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1

Inledning

På uppdrag av Skanska AB har ÅF Infrastruktur utfört en utredning som översiktligt beskriver hur
dagvatten kan hanteras i kvarteret Tändstickan, Göteborg Stad, Västra Götalands län.

1.1

Syfte

Utredningen syftar till att:

klargöra frågor som uppkommit i samrådet


beräkna dagvattenflöden,



beräkna hur stora dagvattenmagasin som krävs,



föreslå hur dagvatten ska tas om hand i kvarteret,



utreda om möjlighet finns att ansluta mer dagvatten till befintligt magasin,



föreslå en lösning för att minimera risken för att höga vattenstånd i Mölndalsån
påverkar kvarteret

1.2

Synpunkter och yttranden från samråd

Kretslopp och Vatten
Dagvatten – Dag- och dräneringsvatten skall i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark
genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin…
Svar: Redan när första byggnaden uppfördes i kvarteret förbereddes med underjordiska magasin
som har kapacitet att fördröja dagvatten från större delen av området. Ett nytt mindre magasin
föreslås för att säkra erforderlig volym.
En dagvatten- och högvattenskyddsutredning skall göras för det aktuella området…
Svar: Dagens nivåer på högvatten i Mölndalsån innebär att rörledningarna för dagvatten däms.
Dock når det ej upp till marknivå. Bostadskvarteren utförs med förhöjt gårdsbjälklag med
underliggande garage vilket innebär att golvnivåerna på nedersta våningens bostäder kommer
att ligga på nivån ca +4 m och gårdsbjälklaget på en nivå som ligger över +3,6 m.
Miljö
Dagvatten och dräneringsvatten skall i första hand tas hand omhand lokalt inom kvartersmark…
Svar: Se kommentar till Kretslopp och Vatten ovan.
I förslaget till FÖP anges att mindre ”fickparker” eller regnvattenparker bör anläggas..
Svar: Dagvattenfrågan hanteras genom att leda vattnet via underjordiska magasin. Härigenom
fås inte bara en fördröjande effekt utan en avskiljning av partikelbunda föroreningar.
SGI
Vi noterar att det i planbeskrivning har uppmärksammats att planområdets nivå +2,8 till 3,0
ligger lägre än föreslagen planeringsnivå +3,7..
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Svar: Bostadskvarteren utförs med förhöjt gårdsbjälklag med underliggande garage vilket
innebär att golvnivåerna på nedersta våningens bostäder kommer att ligga på nivån ca +4 m och
gårdsbjälklaget på en nivå som ligger över +3,6 m. Nivån för färdiga golvnivåer i bostäder
kommer att ligga på säkra nivåer för framtida beräknade högvattennivåer för att människor skall
kunna ta sig ut från sina bostäder och via innergården torrskodda kunna ta sig från området.

1.3

Områdesbeskrivning

I Kvarteret Tändstickan planeras totalt fem nya byggnader, byggnader som planeras är kontorsoch bostadshus. Markytan ligger idag på nivån ca +13 (+3,05 i RH2000) och sluttar flackt ner mot
Mölndalsån till nivån ca +12,6 - +12,8 (+2,65 - +2,85 i RH2000) (Geoteknisk utredning för
detaljplan, 2014-05-08). Området avgränsas i norr av Almedalsvägen och i väst av Grafiska vägen.
I öster ligger fastighet Kallebäck 2:5 med kontorshus och tillhörande garage och i söder ett
industriområde. En översiktskarta finns i bilaga 1.
Området som utreds är indelat i fem delar, A-E, se figur 1.

Figur 1. Kvarteret Tändstickan.

4 (9)

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENHANTERING
KVARTERET TÄNDSTICKAN

5 (9)

Såväl bostäder som kontor kommer att inrymmas i byggnaderna. Bostäder kommer att förläggas
med golvnivåer på ca +4 meter. (RH2000). Innergården kommer att höjdsättas till ca +3,6.
1.3.1

Geoteknik

Enligt utförda geotekniska undersökningar består de ytliga jordlagren av fyllnadsmaterial av grus,
sand eller kross alternativt en grusig sand eller silt. På ca 0,5 m djup finns torrskorpelera ned till
mellan 1-1,7 m djup. Strax under torrskorpan och ned till ca 5 m djup är leran gyttjig. (Geoteknisk
utredning för detaljplan, 2015-05-19)
Ytterligare belastning av marken genom att påföra fyllnadsmassor kommer ej att ske då detta
riskerar att öka skredrisken mot Mölndalsån.
1.3.2

Geohydrologiska förhållanden

Den fria grundvattenytan har observerats på 0,3 m - 0,5 m under markytan. (Geoteknisk utredning
för detaljplan, 2015-05-19) Karakteristiska vattennivåer för Mölndalsån regleras i en vattendom
från 1955 (Dom A47/1955) enligt
Vattenstånd
HHV
MV
LLV

Nivå (Göteborgs lokala höjdsystem)
+11,8
+11,5
+11,2

Nivå (RH2000)
+1,85
+1,55
+1,25

Under 2007 - 2008 utfördes en rensning och upprustning i Mölndalsån där å-sektionen
återställdes till den sektion som utfördes 1955, där botten ligger på nivå +9,5, se Figur 2.

Figur 2. Sektion Mölndalsån enligt vattendom 1955.
Utredningen har även tagit del av den nivå som anges som högsta högvatten i systemhandling
för ÅF-huset (2012-01-30), nivån anges till +12,80 (+2,85 i RH2000). Medelnivån vid Gårda
dämme anges i systemhandlingen till +11,5 (+1,55 i RH2000).

2

Dagvatten

2.1

Metod

Beräkning av dimensionerande dagvattenflöde utifrån hårdgjorda ytor är baserat på rationella
metoden (Svenskt Vatten, 2011). Regnintensitet har beräknats enligt Dahlströms formel för
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regnintensitet i Sverige (Svenskt Vatten, 2011), för att ta hänsyn till en framtida ökad nederbörd,
har en klimatfaktor på 1,2 använts.
Dagvattenflödet har beräknats för ett 10-minuters regn, med 2-års respektive 10-års
återkomsttid. Valda avrinningskoefficienter framgår av tabell 1.

Tabell 1. Valda avrinningskoefficienter. Innan exploatering sattes avrinningskoefficienten till 0,2 med
anledning av att ytan bedöms klassificeras som obebyggd kvartersmark.
Markanvändning

Avrinningskoefficient

Innan exploatering
Takyta
Plattbelagd yta
Hårdgjordyta inom kvartersmark
Grönområde inom kvartersmark
Lekplats/grönområde
Asfalterad yta
Grönyta

2.2

0,2
0,9
0,7
0,6
0,4
0,1
0,8
0,4

Befintligt dagvattenflöde

Regnintensiteten beräknades med klimatfaktor för 2-års regn till 161 l/s, ha och för 10-års regn
till 274 l/s, ha. Dimensionerande dagvattenflöde innan exploatering beräknades till cirka 31 och
53 l/s för 2 respektive 10-års regn.

2.3

Framtida förhållanden

Den planerade exploateringen av planområdet kommer leda till en ökad andel hårdgjord yta,
som därmed ökar dagvattenflödet från området. Kretslopp och vatten ställer krav på fördröjning
av dagvatten i magasin om minst 10 l/m2 ansluten hårdgjord yta samt att ett maximalt
genomsnittligt utflöde om 20 l/s och hektar ansluten hårdgjord yta.
Kvarteret tändstickan har en total area av 9 700 m2 som är fördelad enligt tabell 2. Totalt uppgår
hårdgjord yta till ca 8 820 m2. Beräknat framtida flöde för området framgår av tabell 3.
Tabell 2. Markanvändning för kvarteret Tändstickan.
Markanvändning
Totalt [m2]
Varav:
Takyta [m2]
Platt belagd yta [m2]
Hårdgjord yta inom kvartersmark [m2]
Grönområde inom kvartersmark [m2]
Lekplats/grönområde [m2]
Asfalterad yta [m2]

A

B

C

D

E

3400

1400

1500

1700

1700

1328
146
175

330

587

670

397

216
196

1751

450
621

913

234
581

1107

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENHANTERING
KVARTERET TÄNDSTICKAN
2015-05-25

7 (9)

Tabell 3. Dimensionerande flöde för kvarteret Tändstickan.
Flöde efter exploatering

A

B

C

D

E

Totalt

Q 2 år, 10 min (l/s)
Q 10 år, 10 min (l/s)

45
77

13
23

20
34

20
33

21
36

120
204

Q 2 år, 10 min (l/s) med gröna tak
Q 10 år, 10 min (l/s) med gröna tak

34
59

11
18

16
26

14
24

18
31

93
158

2.3.1

Dimensionering av fördröjningsmagasin

Beräkningarna följer krav på fördröjning av dagvatten i magasin om minst 10 l/m2 och hektar
ansluten hårdgjordyta. Med totalt 8 820 m2 hårdgjord yta krävs fördröjningsmagasin med en
effektiv volym om ca 88 m3 för planerade fastigheter.
2.3.2

Utformning dagvattensystem

I gatan mellan område A och E ligger enligt systemhandling för ÅF-huset (2012-01-30) ett
makadammagasin med effektiv volym på 130 m3. Till magasinet ansluts idag dagvatten från ÅFhuset, garaget och troligen från ny kontorsbyggnad, se figur 3. Systemhandlingen anger även att
ett magasin om 165 m3 (effektiv volym) ligger under garaget. Med en hårdgjord yta på ca 3 200
m2 tar detta magasin hand om fördröjningen från garaget.
Den totala andelen hårdgjord yta från ÅF-huset och nytt kontor är ca1 4 500 m2, vilket enligt
kraven på fördröjning kräver en effektiv magasinsvolym om ca 45 m3.
Område A, B och E föreslås ansluta till befintliga magasin på 130 m3. Detta skulle ge en total
ansluten hårdgjord yta på ca1 10 335 m2 (ÅF-huset + Nytt kontor + A + E) vilket kräver ett
magasin med effektiv volym om 103 m3. Kapaciteten i befintligt magasin är därmed tillräckligt.
Område C och D har en total hårdgjord yta på ca1 3 000 m2 och kräver en effektiv
magasinsvolym om ca 30 m3. Ett makadammagasin med 1 meters djup kräver en yta om ca 90
m2. Ett makadammagasin föreslås med placering enligt figur 3 med utlopp i Mölndalsån.
Ev. nedfartsramper till garage o dyl. bör säkras från ytvatten genom ex. avskärande
linjeavvattningssystem typ ACO-drain eller motsvarande.

Hänsyn har inte tagits till hur stor andel takyta som utformas med gröna tak, se tabell 5 där
antagandet gjorts att 50 % takyta är utformad med gröna tak.
1
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Figur 3. Skiss över kvarteret Tändstickan. Rosa streckad linje = uppskattad hårdgjord yta för ÅF-huset,
grön streckad linje = uppskattad hårdgjord yta för garage, cyan streckad linje = uppskattad hårdgjord yta
för nytt kontor, röd markering visar läge för magasin enligt systemhandling (2012-01-30), lila markering
visar föreslaget läge för nytt magasin ca 98 m2.

Tabell 4. Översikt utformning dagvattenmagasin.
Yta [m2]
Befintligt effektiv magasinsvolym
ÅF huset (totalt)
Ny kontorsbyggnad (totalt)
Yta till befintligt magasin
Kräver effektiv magasinsvolym ca
Hårdgjordyta till befintligt magasin inkl. A
Hårdgjordyta till befintligt magasin inkl. A och E
Hårdgjordyta till befintligt magasin inkl. A, B och E
Kräver effektiv magasinsvolym ca
Område C+D
Kräver effektiv magasinsvolym ca
Om makadammagasin
Om 1 m djupt

Volym [m3]
130

2406
2073
4479
45
7879
9383
10334
103
2967
30
90
90

Tabell 5. Översikt utformning dagvattenmagasin med 50 % takyta som gröna tak.
Yta [m2]
Befintligt effektiv magasinsvolym

Volym [m3]
130
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ÅF huset (totalt)
Ny kontorsbyggnad (totalt)
Yta till befintligt magasin
Kräver effektiv magasinsvolym

1561
1544
3105

Hårdgjordyta till befintligt magasin inkl. A
Hårdgjordyta till befintligt magasin inkl. A och E
Hårdgjordyta till befintligt magasin inkl. A och E
Kräver effektiv magasinsvolym

5841
7147
7932

Område C+D
Kräver effektiv magasinsvolym
Om makadammagasin
Om 1 m djupt

2338

3

31

79

23
70
70

Skydd för högsta högvatten

Det beräknas att år 2100 kommer vattenståndet i havet att vara 1,0 meter högre och vid extrema
väder +2,8 meter över dagens medelvattennivå. Det skulle betyda att Mölndalsån vid det
aktuella planområdet skulle kunna ha en nivå på omkring +3 meter.
Planområdets befintliga marknivå ligger enligt grundkartan på +2,8 - +3,0 vilket gör att
ledningssystemet kommer ligga på en nivå under högsta högvatten för recipienten Mölndalsån.
Som ett extra skydd mot vattenupptryckning från Mölndalsån, och skydda området från
översvämning vid höga vattenstånd, föreslås att en backventil ansluts vid nytt utlopp till
Mölndalsån. Innan utloppet föreslås även en strömningsavskiljande fyllning. Ett liknade system
finns enligt systemhandlingen (2012-01-30) för utloppet från befintlig dagvattenledning i vägen
mellan område A-E.
Bostäder kommer att förläggas med golvnivåer som hamnar minst 1 meter över dagens
marknivå ca +4 m (RH2000). Innergården kommer att höjdsättas till + 3,6 m vilket innebär att
vatten ej kan tränga in vid dimensionerande högvattennivå i Mölndalsån. På detta sätt säkras att
människor via innergården kan lämna bostaden och torrskodda ta sig bort från byggnad om
höga vattenstånd skulle inträffa. Lågt liggande fönster bör ej förekomma. Ventiler eller andra
genomföringar i fasaden måste säkras så att inläckage ej kan ske.
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Bilaga 1 Översiktkarta
Markören 1 samt inringat område visar placering för Kvarteret Tändstickan. (Flygfoto från http://kartor.eniro.se/ 2015-05-11)

