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1 SAMMANFATTNING
Planförslaget innebär att området beläget i stadsdelen Högsbo i sydvästra Göteborg kan
bebyggas med 420 nya lägenheter i flerbostadshus, handel och en ny förskola.
VA- utredning syfte är att utreda förutsättningarna för VA- försörjning samt möjligheten
för fördröjning av dagvatten inom detaljplanområdet. VA- ledningar finns utbyggda i planområdets omgivande gator.
Planområdet består huvudsakligen av berg i dagen och grundvattennivå ligger ca 3 meter
under befintligt marknivå. Terrängen lutar framförallt från väst mot öst och sydöst men
visar sig ojämnt och har instängda ytor i sin centrala del. Sammantaget har terrängen dåliga infiltrationsmöjligheterna.
För avledning av spill- och dagvatten från planområdets västra och centrala delar föreslås
utbyggnad av allmänna avloppsledningar i lokalgatan och med utlopp i Rubelgatan. Ytterligare föreslås utbyggnad av allmän dricksvattenledning med anslutning i Riksdalersgatan.
Förslaget har bedömts utifrån möjligheten att åstadkomma en sammanhållen VA- utbyggnad.
Vid endast hårdgjorda ytor behövs ca 300 m3 effektiv magasinsvolym för att uppfylla
Kretslopp och vattens krav på dagvattenfördröjning med 10 mm/ m2 hårdgjord yta inom
kvartersmark. Behovet av magasinsvolym vid planutformning med gröna tak och
genomsläppliga anläggningar har uppskattas till 100 m3.
Fördröjningsmagasin inom kvartersmark föreslå utformas med växtbäddar eller makadamfyllt magasin som har en ca 30 % volymeffektivitet och viss reningsfunktion. Ytterligare
kan magasin utformas med dagvattenkassetter som är ca 95 % effektiva, dock måste dessa
anläggas minst 5 meter från bebyggelse.
Ytterligare dagvattenfördröjning inom kvartersmark kan ske med gröna tak, stuprörutkastare och genomsläppliga beläggningar på parkerings- och gångytorna. Gröna ytor föreslås i
så stor utsträckning som möjligt. Dagvatten från parkeringsplatser bör renas då det kan
innehålla spår av olja och partiklar.
Det är mycket viktig med en genomtänkt höjdsättning. Höjdsättning bör utformas så att
huset ligger högre än gatan och att planområdets centrala del i största möjliga mån lutar
mot planerad GC- Väg.
Dimensionering, placering och utformning av dagvattenlösningar måste studeras noggrannare vid detaljprojektering.
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2 SLUSATSER
Utrymmet inom kvartersmark bedöms vara tillräckligt för magasinsanläggningar som tillgodoser fördröjningskravet även då samtliga ytor hårdgörs. Höjdsättning inom planområdet skall göras mycket genomtänkt för att hantering av avloppsvatten med självfall ska
kunna anläggas. Dimensionering, placering och utformning av dagvattenlösningar måste
studeras noggrannare vid detaljprojektering.
3 BAKGRUND
På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret har Kretslopp och vatten utarbetat en översiktlig
VA-utredning för detaljplan ”Bostäder vid Guldmyntsgatan”. Planförslaget innebär att området kan bebyggas med 420 nya lägenheter i flerbostadshus, handel och en ny förskola.
Planområdet omfattar ca 3,5 ha och ligger på fastigheterna Järnbrott 64:5, 758:606,
758:178, 758:525, 758:602 OCH 758:66, beläget intill Axel Dahlström Torg i stadsdelen
Högsbo i sydvästra Göteborg. Planområdet gränsar med Örtugsgatan i norr, Riksdalergatan
i väster och med Guldmyntsgatan i öster. Rubelgatan korsar södra delen planområdet. VAledningar finns utbyggda i planområdets omgivande gator.
Planområdet var tidigare bebyggt med en skolbyggnad med tillhörande grusad plan för
bollsport i dess norra del och ett skogsparkområde i dess sydvästra del. Byggnaderna är nu
riven.
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Figur 1 Ljusblå markeringen visar lokalisering av planområdet
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3.1 SYFTE
Förfrågan gäller en översiktlig VA- utredning för att klarlägga förutsättningarna för VAförsörjning inom detaljplanområdet. Ytterligare skall utredas vilka möjligheter som finns
för fördröjning inom kvartersmark.
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Figur 2 Planområdet
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BEFINTLIGA MARKFÖRHÅLLANDE

4.1 AVRINNINGSOMRÅDE
Avrinningsområdet har delats upp i områdena 1, 2 och 3 beroende på hur marken lutar och
därmed ytvattenvägar. Se figur 3. I avrinningsområdet 1 lutar marken från väster till öster
mot Guldmyntsgatan, marknivåerna där varierar mellan ca +44 och + 38 meter. I området 2
lutar marken mot centrala planområdet, marknivåerna varierar mellan +45 och +38 meter.
Område 3 lutar huvudsakligen i sydöstlig riktning med marknivåer som varierar mellan ca
+44 och +32 meter RH2000, se terrängmodell i figur 3. Underlaget för terrängen är baserat
på laserscanning utförd 2011. Dessa stämmer inte med nivåerna efter rivningsarbete.
I delavrinningsområde 2, i figur 3, syns instängda ytor. Före rivningsarbete bestod området
av gångstråk och öppna lek- och parkytor som fungerade som översvämningsytor vid kraftigt regn. Vid exploatering skall området bebyggas med flerbostadshus.
Instängda område är ur dagvattensynpunkt inte lämpliga för bebyggelse. Dessa platser kan
istället reserveras för grönområden eller dagvattenanläggningar som kan exempelviss utformas med utjämningsmagasin eller tillfälliga översvämningsyta. Höjdsättning av området är viktig och måste utformas så att instängda område utan naturliga avrinningsvägar
undviks eller bygga på så sätt att man eliminerar översvämningsrisker.
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Örtugsgatan

Guldmyntsgatan

Riksdalersgatan
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Figur 3 Avrinningsområdet med marknivåerna och ytvattenvägar

Rubelgatan

Figur 4 vattensamling i centrala planområdet

4.2 BEFINTLIGT DAGVATTEN FÖRHÅLLANDE
Dagvattenflödet från detaljplanområdet avleds via befintliga dagvattenledningsnät i Guldmyntsgatan och Rubelgatan till Järnbrottsdammen för rening, ca 3,5 km söder ut och sedan
vidare till Stora Ån. Stora Ån mynnar slutligen i Välen. Vid höga flöden breddar dagvattnet direkt via ledningssystem till Stora ån.
4.3 BEFINTLIGT LEDNINGSNÄT OCH KAPACITET
Planområdet har upprättade förbindelspunkter för vatten och avlopp enligt tabell:
Serviser
Riksdalersgatan
Örtugsgatan
Guldmyntsgatan

dricks
V 51 K
V 100
V 66 K

dag
AD 150 BTG

spill

AD 225 BTG
AD 225 BTG

AS 150 BTG
AS 225 BTG
AS 225 BTG

Tabell 1 Befintlig dagvattenflöde se figur 3
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Befintliga serviser kan behöva dimensioneras upp och kan eventuell användas efter exploatering. Ytterligare förbindelsepunkt för VA kommer att upprättas 0,5 meter utanför varje
ny fastighetsgräns.
4.4 ALLMÄNNA HUVUDLEDNINGAR
Allmänt VA- ledningsnät är utbyggt i omgivande gator. En översiktlig kapacitetsutredning
över befintligt dagvattenledningsnät har utförs med hydraulisk modellering. I utredning
kom det fram att dagvattenledning AD 525 BTG öster om planområdet i Guldmyntsgatan,
har inte tillräckligt kapacitet för att avleda dagvatten efter exploatering. Rekommendationen är att kapaciteten på befintligt ledningsnätet utreds ytterligare med flödesmätningar.

Figur 5 Trycklinje befintlig ledningsnät

4.5 GEOTEKNIK
Enligt utförd geoteknisk undersökning består området huvudsakligen av berg i dagen. De
ytliga jordlagren består av ca 0,5- 1,5 meter lera av torrskopslera eller lerig sandig karaktär
och fyllnadsmaterial. Grundvattnet ligger ca 3 meter under marknivå. Sammantaget innebär detta att infiltrationsmöjligheterna i området är mycket begränsad eller dåliga. För vidare information hänvisas till geoteknisk rapport ” Bostäder mm vid Guldmyntsgatan”
utfört av Sweco 2012-09-27.
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5 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING
Stora ån är klass 1 med avseende på känslighet för föroreningar och rekreationsvärde. Den
avvattnade yta är klass 2 enligt vattenplan för Göteborg. Detta ger sammantaget att det
enligt vattenplanen krävs behandling av dagvattnet från området. Behandling innebär att
dagvattenhanteringen ska utformas med utjämningsmagasin med damm, våtmark, sedimentering, sänkbrunnar som töms, översilning med efterföljande sedimentering eller metod likvärdig effekt.
Kretslopp och vatten förespråkar alltid att vid ett tidigt skede skapas utrymme för fördröjning av dagvatten inom planområdets kvartersmark. Fördröjning skall dimensioneras så att
den effektiva magasinvolym motsvarar minst 10 mm nederbörd på den anslutna hårdgjorda
ytan. Lägsta golvnivå skall vara 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt.
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6 FLÖDES BERÄKNINGAR
Dagvattenflöde före och efter exploatering beräknas enligt rationella metoden i ”Svenskt
vattens publication P90”. Avrinningsområde fördelas enligt figur 3 och figur 5 och Rationella metoden i ”Svenskt vattens publikation P90”.
qd = A*φ*i (tr)
qd = dimensionerande flöde [l/s)]
A = avrinningsområde area [ha]
φ = avrinningskoefficient [-]
i(tr)= dimensionerande regnintensitet [l/s. ha]
6.1.1 Befintligt dagvattenflöde
För beräkning av flöde innan exploatering delas avrinningsområdet enligt figur 3. Asfalterade ytor för beräkningar uppskattas från flygbilder över skolbyggnation som fanns innan
rivningsarbetet, se figur 2.
Regnintensiteten väljs till 228 l/s, ha som motsvarar ett regn med 10 års återkomsttid och
10 minuter varaktigheter. Avrinningskoefficient väljs till 0,1 för obebyggd kvartersmark
(natur i tabellen), 0,9 för tak och 0,8 för betong och asfaltyta . Avrinningsområdet totala
area är ca 3, 4 ha.

OMRÅDE 1
OMRÅDE 2
OMRÅDE 3

A (ha)
0,84
0,85
1,73

tak (ha)
0,22
0,34

Tabell 1 Befintlig dagvattenflöde se figur 3
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asfaltyta (ha)
0,12
0,16
0,16

Natur (ha)
0,72
0,47
1,39

Q (l/s) 10 år
46,3
102,7
156,4

Örtugsgatan

Guldmyntsgatan

Riksdalersgatan
Rubelgatan

Figur 6 Delavrinningsområde sammanfaller ungefär varje fastighetsgräns som betecknas med bokstäver A-I.
Pilarna visar föreslag på vart dagvatten kan avledas efter exploatering
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6.1.2 Dagvattenflöde efter exploatering
För beräkning av dagvattenflöde efter exploatering fördelas avrinningsområdet i flera delområden där varje fastighet är ett delavrinningsområde, se figur 5.
Vid beräkning används regnintensiteten 228 l/s, ha som motsvarar ett regn med 10 års
återkomsttid och 10 minuter varaktigheter för ” instängt område inom citybebyggelse”
enligt publikation P90 samt 20 % p.g.a. klimat. Avrinningskoefficient väljs till 0,9 för tak,
0,8 för asfalt och 0,7 för prickad och övrigt mark. Avrinningskoefficienten 0,7 väljs då
man utgår från slutet byggnadsätt med stor andel hårdgjord- yta

FASTIGHET A
FASTIGHET B
FASTIGHET C
FASTIGHET D
FASTIGHET E
FASTIGHET F
FASTIGHET G
FASTIGHET H
GC-VÄG (OM I)
Tabell 2 Dagvattenflöde efter exploatering
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A (ha)
0,30
0,19
0,18
0,23
0,32
0,54
0,45
0,17
0,27

Q (l/s) 10 år
59,5
41,5
38,8
49,5
66,4
112,7
98,2
35,0
59,0

6.2 FÖRDRÖJNING
Den effektiva fördröjningsvolymen för dagvattenmagasin inom kvartersmark beräknas om
den utformas antingen med:
-

Endast hårdjordytor
Med gröna tak och parkerings- gångytor med genomsläppliga beläggningar.
Parkerings- gångytor uppskattas till ca 50 % av fastigheternas ytor utöver takytan.

Effektiv fördröjningsvolym vid endast hårdjordytan beräknas med 10 mm regn per m2.
Vid beräkningar med gröna tak används en anläggning med fördröjningskapacitet på
20 l/m2.

Tabell 3 Behov av effektiv volym för dagvattenfördröjning efter exploatering

Vid gemensamt magasin och endast hårdjorda ytor krävs en effektiv volym på ca 300 m3
6.3 KONSEKVENSER AV SKYFALL
Planområdet är gulmarkerat i skyfallsmodellen (figur 7). Modelleringen beskriver hur vatten rinner av vid extrema regn samt var och till vilket djup vattnet ansamlas. Resultatet
visar att inom delar av planområdet kan vattennivån stiga upp till ca 30 cm på befintlig
marknivå vid skyfall.
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Vid extrema regn överskrids dagvattenssystemets kapacitet och markens infiltrationsförmåga vilket medför att det sker en avrinning på markytan som skapar en marköversvämning. Modellen kan användas för att exempelvis klargöra placering av fördröjande dagvattenmagasin och alternativa ytliga avledningsvägar.
För att minska risk för översvämningar vid skyfall är det viktigt att det vid utformningen
av planområdet inte skapas instängda områden som gör att dagvatten inte kan rinna ut från
bostadsområdet.

’

Figur 7 Skyfallsmodellering vid 100 års regn
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7

UTFORMNING

7.1 UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA VA- LEDNINGAR
Följande utbyggnadsförslag för dagvatten bedömts utöver dagvattenperspektiv ifrån möjmö
ligheter för en sammanhållen VAVA utbyggnad inom detaljplanområdet.
detaljplanområdet
Avledning dagvatten och spillvatten från planerade bostäder i norra och östra delen av
planområdet föreslå avledas till befintligt ledningsnät i Guldmyntsgatan och Riksdalersgatan enligt figur 6.
Avledning av dagvatten
dagvatt och spillvatten från planerade bostäder i västra,
västra centrala och södra
delen av planområdet föreslå
lå avledas ned mot befintligt ledningsnät i Rubelgatan via konventionell spill- och dagvattenledningar,
dagvatten
se skiss 1. Befintlig marknivå i centrala planomplano
rådet är ojämnt och kommer att behövas fyllas i för att uppnå självfall.
7.2 FÖRDRÖJNING
Lämpligt utrymme för separata fördröjningsanläggningar inom kvartersmark är de reservereserv
rade områdena som har prickmarkerats i plankarta och även områdena där parkeringsparkerings och
uteplatsytor planeras. Utrymmet bedöms vara tillräckligt för magasinsanläggningar som
tillgodoser fördröjningskravet vid endast hårdgjorda ytor.
För att fördröja dagvatten från planerade taktak och asfaltytor föreslås fördröjningsmagasin
inom kvartersmark. Dessa magasin kan anläggas separat för varje byggnad eller kan samsa
ordnas i gemensamt magasin för flera byggnader om det anses mer gynnsamt. Magasin kan
utformas med växtbäddar, då dessa har också rening och ljuddämpande funktion. VäxtbädVäxtbä
2
dar har fördröjningskapacitet
jningskapacitet mellan 200 och 360 l/m beroende på storlek och konstrukkonstru
tion[1] .

Tabell 4 Beräknad magasinvolym per kvadratmeter vid angivet djup

Figur 9 Beräknad magasinvolym per kvadratmeter vid angivet djup
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Ytterligare kan magasin utformas som makadamfyllt magasin vilken har också reningsfunktion och är ca 30 % effektiva. Det är även möjligt att använda sig av magasin med
dagvattenkassetter som är 95 % effektiva dock måste dessa anläggas minst 5 meter från
bebyggelse för att undvika fuktskador.
Oavsett typ av anläggning skall magasinen anläggas över grundvattennivå annars måste
dessa utformas som tätanläggningar.
Dagvattenfördröjning från tak kan åstadskommas med gröna tak. Det finns olika typer av
gröna tak som kan väljas efter hur byggnaderna utformas. Exempelvis den extensiva typen
med ca 6 cm till ca 15 cm tjocklek och max vattenupptagning på 15 l/m2 respektive 30
l/m2. Taklutning för anläggningen kan variera mellan 0- 20 grader[2]. Ytterligare finns
semi-intensiva gröna tak med 25 cm till 50 cm jordsubstrat. Denna har en avrinningskoefficient på 0,2 vilket innebär att de är ca 80 % effektiva. Lutningar på taket kan inte vara
högre än 5 grader och ju plattare desto bättre. Begränsningar är vikten på hur många kg/m2
som bjälklaget tål[2].
Ytterligare fördröjning av dagvatten inom kvartersmark kan ordnas via stuprörutkastare
och genomsläppliga beläggningar på parkerings- gångytorna. Genomsläppliga beläggningar kan exempelvis utformas med rasterplattor, betonghålsten eller permeabla beläggningar
med bottenuppbyggnad med magasinsfunktion som kan släppa igenom ca 1 l/m2/s regnvatten [2]. Gröna ytor föreslås i så stor utsträckning som möjligt då dessa minskar avsevärt
dagvattenflödena från området.
Dagvatten från parkeringsplatser bör oljeavskiljas då kan det innehålla spår av olja och
partiklar.
Alternativ 1
I skissen 1 finns exempel på hur dagvattenhantering med kombination av fördröjningsmagasin och gröna tak inom varje fastighet kan utformas. Skissade ytorna för fördröjningsmagasin motsvarar det utrymme som skulle krävas vid en meter djup anläggning och under
förutsättning att krav på fördröjningsvolym kompletteras med gröna tak och eventuella
genomsläppliga beläggningar.
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Örtugsgatan

Guldmyntsgatan

Riksdalersgatan

Rubelgatan
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Skiss 1 Förslag dagvattenhanering

Alternativ 2
Gemensamt magasin för dagvattenfördröjning från flera fastigheter. Magasinen kan placeras i gemensam mark sydöst om planområdet (se figur 8) och med utlopp i befintligt ledningsnät I Rubelgatan. Anläggningen kan exempelviss utformas som utjämningsmagasin
med damm. Det att viktigt att redan i tidigt skedde utredas den långsiktiga driftfrågan, det
organisatoriska och ekonomiska. Frågan bör tas upp med trafikkontoret och lantmäteriet.
Vid gemensamt magasin krävs en effektiv fördröjningsvolym på ca 300 m3 . Om anläggning utformas med makadammagasin med ca 1 meter djup krävs en yta på ca 1000 m2. Vid
utformning med dagvattenkassetter med 1,2 meter djup krävs ca 300 m2 markyta.
7.3 HÖJDSÄTTNING
P.g.a. markförhållande är det mycket viktig med en genomtänkt höjdsättning. Höjdsättning
bör utformas så att huset ligger högre än gatan och att planområdets centrala del i största
möjliga mån lutar mot planerad GC- Väg. Delar av fastigheter C och D ligger i lågpunkter
och instängda område. Detta innebär att område kommer att behövas fyllas upp för att klara dagvatten och spillvatten avledning med självfall. Lägsta golvnivå skall ligga 0.3 meter
över marknivå i förbindelsepunkt.
7.4 DRICKSVATTEN
Dricksvattenanslutning kan ske till befintligt allmänt ledningsnät antingen i Riksdalersgatan, Örtugsgatan eller i Guldmyntsgatan. Det bedöms att befintligt dricksvattenledningsnät
har tillräcklig kapacitet för att klara dricksvattenförsörjning för planerade byggnation. Det
lägsta normala vattentrycket i förbindelsepunkten motsvarar nivån + 77 m (höjdsystem
RH2000). I fallet högre vattentryck önskas får detta ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren.
För att möjliggöra dricksvattenförsörjning för fastigheter D och F föreslås utbyggnad av en
ny dricksvattenledning med anslutning till befintligt dricksvattenledningsnät i Riksdalersgatan, se figur 8.
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Föreslagen allmän dricksvattenledning

Föreslagen allmän avloppsledning i lokalgatan

Ungefär område vid
gemensamt fördröjnings
magasin

Figur 8 Eventuella ledningsutbyggnader
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Figur 8 förslag på VA- utbyggnad samt området för gemensam dagvattenmagasin i alternativ 2
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BILAGA

Figur 9 Gröna tak Tyskland flera våningshus

Figur 11 Stuprör avleder takvatten till växtbädden
Figur 12 Ränndal
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Figur 10 gröna tak Tyskland

Figur 13 Växtbädd
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Figur 14 Växtbädd Lund

Figur 15 Dagvattenkassetter har 95%
lagringskapacitet
24

9

REFERENSER

Publikation P90 dimensionering av avloppsledningar
Publikation P105 Hållbar dag och dränvattenhantering
Publikation P104 Dimensionering av allmänna avloppsledningar
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