen hårdgjord yta bör användandet av gröna tak övervägas
starkt på de nybyggnationer som planeras. Därmed kan flödena minskas och
fördröjas redan vid källan.
Erfoderlig effektiv fördröjningsvolym för takvattnet från kvarteret Gösen uppgår
till ca 368 m3. Genom tillämpning av gröna tak på nya tak (S-fabriken) kan den
erfoderliga fördröjningsvolymen reduceras till 245 m3. Takvatten föreslås fördröjas
i slutna magasin, t.ex. uppdimensionerade rör, rörpaket eller en på
garagebyggnaden pågjuten bassängvolym.
Den erfoderliga fördröjningsvolymen för dagvatten från mindre trafikerade vägar
och gågator inom kv. Gösen uppgår till ca 56 m3. Fördröjningsvolymerna föreslås
utformas som slutna, t.ex som uppdimensionerade rör, rörpaket eller som en gjuten
bassängvolym. Avledning föreslås därefter ske direkt till Säveån.
Rännstensbrunnar, där en eventuell förhöjd risk för tillförsel av förorenat dagvatten
föreligger, kan utrustas med filter.
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Planerad väg som kommer att betjäna boende längs Säveåns norra strand och
varuleveranser till de östra delarna av området kommer att trafikeras i större
utsträckning. Fördröjningsvolymen för denna yta bör uppgå till ca 56 m3. Högre
krav på rening av dagvattnet bör gälla här. Under delar av denna väg planeras
parkeringsgarage. Då även grundvattennivån är närmre markytan i områdena
närmast Säveån föreslås fördröjning ske i slutna volymer, t.ex som uppdimensionerade rör, rörpaket eller som gjutna bassängvolymer med strypt utlopp.
Rännstensbrunnar i trafikytor med högre trafikbelastning och därmed risk för
förorening av dagvattnet föreslås utrustas med filter för att fånga metall- och
oljeföroreningar.
I gatuavsnitt med garage under marken kan fördröjning förslagsvis ske i öppna
kanaler, se figur 9. Alternativt avleds vattnet från och förbi dessa ytor i ytligt
förlagda dagvattenledningar. Möjligheten till avledning av dagvatten förbi dessa
ytor bör beaktas vid konstruktionen av parkeringsgaragen.
Dagvattnet från ytor kring bostäderna som planeras närmast Säveåns norra strand
består av mindre torgytor, grönytor och GC-väg. Vattnet från dessa ytor föreslås
ledas ut på översilningsytor längs Säveån varifrån vattnet avleds direkt till Säveån.
Vattnet kan tex fördelas ut på ytorna från ett flackt dike eller ränna med låg profil
som anläggs i åsläntens överkant. Utformningen måste bör säkerställa att erosion ej
sker av åslänten.
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Eventuella golvbrunnar i parkeringsgaraget bör anslutas till oljeavskiljare som
uppfyller Svensk Standard SS-EN 858-1. Avskiljaren ska beså av slamfälla och
avskiljare klass II samt ha provtagningsmöjlighet enligt Gryaabs riktlinjer för
oljeavskiljare.

3.4.4 Tillfart från söder
Den planerade tillfartsvägen som knyter det aktuella området till Munkebäcksmotet
via en ny bro över Säveån, anläggs i ett öppet område med god tillgänglighet för
dagvattenanläggningar. Här föreslås vägdagvattnet fördröjas och renas i
svackdiken längs vägen med utlopp i Säveån. I nedströmsändan anläggs ett strypt
utlopp så att viss uppdämning möjliggörs och för att öka reningseffekten.
Från svackdiket avleds vattnet till Säveån förslagsvis genom ett erosionsskyddat
dike eller via rörledning.

3.4.5 Generella aspekter
I utredningen har inte eventuella markföroreningar beaktats vid val av åtgärdsförslag. I de fall makadamdiken och makadammagasin har föreslagit och marken
efter provtagning bedöms förorenad kan dessa utföras med en tät duk för att
undvika kontaminering av dagvattnet.

Infiltrationsytor är ej lämpliga om jordmassorna där infiltration sker är förorenade,
i dessa fall bör andra lösningar väljas.
Avledning av dagvattnet till Säveån bedöms inte påverkas i någon större
utsträckning av vattennivåer på +12,50 m då de hårdgjorda ytorna i området är
belägen på betydligt högre nivåer. Undantaget är ytan vid södra gaveln på SKFs
huvudkontor där körbana (Kullagergatan) som lägst är belägen på nivån +12,0 m.
På ungefär samma nivå finns även ingången till källarvåningen på SKF:s byggnad.
Denna svacka bör översvämningssäkras för att skydda Kullagergatan och SKF:s
byggnad.
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Svackdiken kan förses med ett avskiljande lager av täta och rena massor för att
skilja dagvattnet från förorenad mark. Därvid erhålles ingen infiltration av dagvattnet utan endast en fördröjande effekt och den rening som sker då föroreningarna avlagras i dikets vegetation.
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Om det låglänta området översvämningssäkras med barriär bör avledning till
Säveån utrustas med backventil. Pumpning av dagvattnet kan komma att krävas
under tillfällen vid högt vattenstånd. En permanent pumpstation bedöms inte vara
motiverad.

3.5 Investerings- och driftskostnader
En mycket grov bedömning av investerings- och driftskostnader har genomförts
med hjälp av schablonvärden för markarbeten. I angivna uppskattningar av
investeringskostnaden ingår kostnad för projektering och byggledning med ett
påslag om 20 %. Post för oförutsedda kostnader har ej inkluderats i uppskattningen.

3.5.1 Kvarteret Makrillen
Investeringskostnaderna för anläggandet av makadammagasin för fördröjning av
takvatten och dagvatten från gårdsytor, ett avskärande makadamdike längs GCvägen i kvarterets nordöstra gräns samt makadamdike med spridarlager av dagvattenkassetter för fördröjning av vägdagvatten bedöms mycket översiktligt uppgå
till ca 0,9-0,1 Mkr.
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Ett alternativ till ovanstående åtgärder, med fördröjning av vägdagvattnet i
makadamdiken, har kostnaden för motsvarande åtgärder men med fördröjning av
vägdagvattnet i ledning med dimensionen 800 mm beräknats. Här har även
kostnaden för 4 brunnsfilter för rening av dagvattnet inräknats. Investeringskostnaden för detta alternativa åtgärdspaket uppskattas grovt till ca 0,8-0,9 Mkr.
Driftskostnader för föreslagna åtgärder uppstår främst då filter används i
rännstensbrunnarna. Dessa behöver rensas från löv mm och filtermaterialen måste
bytas ut och eventuellt tas om hand som farligt avfall. Dessutom kan det krävas
mer frekvent gatusopning under perioder av året då halkbekämpning med stenflis
sker. Den årliga drifts- och underhållskostnaden per installerat filter har ur litteratur
bedömts till ca 1400 kr. Den totala kostnaden för drift och underhåll (DU) för
föreslaget alternativ med filter (4 st) blir då 5 600 kr/år. Utöver denna kostnad så
tillkommer kostnad för normal rensning av brunnars sandfång.

3.5.2 Artillerigatan
Två alternativa lösningar för omhändertagande av vägdagvattnet från Artillerivägen har kostnadsbedömts. Det första alternativet innefattar fördröjning i ledning
med dimensionen 800 mm och med filter (8 st) i rännstensbrunnar. Det andra
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alternativet innefattar fördröjning och rening i makadamdike med spridarlager av
dagvattenkassetter. Kostnaden för anläggande av infiltrationsyta längs spårvagnsspåren eller eventuella gröna öar har inte kostnadsbedömts.
För alternativet med fördröjning i ledning har kostnaden uppskattats grovt till ca
0,6 Mkr och för alternativet med fördröjning i makadamdike har kostnaden
uppskattats till ca 1,3 Mkr.
Den totala kostnaden för DU för föreslaget alternativ med filter (8 st) uppskattats
grovt till 11 200 kr/år. Utöver denna kostnad så tillkommer kostnad för normal
rensning av sandfång i brunnar.

3.5.3 Kvarteret Gösen
Investeringskostnaden för föreslagna åtgärder inom kvarteret Gösen har bedömts
grovt till ca 4,7 – 5 Mkr. Denna kostnad inkluderar fördröjning av takvatten och
dagvatten från övriga hårdjorda ytor för fordons- och gångtrafik i ledningar (med
dimensionerna 800 och 1 000 mm) i mark. Kostnaden för filter i rännstensbrunnar
ingår också i uppskattningen . Det har mycket grovt uppskattats ett behov av 20
filter.

Den totala kostnaden för DU för föreslaget alternativ med filter (20 st) uppskattats
grovt till 28 000 kr/år. Eftersom dagvattnet föreslås avledas med självfall uppstår
inga driftskostnader för pumpning dock så tillkommer kostnad för normal rensning
av sandfång i brunnar.
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Vid tillämpning av gröna tak minskar behovet av särskilda fördröjningsanordningar. Investeringskostnaden kan därvid minskas till ca 3,3 – 3,5 miljoner
kronor vid tillämpning av gröna tak. Kostnaden för gröna tak är ej medräknad.

n:\102\03\1020367\0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar pm\pm kv gösen och makrillen.docx

29 (30)

2011-06-14
Detaljplan för handel, bostäder m.m. inom kv Gösen och Makrillen
Dagvattenutredning

Norconsult AB
Theres Svensson gata 11
Box 8774, 402 76 Göteborg
031 – 50 70 00, fax 031-50
031
70 10
www.norconsult.se

