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SAMMANFATTNING

I samband med detaljplanearbetet för bostäder vid Nickelmyntsgatan i Högsbo, har Tyrens AB
fått i uppdrag av Göteborgs Stad att utföra en dagvattenutredning för området.

Området delas upp i två delområden:

Delområde 1 är idag obebyggt och består av ett skogsområde med delvis berg i dagen invid
Högsbogatan. Här ska ett gruppboende och flerbostadshus med ca 100 bostäder uppföras.

Delområde 2 utgörs till största delen av en befintlig gård som ska förtätas antingen med ett
punkthus eller med ett lamellhus som ska inrymma 35-50 bostäder. I område 2 finns även ett
parkeringshus som troligen ska rivas och ersättas med ett nytt.

Effekten av nybyggnad i båda områdena blir att avrinningen ökar och det kommer att krävas
fördröjningsåtgärder. Göteborgs Stad ställer krav på hur mycket vatten som måste fördröjas
samt hur mycket som får släppas till dagvattennätet. I rapporten redovisas beräkningar av hur
stora volymer som krävs för att fördröja vattnet så att kraven uppfylls. Infiltrationsmöjligheterna
är begränsade i båda områdena och anslutning till det kommunala nätet är därför nödvändigt.

I delområde 1 planeras som nämnts ovan ett lamellhus samt ett gruppboende. För lamellhuset
behövs ett avskärande makadamdike för att ta vatten från högre belägen terräng. Det krävs även
dagvattenledningar och ett magasin av krossmaterial. Ytan för magasinet blir relativt stor och
måste få plats inom kvartersmark.

Det kommer att krävas en ny anslutningspunkt i Kapplandsgatan. För gruppboendet krävs en
separat anslutningspunkt i Högsbogatan.

I delområde 2 planeras antingen ett punkthus eller ett lamellhus. I båda fallen föreslås ett
magasin av krossmaterial och dagvattenledningar med främsta syfte att samla in takdagvatten.
Även takytan från ett befintligt flerbostadshus ansluts till magasinet. Till delområde två hör även
ett parkeringshus. Om detta utförs som ett öppet p-däck på översta planet, kommer det att
krävas oljeavskiljning innan dagvattnet går vidare till ett kassettmagasin. För magasinet
redovisas två tänkbara lägen samt en helhetslösning för det troligaste alternativet. Till magasinet
förs även takdagvatten från ett befintligt flerbostadshus, vilket kan förbättra situationen med
översvämningsproblemen som varit vid Nickelmyntsgatan (i änden av flerbostadshuset).

Öppna lösningar har undvikits med hänsyn till säkerhetsaspekter och av utrymmesskäl.

Ägarförhållanden avseende de olika lösningarna har redovisats. Slutlig dimensionering, placering
och utformning av dagvattenlösningen föreslås utföras i samband med detaljprojektering.

Höjdsättningen av bebyggelsen är viktig och bör ägnas stor omsorg för att skapa säkra
sekundära rinnvägar och undvika instängda områden.

En beräkning på föroreningshalter i dagvattnet före respektive efter en exploatering har utförts.
Det är överlag små förändringar av föroreningsinnehållet och de föreslagna löningarna anses
uppfylla kravet på rening av dagvattnet. Det är fördelaktigt att anlägga makadammagasin istället
för kassettmagasin då dessa har en renande funktion också, vilket framgår av beräkningarna.
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1 SYFTE

Syftet med utredningen är att inom planområdet:

· Utreda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och fördröjning
av dagvatten.

· Föreslå lösningar för dagvattenhanteringen.

Göterborgs Stad vill minimera anläggandet av nya ledningssystem och i stället sträva mot öppna
lösningar. Det ger mindre ingrepp i den befintliga miljön och håller nere framtida
driftskostnader. Ägarförhållanden av föreslagna anläggningar ska framgå, vilket är viktigt med
hänsyn till det kommande driftansvaret. Förslag till åtgärder för att komma tillrätta med
översvämningsproblematiken som redan finns i Nickelmyntsgatan ska utredas.

2 UNDERLAG

Följande material har tillhandahållits:

· Primärkarta inklusive ledningskarta, geotekniska PM, koncept plankarta,
illustrationskarta och planbeskrivning.

· Dwg-fil med höjdkurvor.

· Skiss från räddningstjänsten på branddamm.

· Pdf-fil på förslaget med lamellhus längs Högsbogatan.

· Uppgift om hur stort flöde som kan släppas till det allmänna dagvattennätet efter
fördröjning.

· Ortofoto över planområdet.

I arbetet med utredningen har även Svenskt Vattens publikationer P90, P104 och P105 använts.

3 BESKRIVNING AV UTREDNINGSOMRÅDET

3.1 ORIENTERING

Planområdet ligger i Högsbo och är uppdelat i två delområden. Område 1 är beläget vid
Nickelmyntsgatan/Högsbogatan och område 2 längs Penninggatan, se figur 1. Områdena är
totalt ca 1 ha.
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Figur 1.   Planområdets två delområden.

Område 1 gränsar mot befintlig spårväg i nordost. Direkt norr om området ligger ett större
flerbostadshus i vinkel. Området utgörs av berg i dagen med jordfyllda svackor beväxta med
lövträd. Marken sluttar från nivåer kring + 31 i norr till nivån + 26 vid korsningen
Nickelmyntsgatan/Högsbogatan. Nivån är ca + 22 vid spårvägsbron i nordost. I området finns en
branddamm som är tagen ur drift nära korsningen med Kapplandsgatan. Inom delen där
området svänger norrut, är marken delvis utfylld med sprängsten. Detta gjordes i samband med
byggnationen av flerbostadshuset i mitten på 1950-talet. Lokalt är slänten brant och berg sticker
fram mellan fyllningen.

Område 2 utgörs huvudsakligen av en gård som avgränsas av tre flerbostadshus som är belägna
runtomkring. På gården finns en gräsbeklädd yta samt en parkering. I nordöstra delarna av
gården återfinns berg i dagen. Marken i de sydvästra delarna av gården ligger på nivån ca + 33,5
och stiger mot den nordöstra delen där marken ligger på nivån ca+ 36. Marken från gården
sluttar i nordost ner mot Penninggatan där marknivån är ca + 30. Nedanför gården - längst åt
nordost, finns ett parkeringshus som antingen ska rivas eller byggas till.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 150 bostäder i flerfamiljshus och en
gruppbostad. Gruppbostaden planeras att ligga längst mot söder i område 1 nära korsningen
Nickelmyntsgatan/Högsbogatan. Den exakta utformningen av detaljplanen är i skrivande stund
inte klar, men det finns några olika alternativ att utgå ifrån. Möjlig dagvattenhantering för dessa
alternativ ska belysas i denna rapport.
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3.2 FÖRESLAGEN EXPLOATERING – ALTERNATIV

3.2.1 OMRÅDE 1 - LAMELLHUS
Förslaget bygger på ett lamellhus längs Högsbogatan med en gemensam förgårdsmark framför
huset mot gatan, figur 2.

Figur 2.   Lamellhus längs Högsbogatan.

3.2.2 OMRÅDE 2 – PUNKTHUS
Punkthuset föreslås bli åtta våningar högt och ska innehålla ca 40-50 bostäder, figur 3. Lägg
även märke till garagets läge till höger om gården.

Figur 3.   Punkthus inne på gården.
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3.2.3 OMRÅDE 2 – LAMELLHUS.
Lamellhuset föreslås uppföras i fem våningar och innehålla ca 30 bostäder, figur 4.

Figur 4.   Lamellhus utmed Penninggatan.



Uppdrag: 263591, Dagvattenutredning för bostäder vid Nickelmyntsgatan 2015-09-04
Beställare: Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret Slutrapport

O:\GBG\263591\R\_Text\Slutlig leverans 2017-05-29\PM Dagvattenutredning Nickelmyntsgatan, Högsbo.docx

9(29)

3.3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VA-ANLÄGGNINGAR

Avrinningsområden har tagits fram med hjälp av en höjdmodell, se figur 5.

Figur 5.   Avrinningsområden för ytligt vatten.

- Avrinningsområde A är idag obebyggt och utgörs av berg i dagen och skog. Inom den
nordöstra delen är marken utfylld med sprängsten.

- Avrinningsområde B består av en befintlig gård och ett flerfamiljshus. VA-ledningar finns
i Järnmyntsgatan och i Penninggatan.

- Avrinningsområde C består av ett en befintlig gård, ett flerfamiljshus och ett
parkeringshus. VA-ledningar finns i Nickelmyntsgatan.

- Avrinningsområde D redovisas med anledning av översvämningsproblematiken i
Nickelmyntsgatan, se nedan avsnitt 3.3.2. Lägsta punkten är vid gångtunneln under
spårvägen.

Ytliga vattenvägar framgår av figurerna 6-8 nedan. Inom avrinningsområde C finns ett instängt
område mot gården i vinkeln på flerbostadshuset. Vattnet härifrån leds emellertid bort genom
spygatter och brunnar som hör till fastighetens avvattningssystem.
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Figur 6.   Ytliga vattenvägar inom avrinningsområde A.



Uppdrag: 263591, Dagvattenutredning för bostäder vid Nickelmyntsgatan 2015-09-04
Beställare: Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret Slutrapport

O:\GBG\263591\R\_Text\Slutlig leverans 2017-05-29\PM Dagvattenutredning Nickelmyntsgatan, Högsbo.docx

11(29)

Figur 7.   Ytliga vattenvägar inom avrinningsområde B.
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Figur 8.   Ytliga vattenvägar inom avrinningsområde C.

Inom delområde 1 finns befintligt dagvattennät i Nickelmyntsgatan, se figur 9.

Nickelmyntsgatan är dock belägen på en högre nivå än planområdet. Det kommer att krävas två
nya anslutningspunkter - den ena i Högsbogatan för gruppboendet och den andra i korsningen
Högsbogatan/Kapplandsgatan för flerbostadshusen som planeras.

Inom delområde 2 ligger befintligt ledningsnät dels i Nickelmyntsgatan, dels i Järnmyntsgatan.
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Figur 9.   Befintligt VA med nuvarande dagvattenavledning. Röda ringa markerar nya
                 dagvattenanslutningar som krävs.

I delområde 1 finns en branddamm på 400 m3 som inte används lägre. Den ligger nära
korsningen Högsbogatan/Kapplandsgatan, figur 10. Branddammen bedöms inte kunna användas
i de dagvattenlösningar som kan bli aktuella för området eftersom den ligger på för hög nivå.

Figur 10. Skiss över branddamm.

3.3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN.
Avrinningsområde A utgörs huvudsakligen av ett tunt jordtäcke på berg.
Infiltrationsmöjligheterna är dåliga. Anslutningar till kommunalt ledningsnät krävs. Fördröjning
kan dock ske inom fastigheten med hålrumsmagasin och makadamdiken.
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Avrinningsområde B utgörs av tunt jordtäcke på berg, men även en betydande del utgörs av
finsand. Tillgängligt utrymme finns inte för öppna dagvattenlösningar. Även här blir det aktuellt
med anslutning till kommunalt ledningsnät efter utjämning i hålrumsmagasin.

Avrinningsområde C utgörs dels av ett tunt jordtäcke på berg och dels av finsand. På
parkeringsytan norr om flerfamiljshuset placeras ett hålrumsmagasin innan anslutning till det
kommunala nätet. En öppen dagvattenlösning på gräsytan norr om flerbostadshuset har också
övervägts, men den bedöms inte kunna utformas på ett bra sätt med hänsyn till höjdsättning
och säkerhetsaspekter.

3.3.2 UTREDNING AV ÖVERSVÄMNINGSPROBLEMATIK I NICKELMYNTSGATAN
Avrinningsområde D utgörs av ett park/bostadsområde norr om spårvägen. Härifrån kan
ytvatten rinna genom gångtunneln under spårvägen till avrinningsområde C. Vid fältbesök
2015-06-26 hittades en bristfälligt underhållen rännstensbrunn vid ingången till tunneln från
avrinningsområde D, figur 11.

Figur 11.   Rännstensbrunn vid gångtunnel.

Enligt boende i området ansamlas det vatten vid änden av flerbostadshuset i avrinningsområde C
vid kraftiga skyfall. Det skulle kunna bero på att stora mängder ytvatten inte kan leta sig ner i
dagvattennätet. Det skulle också kunna bero på dämning i dagvattennätet i Nickelmyntsgatan.
De kommunala ledningarna i Nickelmyntsgatan kommer norrifrån och passerar gångtunneln.
Hur stort område som dessa ledningar avvattnar ligger utanför den här utredningen att ta fram,
men en sådan analys borde göras. Eventuellt skulle det behövas fördröjningsåtgärder norr om
spårvägen. Dagvattenlösningen för avrinningsområde C enligt avsnitt 4.3.2, innebär en mindre
risk för dämning i kommunens dagvattenledning i Nickelmyntsgatan jämfört med dagsläget
eftersom fördröjning även föreslås ske av takdagvattnet från flerfamiljshuset.

3.4 RIKTLINJER FRÅN VA-HUVUDMANNEN

Göteborgs Stad ställer krav på fördröjning av dagvatten i magasin om minst 10 mm nederbörd
på anslutna hårdgjorda ytor. Det kommunala dagvattennätet har i det här fallet kapaciteten att
ta emot 20 l/sek per hektar hårdgjord yta. Dessa båda villkor avgör hur stora volymer som
behövs för fördröjning inom planområdet.
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4 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

4.1 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P90 har använts för att beräkna dimensionerande
flöden, se ekvation 1:

	 = ∗ ∗ ( ) (1)

där

	 = dimensionerande flöde, [l/s]
A = avrinningsområdets area, [ha]

= avrinningskoefficient [-]

( ) = dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha]

= regnets varaktighet

Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i  P90. Intensiteten är en funktion av både
återkomsttid och varaktighet. Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 10 år med
hänsyn till uppdämning till marknivå – se tabell 4.5 i P90. Områdestypen är ej instängt område
inom citybebyggelse. Både korta och långa regn beaktas i utredningen – varaktigheterna i
beräkningarna har valts till 10 minuter respektive 60 minuter. Intensiteten beräknas enligt
Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2:

Å = 190 ∗ Å ∗ ( )
, + 2 (2)

där

Å = regnintensitet, [l/s*ha]
= regnvaraktighet, [minuter]

Å = Återkomsttid

För framtida scenarier multipliceras intensiteten med en klimatfaktor. Denna har valts till 1,25
för korta regn (<60 minuter) och till 1,2 för långa regn (>=60 minuter).
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4.2 DELOMRÅDE 1

4.2.1 DIMENSIONERING

Avrinningsområde A – delen med flerbostadshus

Tabellerna 1och 2 nedan visar flöden före och efter exploatering utan fördröjning.

Tabell 1.   Flöden före exploatering.
Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10)

[l/s*ha]
Qdim
[l/s]

i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s]

Grönyta 0,07 0,1 0,007 228 1,6 71 0,50
Skogsmark 0,54 0,1 0,054 228 12,3 71 3,83
Summa: 0,61 0,061 13,9 4,3

Tabell 2.   Flöden efter exploatering – alternativet med lamellhus.
Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10)

[l/s*ha]
Qdim
[l/s]

i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s]

Tak 0,144 0,9 0,130 285 36,9 86 11,1
Asfalt etc. 0,273 0,8 0,218 285 62,2 86 18,8
Grönyta 0,072 0,1 0,007 285 2,0 86 0,6
Skogsmark 0,121 0,1 0,012 285 3,4 86 1,0
Summa: 0,61 0,367 104,5 31,5

Tabell 3 nedan visar erforderliga utjämningsvolymer med hänsyn att minst 10 mm nederbörd
måste fördröjas på avvattnade hårdgjorda ytor, se kriterier enligt avsnitt 3.4.

Tabell 3.   Erforderlig utjämningsvolym för kriteriet med 10 mm regn – alternativet med
lamellhus.

Yta A [ha] m3 vid 10 mm
regn

Inklusive
20 %
säkerhet

Tak 0,144 14,4 17,3
Asfalt etc. 0,273 27,3 32,8
Summa: 50,0 m3

Det andra kriteriet enligt avsnitt 3.4 säger att kapaciteten från magasin till utlopp är 20 l/sek per
hektar hårdgjord yta. Detta kriterium blir dimensionerande för fördröjningen;
Detta medför att med lamellhus skulle det innebära att 8,34 l/s får släppas till det kommunala
nätet. Det krävs då en utjämningsvolym på 88,0 m3.
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Avrinningsområde A – delen med gruppboendet

Tabellerna 4 och 5 nedan visar flöden före och efter exploatering utan fördröjning.

Tabell 4.   Flöden före exploatering.
Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10)

[l/s*ha]
Qdim
[l/s]

i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s]

Parkering 0,015 0,8 0,012 228 2,7 71 0,86
Grönyta 0,051 0,1 0,0051 228 1,2 71 0,36
Skogsmark 0,181 0,1 0,0181 228 4,1 71 1,29
Summa: 0,25 0,0352 8,0 2,5

Tabell 5.   Flöden efter exploatering.
Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10)

[l/s*ha]
Qdim
[l/s]

i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s]

Tak 0,047 0,9 0,042 285 12,1 86 3,6
Asfalt etc. 0,015 0,8 0,012 285 3,4 86 1,0
Grönyta 0,051 0,1 0,005 285 1,5 86 0,44
Skogsmark 0,134 0,1 0,013 285 3,8 86 1,15
Summa: 0,25 0,073 20,8 6,3

Tabell 6 nedan visar erforderlig utjämningsvolym med hänsyn att minst 10 mm nederbörd måste
fördröjas på avvattnade hårdgjorda ytor, se kriterier enligt avsnitt 3.4.

Tabell 6.   Erforderlig utjämningsvolym för kriteriet med 10 mm regn.
Yta A [ha] m3 vid 10 mm

regn
Inklusive
20 %
säkerhet

Tak 0,047 4,7 5,6
Asfalt etc. 0,015 1,5 1,8
Summa: 7,4 m3

Det andra kriteriet enligt avsnitt 3.4 säger att kapaciteten från magasin till utlopp är 20 l/sek per
hektar hårdgjord yta. Detta kriterium blir dimensionerande för fördröjningen;

- Kriteriet innebär att 1,24 l/s får släppas till det kommunala nätet. Det krävs då en
utjämningsvolym på 19,0 m3.

4.2.2 FÖRSLAG TILL UTFÖRANDE

Avrinningsområde A.
Alternativet med lamellhus redovisas i bilaga 1:1. Dagvattenanläggningen förläggs på
kvartersmark. ByggVesta ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll inom sin del och
kommunen är ansvarig i den del som avses bebyggas med en gruppbostad. Höjdsättningen av
området ska utföras så att vatten inte avrinner mot byggnaderna och så att vatten kan ledas in i
de föreslagna dagvattensystemen som det är avsett. Vid kraftiga regn kan dagvattensystemen bli
överbelastade. Det är därför viktigt att tillse att det även finns ytliga avrinningsvägar. Exakta
utföranden och placeringar av ledningar och magasin etc. måste tas fram i samband med
detaljprojektering.

Alternativet med lamellhus. I kanten på grönområdet ovanför huset, planeras en mur. I samma
sträckning läggs en dräneringsledning. Det är viktigt att vatten från sluttningen ovanför kan nå
ledningen. Detta säkerställs genom att fylla med makadam under och mot muren. Vatten från
ytan mellan muren och byggnaden ska också kunna avvattnas till dräneringsledningen.
Dräneringsledningen ansluts enligt bilaga 1:1 till dagvattenledning i garaget beläget i gatuplanet
– se figur 12. Större delen takdagvatten ansluts direkt till dagvattenledningen i garaget.



Uppdrag: 263591, Dagvattenutredning för bostäder vid Nickelmyntsgatan 2015-09-04
Beställare: Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret Slutrapport

O:\GBG\263591\R\_Text\Slutlig leverans 2017-05-29\PM Dagvattenutredning Nickelmyntsgatan, Högsbo.docx

18(29)

Avledning sker sedan till makadammagasin längs Högsbogatan. Från de norra delarna av huset
leds takdagvatten via separat dagvattenledning till magasinet. I den södra delen finns en mindre
byggnad, vars tak också ansluts till dagvattenledningen genom garaget. Gruppboendet föreslås
ha ett separat kassettmagasin.

Figur 12.   Dagvattenledning genom garage.

En ny anslutningspunkt för dagvatten krävs i Kapplandsgatan för ByggVestas del.
Det behövs även en ny anslutningspunkt i Högsbogatan dit gruppboendet kan ansluta.
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4.3 DELOMRÅDE 2

4.3.1 DIMENSIONERING

Avrinningsområde B
Tabellerna 7, 8 och 9 nedan visar flöden före och efter exploatering utan fördröjning. Observera
att det finns två alternativ för exploatering – punkthus respektive lamellhus.

Tabell 7.   Flöden före exploatering.
Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10)

[l/s*ha]
Qdim
[l/s]

i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s]

Tak 0,076 0,9 0,068 228 15,6 71 4,9
Asfalt 0,257 0,8 0,205 228 46,8 71 14,7
Grönyta 0,190 0,1 0,019 228 4,3 71 1,4
Berg 0,007 0,3 0,002 228 0,45 71 0,14
Summa: 0,53 0,295 67,2 21,0

Tabell 8.   Flöden efter exploatering – alternativet med punkthus.
Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10)

[l/s*ha]
Qdim
[l/s]

i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s]

Tak 0,120 0,9 0,108 285 30,9 86 9,3
Asfalt 0,176 0,8 0,141 285 40,2 86 12,1
Grönyta 0,233 0,1 0,023 285 6,6 86 2,0
Summa: 0,53 0,273 77,7 23,4

Tabell 9.   Flöden efter exploatering – alternativet med lamellhus.
Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10)

[l/s*ha]
Qdim
[l/s]

i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s]

Tak 0,136 0,9 0,122 285 34,8 86 10,5
Asfalt 0,175 0,8 0,140 285 39,8 86 12,0
Grönyta 0,220 0,1 0,022 285 6,3 86 1,9
Summa: 0,53 0,284 80,8 24,3

Tabellerna 10 och 11 nedan visar erforderliga utjämningsvolymer med hänsyn att minst 10 mm
nederbörd måste fördröjas på avvattnade hårdgjorda ytor, se kriterier enligt avsnitt 3.4.

Tabell 10.   Erforderlig utjämningsvolym för kriteriet med 10 mm regn – alternativet med
punkthus.

Yta A [ha] m3 vid 10 mm
regn

Inklusive
20 %
säkerhet

Tak 0,120 12,0 14,4
Asfalt 0,176 17,6 21,1
Summa: 35,5 m3

Tabell 11.   Erforderlig utjämningsvolym för kriteriet med 10 mm regn – alternativet med
lamellhus.

Yta A [ha] m3 vid 10 mm
regn

Inklusive
20 %
säkerhet

Tak 0,136 13,6 16,3
Asfalt 0,175 17,5 21
Summa: 37,3 m3
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Det andra kriteriet enligt avsnitt 3.4 säger att kapaciteten från magasin till utlopp är 20 l/sek per
hektar hårdgjord yta. Detta kriterium blir dimensionerande för fördröjningen;

- För alternativet med punkthus skulle det innebära att 5,92 l/s får släppas till det
kommunala nätet. Det krävs då en utjämningsvolym på 66,3 m3.

- För alternativet med lamellhus skulle det innebära att 6,22 l/s får släppas till det
kommunala nätet. Det krävs då en utjämningsvolym på 68,8 m3.

Avrinningsområde C

Tabellerna 12 och 13 nedan visar flöden före och efter exploatering utan fördröjning.

Tabell 12.   Flöden före exploatering.
Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10)

[l/s*ha]
Qdim
[l/s]

i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s]

Tak 0,133 0,9 0,120 228 27,2 71 8,5
Asfalt 0,165 0,8 0,132 228 30,0 71 9,4
Grönyta 0,242 0,1 0,024 228 5,5 71 1,7
Skogsmark 0,159 0,1 0,016 228 3,6 71 1,1
Summa: 0,698 0,291 66,4 20,8

Tabell 13.   Flöden efter exploatering.
Yta A [ha] Φ Ared [ha] i(10)

[l/s*ha]
Qdim
[l/s]

i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s]

Tak 0,160 0,9 0,144 285 41,0 86 12,3
Asfalt 0,147 0,8 0,117 285 33,4 86 10,0
Grönyta 0,242 0,1 0,024 285 6,9 86 2,1
Skogsmark 0,150 0,1 0,015 285 4,3 86 1,3
Summa: 0,698 0,300 85,5 25,7

Tabell 14 nedan visar erforderlig utjämningsvolym med hänsyn att minst 10 mm nederbörd
måste fördröjas på avvattnade hårdgjorda ytor, se kriterier enligt avsnitt 3.4.

Tabell 14.   Erforderlig utjämningsvolym för kriteriet med 10 mm regn.
Yta A [ha] m3 vid 10 mm

regn
Inklusive
20 %
säkerhet

Tak 0,160 16,0 19,2
Asfalt 0,147 14,7 17,6
Summa: 36,8 m3

Det andra kriteriet enligt avsnitt 3.4 säger att kapaciteten från magasin till utlopp är 20 l/sek per
hektar hårdgjord yta. Detta kriterium blir dimensionerande för fördröjningen;

- Kriteriet innebär att 6,14 l/s får släppas till det kommunala nätet. Det krävs då en
utjämningsvolym på 74,4 m3.
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4.3.2 FÖRSLAG TILL UTFÖRANDE

Avrinningsområde B.
Alternativet med punkthus redovisas i bilaga 1:2 och alternativet med lamellhus redovisas i
bilaga 1:3. Dagvattenanläggningen förläggs på kvartersmark. Familjebostäder ansvarar för
utbyggnad, drift och underhåll av föreslagna dagvattenanläggningar. Höjdsättningen av området
ska utföras så att vatten inte avrinner mot byggnaderna och så att vatten kan ledas in i de
föreslagna dagvattensystemen som det är avsett. Exakta utföranden och placeringar av ledningar
och magasin etc. måste tas fram i samband med detaljprojektering.

Alternativet med punkthus kräver ett underjordiskt magasin som föreslås utföras med
krossmaterial. Vatten från avrinningsområdet avleds hit i dagvattenledningar.

Alternativet med lamellhus kräver ett underjordiskt magasin som föreslås utföras med
krossmaterial. Vatten från avrinningsområdet avleds hit i dagvattenledningar.

Anslutningspunkten till kommunens system föreslås förläggas till nedstigningsbrunnen för
dagvatten i korsningen Järnmyntsgatan/Penninggatan.

Avrinningsområde C.
Dagvattenlösningen vid det nya parkeringshuset redovisas i bilaga 1:4.

Parkeringshuset kräver ett underjordiskt magasin som kan utföras med dagvattenkassetter.
Vatten från avrinningsområdet avleds hit i dagvattenledningar. Även en alternativ placering av
magasinet har redovisats i bilaga 1:4. I beräkningarna enligt föregående avsnitt har förutsatts att
parkeringshuset utförs med ett öppet p-däck på översta planet. Dagvatten från parkeringsytor
kan innehålla spår av olja och partiklar och bör därför i så stor utsträckning som möjligt
oljeavskiljas innan avledning till kommunens nät. Oljeavskiljare bör vara av klass 1 enligt SS EN
858-1, lamellavskiljare eller avskiljare med bypass. Avskiljare utrustas med nivålarm. Om t ex
sedumtak väljs i stället behövs ingen oljeavskiljning. Magasinsvolymen som då krävs blir också
något mindre eftersom man grovt kan räkna med en avrinningskoefficient på 0,75 i stället för
0,9 som använts här.

Dagvattenanläggningen förläggs på kvartersmark. Familjebostäder ansvarar för utbyggnad, drift
och underhåll. Höjdsättningen av området ska utföras så att vatten inte avrinner mot byggnaden
och så att vatten kan ledas in i det föreslagna dagvattensystemet som det är avsett. Detta är
extra viktigt då det enligt skyfallsmodellen finns ett instängt område i anslutning till P-huset.
Enligt skyfallsmodellen kan det bli cirka 20 cm djup på vattnet innan det rinner över
höjdpunkten på Nickelmyntsgatan. Exakta utföranden och placeringar av ledningar och magasin
etc. måste tas fram i samband med detaljprojektering. Anslutningspunkten till kommunens
dagvattensystem föreslås förläggas till befintlig nedstigningsbrunn i Nickelmyntsgatan.

Om parkeringshuset utgår behövs ingen utjämningsvolym, men i så fall blir det heller ingen
förbättring av översvämningsproblematiken som varit i Nickelmyntsgatan vid flerbostadshuset.
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4.4 FÖRORENINGSHALTER

Med hjälp utav StormTac har föroreningshalter tagits fram. Den reducerade arean för området
har används vid beräkningarna. Koncentrationer av föroreningar som uppstår från olika typer av
ytor finns i StormTac och används för att ta fram koncentrationerna för föroreningarna.
I tabellerna nedan presenteras resultaten för de beräknade föroreningshalterna.

Föroreningshalterna jämförs med de riktvärden som rekommenderas utav Göteborgs
miljöförvaltning och finns markerade i tabellen i blå form. De föroreningshalter som överstiger
de rekommenderade värdena markeras i tabellerna med röd färg och föroreningshalterna som
understiger Göteborgs riktvärden markeras med grön färg.
Dagvattnet från alla områden leds till Järnbrottsdammen där ytterligare rening sker innan det
leds vidare till Stora Ån och slutligen hamnar i Askimsfjorden.

4.4.1 FÖRORENINGAR AVRINNINGSOMRÅDE A
Inom avrinningsområde A har föroreningshalter tagits fram för exploateringsalternativet
lamellhus, resultaten för alternativet presenteras i tabell 15.

För alternativet med lamellhus föreslås ett makadammagasin som fördröjningsalternativ.
Makadammagasin har även en renande effekt på dagvatten, därför beräknas föroreningshalterna
efter att dagvattnet har passerat makadammagasinet för alternativet med lamellhus.

Före exploateringen är det bara tributyltenn (TBT) som överstiger riktvärdena. Efter exploatering
kommer kadmium, koppar, fosfor, kväve, TBT och total organiskt kol (TOC) att överstiga de
rekommenderade föroreningshalterna. Däremot överstigs inte riktvärdena så mycket att
ytterligare en reningsanläggning skall behövas. Dessutom kommer ytterligare rening att ske i
Järnbrottsdammen.

Efter att dagvattnet har passerat makadammagasinet uppskattas enbart fosfor överstiga
Göteborgs riktvärden.

Tabell 15.    Föroreningshalter för exploateringsalternativ Lamellhus.

Riktvärden
(Göteborg) Före exploatering Efter exploatering

Efter rening med
makadammagasin

Pb (µg/l) 14 1,8 2,9 0,6
Cd (µg/l) 0,4 0,069 0,4 0,16
Cr (µg/l) 15 0,56 4,9 1,4
Cu (µg/l) 10 5,1 15 4,5
Ni (µg/l) 40 0,58 3,5 1,8
Zn (µg/l) 30 12 28 14
Hg (µg/l) 0,05 0,0047 0,044 0,025
As (µg/l) 15 4,1 2,9 1,2

P (µg/l) 50 43 110 90
N (µg/l) 1250 750 1700 990
Olja (µg/l) 1000 82 410 62
SS (µg/l) 25000 9000 13000 10000
BaP (µg/l) 0,05 0 0,0081 0,005
Bensen (µg/l) 10 1,2 2,3 1,4
TBT (µg/l) 0,001 0,0014 0,0017 0,001
TOC (µg/l) 12000 5300 14000 8900
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Inom avrinningsområde A exploateras ytterligare en del där ett gruppboende planeras, se tabell
16. Innan exploatering uppskattas koppar, fosfor, SS och TBT. Efter exploateringen uppskattas
tre ämnen överskrida Göteborgs riktvärden, fosfor, kväve och TBT.

För gruppboendet föreslås ett kassettmagasin som fördröjningsalternativ för dagvatten.
Kassettmagasin har ingen reningseffekt för dagvatten. Även om inget reningssteg för dagvatten
anläggs inom avrinningsområde A bedöms det inte behövas, då föroreningshalterna efter
exploatering inte ökar markant.

Dagvattnet kommer dessutom att ledas till en damm som anses rena dagvattnet tillräckligt
mycket för att recipienten inte skall belastas utav dagvattnet från avrinningsområde A

Tabell 16.    Föroreningshalter för exploatering av gruppboende.

Riktvärden
(Göteborg)

Före
exploatering Efter exploatering

Pb (µg/l) 14 6,4 2,3
Cd (µg/l) 0,4 0,13 0,37
Cr (µg/l) 15 3 2,7
Cu (µg/l) 10 11 8,4
Ni (µg/l) 40 1,2 2,5
Zn (µg/l) 30 34 21
Hg (µg/l) 0,05 0,013 0,014
As (µg/l) 15 3,8 3,5

P (µg/l) 50 60 79
N (µg/l) 1250 840 1300

Olja (µg/l) 1000 200 130
SS (µg/l) 25000 32000 16000
BaP (µg/l) 0,05 0,0098 0,0049
Bensen (µg/l) 10 1 1,1
TBT (µg/l) 0,001 0,0015 0,0016
TOC (µg/l) 12000 7600 8300

4.4.2 FÖRORENINGAR AVRINNINGSOMRÅDE B
Inom avrinningsområde B finns två alternativa exploateringsförslag. Det första alternativet är
med lamellhus och det andra består av punkthus. Föroreningshalterna för alternativen
presenteras i tabell 17 och 18.

Före exploateringen uppskattas med hjälp av StormTac att 5 ämnen överstiger riktvärdena,
dessa ämnen är koppar, fosfor, kväve, TBT och TOC.

För alternativ med lamellhus föreslås att dagvattnet leds via krossmaterialmagasin,
krossmagasin är främst till för att fördröja dagvattnet, men har även en renande effekt.

Efter exploatering kommer dagvattnet från området innehålla sex ämnen som överstiger de
rekommenderade riktvärdena. Dessa ämnen är kadmium, koppar, fosfor, kväve, TBT och TOC.
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När dagvattnet går igenom krossmagasinet uppskattas föroreningshalterna ligga tillräckligt lågt
för att inte ha en betydande effekt på recipienten. Dagvattnet från detta alternativ bedöms inte
behöva någon ytterlig rening, då enbart fosfor överstiger riktvärdena.

Dagvattnet kommer att ledas till Järnbrottsdammen vilket medför ytterligare rening av
dagvattnet. Därför bedöms inte någon ytterligare rening behövas inom avrinningsområde B för
detta alternativ.

Tabell 17.   Föroreningshalter för alternativ med lamellhus inom avrinningsområde B.

Riktvärden
(Göteborg)

Före
exploatering

Efter
exploatering

Efter rening med
krossmagasin

Pb (µg/l) 14 3 2,8 0,6
Cd (µg/l) 0,4 0,34 0,42 0,16
Cr (µg/l) 15 5,1 4,5 1,3
Cu (µg/l) 10 17 14 4,5
Ni (µg/l) 40 3,4 3,4 1,8
Zn (µg/l) 30 28 27 14
Hg (µg/l) 0,05 0,049 0,036 0,021
As (µg/l) 15 2,9 3 1,3

P (µg/l) 50 120 120 90
N (µg/l) 1250 1700 1700 970

Olja (µg/l) 1000 470 340 100
SS (µg/l) 25000 12000 15000 10000
BaP (µg/l) 0,05 0,0077 0,0075 0,005
Bensen (µg/l) 10 2,6 2 1,2
TBT (µg/l) 0,001 0,0016 0,0017 0,001
TOC (µg/l) 12000 15000 13000 7900

För alternativ med punkthus uppskattas 5 ämnen överstiga de rekommenderade
föroreningshalterna efter exploatering. Ämnena som överstiger de rekommenderade riktvärdena
är koppar, fosfor, kväve, TBT och TOC. Föroreningshalterna efter exploatering och utan rening
bedöms inte överskrida så pass mycket att ytterligare ett reningsalternativ behövs inom
avrinningsområdet.

Dagvattnet föreslås ledas via ett krossmagasin för att fördröja dagvattnet, där en viss grad av
rening sker. Efter att dagvattnet har gått genom krossmagasinet uppskattas det att två ämnen
kommer att överstiga riktvärdena, dessa ämnen är fosfor och TOC. Även då några ämnen
överskrider de rekommenderade riktvärdena är det inte tillräckligt för att motivera ytterligare ett
reningssteg inom avrinningsområdet.
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Dagvattnet kommer att ledas vidare till järnbrottsdammen där det kommer att renas ytterligare.
Detta är ytterligare en anledning till varför inga fler reningssteg behövs inom avrinningsområde
B.

Tabell 18.   Föroreningshalter för alternativ med punkthus inom avrinningsområde B.

Riktvärden
(Göteborg)

Före
exploatering

Efter
exploatering

Efter rening
krossmagasin

Pb (µg/l) 14 3 2,8 1
Cd (µg/l) 0,4 0,34 0,4 0,19
Cr (µg/l) 15 5,1 4,5 1,5
Cu (µg/l) 10 17 14 6,1
Ni (µg/l) 40 3,4 3,4 1,6
Zn (µg/l) 30 28 27 10
Hg (µg/l) 0,05 0,049 0,037 0,019
As (µg/l) 15 2,9 3 1,9

P (µg/l) 50 120 120 61
N (µg/l) 1250 1700 1700 1200

Olja (µg/l) 1000 470 360 100
SS (µg/l) 25000 12000 15000 6100
BaP (µg/l) 0,05 0,0077 0,0073 0,005
Bensen (µg/l) 10 2,6 2 0,98
TBT (µg/l) 0,001 0,0016 0,0017 0,00081
TOC (µg/l) 12000 15000 13000 13000
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4.4.3 FÖRORENINGAR AVRINNINGSOMRÅDE C
Föroreningshalterna för alternativ C presenteras i tabell 19. För avrinningsområde C föreslås
inget reningsalternativ för dagvattnet. Vid uppskattning av föroreningshalterna sker ingen större
förändring av föroreningshalterna.
Innan exploatering uppskattas koppar, fosfors, kväve och TBT att överstiga de rekommenderade
riktvärdena.
Efter exploatering uppskattas samma ämnen överstiga de rekommenderade riktvärdena. Detta
medför att ingen drastisk ökning inträffar efter exploatering. Reningssteg inom området bedöms
inte behövas.
Dessutom skall dagvattnet ledas till järnbrottsdammen där dagvatten renas.

Tabell 19.   Föroreningshalter för avrinningsområde C.

Riktvärden
(Göteborg)

Före
exploatering

Efter
exploatering

Pb (µg/l) 14 2,7 2,6
Cd (µg/l) 0,4 0,37 0,4
Cr (µg/l) 15 4 3,9
Cu (µg/l) 10 13 12
Ni (µg/l) 40 3,1 3,1
Zn (µg/l) 30 25 25
Hg (µg/l) 0,05 0,032 0,029
As (µg/l) 15 3,2 3,2

P (µg/l) 50 110 100
N (µg/l) 1250 1600 1600

Olja (µg/l) 1000 300 270
SS (µg/l) 25000 15000 16000
BaP (µg/l) 0,05 0,0065 0,0066
Bensen (µg/l) 10 1,8 1,6
TBT (µg/l) 0,001 0,0016 0,0017
TOC (µg/l) 12000 12000 11000

4.5 RECIPIENTER

Dagvattnet från området avleds till Järnbrottsdammen som sedan släpper renat dagvatten till
Stora ån och sedan vidare till Askimsfjorden.

4.5.1 STORA ÅN
Utifrån miljökvalitetsnormerna har Stora åns ekologiska status klassats som måttlig (VISS). Målet
är att nå god ekologisk status vid 2021 men har fått uppskov fram till och med 2027, då målet
inte kommer att kunna nås innan 2021. Bedömningen på den ekologiska statusen är baserad på
att Stora ån lider av övergödning och konnektivitet i ån inte längre är naturlig.
Den kemiska statusen för Stora ån är klassad som ej god kemisk status. Bedömningen har gjorts
då vattnet har höga halter av bromerade difenyletrar och kvicksilverhalterna är höga.
Då dagvattnet från utredningsområdet inte överstiger föroreningshalterna allt för mycket och
dessutom renas ytterligare i järnbrottsdammen, anses dagvattnet inte påverka den ekologiska
eller kemiska statusen i Stora ån.
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4.5.2 ASKIMSFJORDEN
Enligt miljökvalitetsnormen bedöms vattnet i Askimsfjorden ha en måttlig ekologisk status.
Bedömningen är baserad på att vattnet har höga halter av näringsämnen och övergödning
förekommer som en konsekvens. Vid 2027 skall Askimsfjorden uppnå kvalitetskravet god
ekologisk status. Kravet ansågs inte nås till 2021 då 60 % av näringsämnena kommer från
utsjön.
Kemisk statusen i Askimsfjorden bedöms vara ej god. Bedömningen är baserad på att det
förekommer höga halter av bromerade difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt
tributyltenn föreningar (TBT).
Ytvattnet i Askimsfjorden bedöms inte påverkas utav dagvattnet som tillförs från
utredningsområdet. Bedömningen baseras på föroreningshalterna från de olika ämnena.
Dessutom kommer dagvattnet först att ledas till järnbrottsdammen där ytterligare rening
kommer att ske.

4.6 INFORMATION OM DAGVATTENLÖSNINGAR

4.6.1 DAGVATTENKASSETTER
Fördröjningsmagasin kan utföras med dagvattenkassetter, figur 13. Hålrumsvolymen är ca 95 %,
vilket ger ett effektivt utnyttjande av ytan som krävs. Fördelar med dagvattenkassetter jämfört
med makadamfyllda magasin är vidare att det finns möjligheter till inspektion, rensning och
spolning. För att hela volymen ska kunna nyttjas måste magasinet anläggas ovan eller utan
kontakt med grundvattnet. Kassetterna ska omges av en geotextil för att hålla smuts och jord
utanför magasinet. En tät duk kan vara ett alternativ ifall det inte finns möjlighet att placera
kassetterna under grundvattenytan. Det finns kassetter som belastningsmässigt tål att anläggas
under parkeringsytor som i figuren.

Figur 13.   Dagvattenkassetter. Källa: Uponor.

4.6.2 MAGASIN AV KROSSMATERIAL
Fördröjningsmagasin kan även utföras med krossmaterial. Hålrumsvolymen är ca 30 %, Fördelar
med ett makadammagasin är att det tål mer last än t ex ett kassettmagasin. Det går emellertid
inte att underhålla lika effektivt. För att hela volymen ska kunna utnyttjas måste magasinet
anläggas ovan eller utan kontakt med grundvattnet. Krossmaterialet ska omges av en geotextil
för att hålla smuts och jord utanför magasinet. En tät duk kan vara ett alternativ ifall det inte
finns möjlighet att placera magasinet under grundvattenytan.
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4.6.3 MAKADAMDIKEN
Avtappningen av makadamdiken utförs med en dräneringsledning som läggs nära botten i
fyllningen, figur 14.

Figur 14.   Makadamdike med dräneringsledning i botten. Källa: Svenskt Vatten P105.

Fyllningen utgörs av krossmaterial, t ex makadam som har ca 30 % hålrumsvolym. En geotextil
läggs mellan fyllningen och den angränsande jorden. Ett makadamdike har främst fördröjande
effekt, men även i viss mån renande effekt. Den hydrauliska kapaciteten avtar med tiden och ett
makadamdike behöver grävas om efter ca 15 år.

4.6.4 OLJEAVSKILJARE
Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten når avloppsnäten ska ha en
oljeavskiljare, t ex bensinstationer, verkstäder, parkeringshus mm. Moderna oljeavskiljare, oftast
klass 1, har bättre rening än de äldre som ofta är av klass 2. En oljeavskiljare ska fungera på det
sätt den är konstruerad för och därför krävs skötsel, kontroll och regelbunden tömning. Alla
oljeavskiljare ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN 858-1. Provtagningsmöjligheter och
larm ska finnas. En oljeavskiljare av klass 1 får max släppa ut 5 mg olja/liter flöde.

5 SLUTSATSER

Med hjälp av ovan beskrivna system för dagvattenhanteringen, bedöms en tillfredsställande
lösning kunna fås till stånd inom planområdet. Föreslagna system fördröjer och renar dagvattnet
innan det når kommunens nät. I rapporten framgår vilka volymer som krävs för fördröjning
utifrån de krav som Göteborgs Stad ställer. Översvämningssituationen intill flerfamiljshuset vid
Nickelmyntsgatan påverkas så att risken för dämning i kommunens dagvattenledning jämfört
med dagsläget minskar. Det är viktigt att höjdsättning i planområdet sker så att byggnader
skyddas och avledning av dagvatten även kan ske ytledes i de fall det dimensionerande
10-årsregnet överskrids.
Slutlig dimensionering, placering och utformning av dagvattenlösningen föreslås utföras i
samband med detaljprojektering.
Utifrån genomförda föroreningsberäkningarna görs bedömningen att med föreslaget system för
omhändertagande av dagvatten kommer mängden föroreningar till recipienten förändras
marginellt efter en exploatering.

6 REFERENSER

Svenskt Vatten, Publikation P90 (2004): Dimensionering av allmänna avloppsledningar.
Svenskt Vatten, Publikation P104 (2011):  Nederbördsdata vid dimensionering och analys av

avloppssystem.
Svenskt Vatten, Publikation P105 (2011): Hållbar dag- och dränvattenhantering.
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7 BILAGOR

Bilagor föreslagen dagvattenhantering

1:1 Avrinningsområde A. Alternativet med lamellhus.
1:2 Avrinningsområde B. Alternativet med punkthus.
1:3 Avrinningsområde B. Alternativet med lamellhus.
1:4 Avrinningsområde C. Parkeringshus.



Ök ca +22,0

Anslutningspunkt

Utlopp vg ca +21,0

Magasin av krossmaterial

vg ca +20,9

Ny dagvattenledning

Ny dagvattenledning

Area ca 293 m2

Ök ca +23,5
Utlopp vg ca +22,5

Kassettmagasin

Area ca 20 m2

ledning i garage.

Ledning för takdagvatten

Ledning för takdagvatten

Dagvattenledning i garage

kopplas till dagvatten-
Dränering längs mur

Delområde 1 - Lamellhus

Bilaga 1:1
2017-05-29



Magasin av krossmaterial
Ök ca +31,7
Utlopp vg ca +30,7
Area ca 225 m2

Delområde 2 - Punkthus

Bilaga 1:2
2017-05-29



Magasin av krossmaterial
Ök ca +31,7
Utlopp vg ca +30,7
Area ca 230 m2

Delområde 2 - Lamellhus
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Alternativ placering
av kassettmagasin

Delområde 2 - Parkeringshus

Bilaga 1:4
2017-05-29
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