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1

Sammanfattning

I samband med detaljplanearbetet för bostäder vid Ebbe Lieberathsgatan/Katrinedalsgatan
inom stadsdelen Krokslätt, Göteborg, har Sigma Civil AB fått i uppdrag av Göteborgs stad att
göra en dagvattenutredning för området. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska
eftersträvas.
Utredningen visar att ett fullständigt lokalt omhändertagande av dagvatten är möjligt och två
alternativa lösningar har tagits fram. Lösningsalternativen bygger på att dagvattnet från
planområdets nyanlagda ytor fördröjs nära källan med hjälp av diken, gröna tak, växtbäddar och
fördröjningsmagasin.
Vid detaljprojektering är det viktigt att marken utformas och höjdsätts så att planerad
bebyggelse inte riskerar att utsättas för översvämning. Detta säkerställs genom att hålla
avstånd mellan lägsta golvnivån i byggnaderna och marknivån i respektive
avloppsförbindelsepunkt och genom att bibehålla lokal- och huvudgator som naturliga lågstråk i
området.

2

Inledning

2.1 Syfte
I stadsdelen Krokslätt, Göteborg, planeras nya bostadsbebyggelser och lokaler mot Ebbe
Lieberathsgatan inom fastigheterna 35:11 och 35:13. Syftet med uppdraget är att utreda
förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten, fördröjning och eventuella tekniska
skyddsåtgärder som kan behöva vidtas i samband med planerad exploatering. Ambitionen är att
minimera anläggandet av nya ledningssystem och istället nyttja öppna diken och
fördröjningsdammar. Detta för att minimera ingrepp i befintlig miljö och därmed undvika
ytterligare driftkostnader i framtiden.

2.2 Underlag
I arbetet med utredningen har följande underlag använts:
 Samlings- och grundkarta (dwg)
 Karta med befintliga VA-ledningar
 Samrådshandling februari 2016 (Koncept och illustrationsritning, dwg)
 MUR 115-275 med bilagor
 Publikation P110, Svenskt Vatten 2016
 Publikation P104, Svenskt Vatten 2011
 Publikation P105, Svenskt Vatten 2011
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3

Befintliga förhållanden

3.1 Områdesbeskrivning
Området som är aktuellt för dagvattenutredning ligger intill kommungränsen till Mölndals Stad i
stadsdelen Krokslätt, södra Göteborg, och är ca 0,5 ha stort. Området begränsas i öster av
Ebbe Lieberathsgatan och kommungränsen i söder. I väst avgränsas planområdet av det
kommunägda grönområdet inom Krokslätt 708:511 och i norr av Krokslätt 35:6.

Figur 1 – Planområdets ungefärliga avgränsning (eniro.se)

Marken nyttjas idag för glasmästeri med tillhörande kontorslokaler och parkering vilket planeras
att rivas. Det kommunalägda grönområdet i väster består av en skog som sluttar mot
planområdet. I mötet mellan grönområdet och planområdet finns ett befintligt makadamlager
som går längs med fastighetsgränsen i väster.
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Figur 2 - Makadamlager längs fastighetsgränsen i väster

Fastigheterna består i dagsläget av nästintill uteslutande av hårda ytor, såsom tak och asfalt.
Delar av innergården på fastigheten 35:11 sluttar ut mot Ebbe Lieberathsgatan och taket är
försett med öppna stuprör vilket leder vatten direkt ut på vägen.

Figur 3 - Öppna stuprör längs fastighetsgränsen i öster

För tillfället finns ingen risk för översvämning på det befintliga planområdet. Eftersom
fastigheterna utgörs av en stor andel hårdlagd yta och ingen fördröjning sker belastas istället
va-nätet.
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3.2 Befintligt Va-system
Fastigheten 35:13 är idag ansluten till va-nätet via separata dag- och spillvattenledningar i Ebbe
Lieberathsgatan. Fastigheten är även ansluten till dricksvattennätet. Anslutning till nätet sker i
fastighetens sydöstra hörn där dagvattnet leds via ledningar till Mölndalsån.
Fastigheten 35:11 har ingen separat behandling av dag- och spillvatten utan är ansluten till en
kombinerad spill- och dagvattenledning. Den kombinerade ledningen ska separeras så att
fastigheten i framtiden är ansluten till det allmänna dagvattennätet. Fastigheten är även
ansluten till dricksvattennätet. Anslutningen till nätet sker i fastighetens östra del.

3.3 Geoteknik
På uppdrag av JM AB har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk utredning av området i
november 2015. Enligt denna har en jordlagerbeskrivning tagits fram vilken överensstämmer
med jordartskartor från SGU. Jordlagerföljden beskrivs bestå av fyllnadsmaterial på lera som
underlagras av friktionsmaterial på berg. Lerans mäktighet varierar med jorddjupet mellan
någon enstaka meter i nordväst till ca 30 meter i sydöst. Ingen radonmätning har skett då
planområdet täcks av ett lager lera som sannolikt förhindrar radongas att tränga upp från
berggrunden. Vid schaktning kan dock radongas frigöras varför mätning kan komma i fråga i
detta skede.

Figur 4: Urklipp från jordartskartan skala 1:25 000 – 1:100 000 (www.sgu.se)
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Figur 5 – Urklipp från jorddjupskarta (www.sgu.se)

4

Framtida förhållanden

4.1 Planförslag
På fastigheterna 35:11 och 35:13 planeras att byggas bostäder och lokaler. Ca 210 lägenheter
och 70 kvm lokaler. Det kommer att byggas fyra stycken sex- till sjuvåningshus med en
tillhörande innergård. Under innergården planeras ett garage i ett eller två plan. Området
kommer vid jämförelse med befintligt läge bestå av större andel gröna ytor vilket är fördelaktigt
ur dagvattensynpunkt.
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Figur 6: Illustration av planförslag

4.2 Dimensionering
4.2.1

Förutsättningar till dagvattenhantering

Förutsättningarna för dagvattenhantering är framtagna med hjälp av:






Kretslopp och Vattens principer för dagvattenhantering
Krav enligt avrop
P110 Dimensionering av allmänna avloppsledningar
P104 Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem,
P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering.

Svenskt Vatten Publikation P104 rekommenderar att en säkerhetsfaktor för korttidsnederbörd
används. För dimensionering för det planerade området ansätts en faktor av 1,2 för att ta
hänsyn till framtida klimatförändringar, ökade regnmängder och områdets marknivå. Vid
beräkning av det befintliga läget har ingen sådan faktor använts.
Mölndalsån har prioriteringsklass 3 enligt Göteborgs vattenplan. Dagvattnet från planområdet
har klass 3. Matrisen över behandlingsbehov enligt åtgärdsplan anger ”enklare behandling”
vilket exemplifieras med lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), fördröjning,
utjämningsmagasin, översilning eller avledning i öppet dike där det så är möjligt och lämpligt.
Rening via oljeavskiljare krävs endast för dagvattenavledning från större parkeringsplatser som
inte ingår i planförslaget.
En skyfallsmodellering har utförts av Göteborgs Stad för att studera översvämningar för stadens
utbyggnadsområden. Ett extremt regn innebär alltid en risk att lågpunkter och innestängda
områden översvämmas. Eftersom planområdet är högt belägen påverkas det dock inte av
varken ett så kallat 500-årsregn eller de förväntade höjda havsnivåerna.
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4.2.2

Beräkning av dimensionerande regnintensitet

Beräkningar av dimensionerande regn sker enligt Svenskt Vatten publikation P104 med hjälp av
Dalström-ekvationen nedan (1):
3
𝑖 = 190 Å ∗ ln 𝑡𝑟/𝑡𝑟0,98 + 2

i:
tr:
Å:

(1)

regnintensitet [l/s*ha]
regnvaraktighet [min]
återkomsttid [mån]

Återkomsttiden sätts till 10 år (citybebyggelse, P105). Beräkningar utförs för både korta och
långa regn och ger en regnintensitet vid 10-minuters-koncentrationstid på 228 l/s per ha. En 30minuters-koncentrationstid ger en regnintensitet på 116 l/s per ha. För uppföljande beräkningar
av dagvattenåtgärder väljs en dimensionerande regnintensitet av 228 l/s per ha.

4.2.3

Beräkning av dimensionerande flöden

Det dimensionerande dagvattenflödet Qdim beräknas i ekvation (2).
(2)

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖 ∗ 𝑘
Qdim: dimensionerande flöde [l/s]
A: avrinningsområdets area [ha]
φ: avrinningskoefficient
i: regnintensitet [l/s*ha]
k: klimatfaktor

Dimensionerande flöden såsom delområdens storlek och avrinningskoefficienter redovisas i
tabell 1 och 2. Avrinningskoefficienter har valts enligt Svenskt Vatten Publikation P90.
Planområdet har delats in i två delar. Området ”Fastighet” syftar på det området som utgörs av
fastigheterna 35:11 och 35:13 medan ”Kommun” syftar på skogsområdet i väster och stråket i
syd. För att kunna bedöma flödets förväntade förändring utförs beräkningar för både befintlig
och planerad markanvändning. En översikt över dagens och framtida markanvändning
redovisas i bilaga 1 och 2.
Tabell 1: Dagvattenflöden för planområdet innan exploatering (klimatfaktor: +0%)

INNAN EXPLOATERING AV PLANOMRÅDET
Delyta

A (ha)

ϕ

A red (ha)

i (l/s*ha)

q_dim (l/s)

Gräsyta

0,02

0,10

0,00

228,00

0,54

Hårdgjord yta (tak)

0,29

0,90

0,26

228,00

60,39

Hårdgjord yta (asfalt)

0,19

0,80

0,15

228,00

34,56

Totalt

0,51

Avrinningsområde Fastighet

95,50

Avrinningsområde Kommun
Skogsområde

0,14

0,10

0,01

228,00

3,11

Hårdgjord yta (stråk)

0,01

0,80

0,01

228,00

1,73

Totalt

0,15

Planområdet

0,65
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Tabell 2: Förväntade flöden för planområdet efter exploatering (klimatfaktor: +20%)

EFTER EXPLOATERING AV PLANOMRÅDET
Delyta

A (ha)

ϕ

A red (ha)

i (l/s*ha)

q_dim (l/s)

Gräsyta

0,13

0,10

0,01

228,00

3,46

Hårdgjord yta (tak)

0,23

0,90

0,21

228,00

56,78

Hårdgjord yta (innergård)

0,13

0,80

0,10

228,00

28,67

Gröntak

0,02

0,70

0,01

228,00

Totalt

0,50

Avrinningsområde Fastighet

2,99
91,91

Avrinningsområde Kommun
Skogsområde

0,13

0,10

0,01

228,00

3,56

Grönstråk

0,02

0,10

0,00

228,00

0,43

Totalt

0,15

Planområdet

0,65

3,99
0,35

95,89

Beräkningen visar att dagvattenflödet i dagsläget ligger på ca 100 l/s. Eftersom det planerade
planområdet kommer utgöra mindre andel hårdgjorda ytor medför exploatering en minskning av
dagvattenflödet med 4 %, vilket innebär ca 4 l/s. Avrinningsfaktorn för gröna tak har valts till 0,7
vilket anses vara ett högt värde. Ett lägre värde på 0,5 skulle minska det totala flödet för
planområdet med 1 l/s. Grönt tak har antagits till alla mindre takytor på innergård (totalt 156 m²)
som till exempel miljöhus, förråd eller hiss. Observera även att klimatfaktor endast använts vid
beräkningar på planområdet efter ytterligare exploatering.
Utöver planområdet måste hänsyn tas till det vatten som tillkommer från intilliggande mark. Det
område som bedöms tillföra dagvatten till planområdet är delar av det skogsområde som ligger
till väster om planområdet.
Tabell 3 - Naturmarksavrinning från intilliggande områden

Naturmarksavrinning
Naturmarksavrinning

A (ha), ca.

ϕ

A red (ha)

Väster om planområdet

0,19

0,10

0,02

Totalt

0,19

i (l/s*ha)

q_dim (l/s)

Delyta
228,00

5,31
5,31

Området bedöms vara 0,19 ha stort och tillföra ca 5 liter dagvatten per sekund. Området anses
därmed ha en relativt liten påverkan på exploateringsområdets dagvattenflöde.

4.2.4

Beräkning av erforderligt behov av fördröjning

Kravet på dagvattenfördröjning är att 10 mm regn per m² hårdgjord yta ska kunna fördröjas
inom kvartersmark. Erforderligt behov av magasinsvolym tas fram enligt ekvation (3).
(3)

𝑉 = 𝐴ℎå𝑟𝑑 ∗ 0,01 𝑚
V: magasinvolym [m³]
A: summa hårdgjorda ytor [m²]
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Tabell 4 - Kommande behov av fördröjning

EFTER EXPLOATERING AV PLANOMRÅDET
Delyta

FÖRDRÖJNINGSBEHOV
A red (ha) Fördröjning (mm)

V_fördr (m³)

Avrinningsområde Fastighet
Gräsyta

0,01

Hårdgjord yta (tak)

0,21

10

20,75

Hårdgjord yta (innergård)

0,10

10

10,48

Gröntak

0,01

Totalt

31,23

Avrinningsområde Kommun
Skogsområde

0,01

Grönstråk

0,00

Totalt
Planområdet

0,35

Fördröj.behov tot:

31,23

Andelen hårdgjorda ytor vid framtida förhållande är ca 0,32 ha (tak och gator) vilket ger ett
fördröjningsbehov på ca 31 m³.

4.2.5

Vid extrema regntillfällen

Vid extrema regntillfällen, dvs. korta och intensiva eller långa regn med låg intensitet, kommer
dagvattenledningarna inte att kunna avleda allt vatten med en gång. Sekundära
avrinningsvägar kommer att uppstå. Den totala vattenvolymen genererad vid olika typer av
nederbörd visas i tabellen nedan.
Tabell 5 - Dagvattenvolym vid extrema regntillfällen

DAGVATTENVOLYM VID
EXTREMA REGNTILLFÄLLEN
Återkomsttid
25 år

50 år

100 år

100 år

Varaktighet
Dagvattenvolym, ca.

10 min
118 m³

10 min
148 m³

6h
427 m³

10 min
93 m³

Den genererade vattenvolymen vid extrema regntillfällen anses bilda sekundära
avrinningsvägar ut mot Ebbe Lieberathsgatan och ner i dess dagvattensystem. I skogspartiet
väster om planområdet anses dagvattnet rinna av på ytan mot planområdet och söderut mot
kommungränsen. Eftersom det planerade området har en större andel gröna ytor än det
befintliga kommer påverkan på områden nedströms minska efter exploatering. Planområdet
ligger vid kommungränsen och saknar därför täckning av en skyfallsmodell. Eftersom det inte
finns några större skillnader i topografi eller kringliggande områden mellan planområdet och
norrliggande fastigheter kan en skyfallsmodell för dessa extrapoleras till fastigheterna i fråga.
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Figur 7 - Skyfallsmodell över området. Th: framtida 500-årsregn tv: framtida 100-årsregn

Vid extrapolering till planområdet görs bedömningen att risken är låg för betydande påverkan
vid 100- eller 500-års regn.

4.3 Förslag till utformning
I den här utredningen tas särskild hänsyn till lokalt och ekologiskt omhändertagande av
dagvatten. Det innebär att dagvattnet ska i möjligaste mån tas omhand inom planområdet. Där
ett fullständigt omhändertagande inte är möjligt på tomtmark föreslås fördröjningsåtgärder innan
avledning till det allmänna va-nätet sker.
I dagslägen avleds dagvattnet i det kommunägda skogsområdet in mot fastigheten och söderut
mot kommungränsen. Vid kraftigt regn kan vatten rinna på markytan och det finns risk för en
instängningseffekt mot den nya byggnationen. För att skilja på dagvattnet i de olika områdena
och för att skydda byggnaderna krävs ett avskärmande dike. Då det endast är små
vattenmängder som behöver tas om hand från detta område och då syftet främst är att förhindra
att vattnet tränger in på fastigheten krävs ingen större magasineringsvolym. Förslaget är att
utforma ett dike längs med fastighetsgränsen med ett tunnare lager makadam i botten, ett så
kallat makadamdike. Ett exempel på hur ett makadamdike kan se ut finns i Kapitel 4.4. Då ett
befintligt makadamdike redan finns kan material från denna användas. Det kommunalägda
stråket som går längs med kommungränsen rekommenderas utformas på ett sådant sätt att
regnvatten kan infiltrera. Även här är vattenmängderna mycket små och jordens
magasineringseffekt anses tillräcklig. Stråket skulle kunna utformas på liknande sätt som den
parallella rabatt som är beläget söder om det aktuella stråket. För att leda bort dagvatten vid
eventuellt behov föreslås att en perforerad ledning läggs i botten av makadamdiket för att sedan
fortsätta i stråket och anslutas till ledningsnätet i Ebbe Lieberathsgatan.
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Figur 8 - Förslag på utformning av det kommunägda stråket

För dagvattenhanteringen har två alternativ tagits fram. Båda alternativen innehåller gröna tak
på de bebyggelser som befinner sig på innergården. Dessa gröna tak bidrar till fördröjning på
en total yta av ca.160 m² vilket reducerar dagvattenflödet med 1 l/s och det totala
fördröjningsbehovet med 1,5 m³. Då taken är synliga från de kringliggande bostäderna är den
estetiska effekten viktig att poängtera.
Alternativ ett är att anlägga dagvattenkassetter med en total lagringsvolym som överskrider
fördröjningsbehovet. Då dagvattenkassetterna har en hålrumsvolym på 95 % av totalvolymen
rymmer kassetterna tre gånger så mycket vatten per volymenhet som till exempel ett
makadammagasin. I kapitel 4.4 finns mer information om hur kassetterna fungerar. En möjlig
position på magasinet kan ses i bilaga 3. De kassetter som använts vid volymberäkning och
redovisas i figuren är dagvattenkassetter från Uponor vilka även tål belastning av trafik.
Magasinstorleken blir då 7,2 x 3,2 x 1,4 m (l x b x h). Det är viktigt att inte underskrida djupet till
utgående ledning i Ebbe Lieberathsgatan. De höjdnivåer som redovisas i Bilaga 3 är ungefärliga
marknivåer baserade på samrådshandlingen från Göteborgsstad, februari 2016.
Alternativ två går ut på att lagra dagvattnet i olika magasinlösningar inne på innergården genom
en kombination av växtbäddar och gröna tak. Växtbäddar anläggs runt byggnaderna där
dagvatten från taken samlas in via takrännor. I kapitel 4.4 finns en närmare beskrivning av
växtbäddarnas funktion och utformning. Den totala ytan för växtbäddarna är ca 320 m² vilket ger
en mäktighet på växtjorden på 0,1 m och en 0,05 m hög fördröjningszon. Skulle dessa
växtbäddar utökas i storlek skulle även dagvatten från innergården kunna magasineras. För det
dagvatten som kommer från innergården föreslås en lösning av formen semi-intensivt grönt tak
vilket kommer utgöra den grönyta som finns på innergården (totalt ca 675 m²). Mer information
om systemet finns i kapitel 4.4. Dagvattnet föreslås ledas till magasinen i ledningar placerade i
marken. Med fördel kan bevattningsledningar användas då växtlighet passeras.
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Bevattningsledningar av typen Savaq CITY 160 kan både distribuera vatten till växter och har
samtidigt en lagringsvolym på 15 liter/löpmeter. Då denna vattenlagring är liten har den inte
tagits med i fördröjningsberäkningar utan kan ses som en extra säkerhet. Mer om
bevattningsledningar i kapitel 4.4. Förslag till utformning av alternativ två kan ses i bilaga 4 där
de höjdnivåer som redovisas är ungefärliga marknivåer baserade på samrådshandlingen från
Göteborgsstad, februari 2016.
För att garantera god avrinning och minskad risk för uppdämning av dag- och dräneringsvatten
för båda alternativen bör lägsta golvnivå i planerade byggnader sättas med hänsyn till lutning av
intilliggande mark så att lokala lågpunkter, i vilka dagvatten kan ansamlas, undviks. Lägsta
golvnivå ska vara högre än gatunivå vid förbindelsepunkt för dagvatten för att en
tillfredsställande avledning av dag- och dräneringsvatten ska kunna erhållas. I den här
utredningen föreslås en höjdskillnad på minst 0,3 m för att ta hänsyn till skyfallsmodelleringen
och översvämningsrisken. Det föreslås även att innergården ska utföras med en lutning så att
vatten inte blir ståendes vid eventuell översvämning.

4.4 Renings- och fördröjningsmetoder
4.4.1

Makadamfyllt dike

Makadamdike ger möjlighet att avleda dagvatten från hårdgjorda ytor ytligt och hållbart. Vatten
samlas i ett gräsförsett dräneringsstråk. Överytan utförs med sandinblandad matjord med en
tjocklek av ca 15 cm. Under denna läggs ett grusskikt med samma tjocklek. Fördröjande
funktion erhålls genom makadamfyllning med dränledning i botten av diket. En geotextil skyddar
angränsande jordlager vid behov. Fördelen med öppna diken är att dagvattnet renas till viss del,
hastigheten på vattnet reduceras och att det är ett trevligt inslag med kombinationen vatten och
grönyta i området. For att kunna klara av stora regntillfälle skall diken vara försedda med
dagvattenbrunnar. Deras intag bör dock ligga högre än stråkets bottenskål. Härmed nyttjas
både stråkets avrinningsvolym och makadamvolym, se figur 8.
Den fria volymen, dvs magasinerings- eller utjämningsvolymen, i magasinet utgörs av
porvolymen i fyllningsmassorna, vanligtvis ca 25-30 %. Nackdelen med makadamdiken är att de
normalt behöver grävas om efter ca tio till femton år, eftersom den hydrauliska kapaciteten kan
avta.

Figur 9: Makadamfyllt infiltrationsstråk med dagvattenintag, Svenskt Vatten Publikation P105

4.4.2

Gröna tak

För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k. gröna tak.
Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella,
hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t ex sedum, kan minska den totala avrunna mängden på
årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt
Vattens publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Dessutom ökas initialförlusten vid
varje regntillfälle med ca 6-10 mm beroende på vald tjocklek och lutning på taket. Detta innebär
att även kraftiga regn kan utjämnas under den första avrinningstiden. Sedumtaken klarar inte en
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lutning som är brantare än 27 %, vid brantare lutning torkar taken mot söder så pass mycket att
växterna tar skada. Förutom detta har sedum till skillnad från vanligt gräs den speciella
egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut. Alternativt läggs ett tak med
grusskikt som innebär en mindre magasinering (ca 25 %).

Figur 11: Gröna tak (www.optigreen.com)

4.4.3

Fördröjningsmagasin

Där öppen fördröjningslösningar inte är tillämpbara på grund av markförhållanden
rekommenderas anläggning av underjordiska fördröjningsmagasin t.ex. dagvattenkassetter.
Dagvattenkassetter har en hålrumsvolym upp till ca 95 % vilket innebär ett betydligt mindre
volymbehov jämfört med en anläggning av makadammagasin. Kassetterna finns i olika
utseenden och storlekar beroende på leverantör. Volymen fylls upp genom ett strypt utlopp och
töms långsamt under en längre tid. Sediment och föroreningar sammanfogas och lägger sig på
botten. Därför måste magasinen rensas med jämna mellanrum. Kassetterna kan användas för
avledning av dagvatten från tak och hårdgjorda ytor. De bör förses med bräddanslutning för
indikation på framtida igensättning. En geotextilduk placeras runt kassetterna för att hålla bort
smuts och jord från magasinet. Kassetterna ansluts till ledningsnätet genom att rör kopplas från
kassetternas nedersta lager med lutning mot anslutningspunkten.

Figur 10: Anslutning från dagvattenkassett (se.wavin.com)

En annan vanlig teknik är att avleda dagvatten till en speciellt anlagd stenkista
(perkolationsmagasin). Denna lösning har en del begränsningar, t ex markens vattenhållande
förmåga, som man måste vara uppmärksam på. Vattnet bör innan det tillförs stenkistan
genomgå filtrering. För att filtreringen ska fungera över tid måste filtret rensas regelbundet.
Eftersom dagvattnet innehåller en del föroreningar får man räkna med att stenkistorna med
tiden sätter igen. Väljer man att anlägga stenkistor för omhändertagande av dagvatten får man
räkna med att livslängden hos dessa är begränsad. Man bör också alltid förse stenkistan med
avtappningsledning (bräddavlopp). Se exempelritning nedan.
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Figur 11: Dagvattenkassetter (www.rehau.com) och stenkista, schematiskt

4.4.4

Växtbäddar

Växtbäddar används för att infiltrera dagvatten från närliggande ytor som vägar och parkeringar.
Det ställs krav på att växterna ska klara perioder av både torka och höga vattennivåer då
växtbädden inte har någon permanent vattenspegel. Med en välkomponerad vegetationsmix fås
växtbäddar som fyller en teknisk funktion med fördröjning och rening men också ett vackert
inslag i gatumiljön eller i anslutning till parken. Den bör dock ej placeras direkt över några
ledningsstråk.
Växtbäddar byggs upp så att i stort sätt allt dagvatten kan magasineras och infiltreras effektivt
inom ett dygn efter nederbördstillfället. Växtbädden har endast en synlig vattenspegel i
samband med kraftiga regn. Då bädden är planterad med växter medför detta att den dessutom
har en mycket större förmåga att avdunsta vatten än exempelvis en steril infiltrationsbädd av
makadam.
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Figur 12 - Växtbädd (Movium fakta #2 2015, Kent Fridell & Fredrik Jergmo)

Figur 13: Nedsänkt växtbädd med inlopp genom nedsänkt kantsten.

4.4.5

Semi-intensivt grönt tak

Detta lagersystem är uppbyggt av flera lager vilket illustreras i Figur 14. Den totala tjockleken är
ca 300mm och konstruktionen har möjlighet till att både lagra och föra vatten. Dess tjocklek
bidrar till att både basväxter och buskar kan planteras och ett grönt livsrum kan skapas. Mer om
semi-intensiva gröna tak av typen Diadem 350 kan hittas på www.diadem.com.
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Figur 14 - Semi-intensivt grönt av typen Diadem 350 (www.diadem.com)

4.4.6

Bevattningsrör

Bevattningsrör av t.ex. Savaq CITY 160 är rör försedda med en specialväv som genom jordens
egen kapillärkraft förser växter med vatten. Dessa rör placeras under växtbädden och skapar på
så sätt en konstgjord grundvattenyta. Rören har en viss lagringskapacitet men huvuduppgiften
är bevattning. Rören kan lätt kopplas ihop med dagvatten och kan då även fungera som vanliga
rörledningar. I Figur 15 syns hur rören kan läggas och hur den slutgiltiga produkten kan se ut.
Mer information kan hittas på www.savaq.com.

Figur 15 - Savaq CITY 160
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5

Investeringskostnad

Med utgångspunkt från systemlösningen och erfarenheter från tidigare likvärdiga projekt har
investeringskostnader bedömts. Kostnaderna ska ses som mycket grova uppskattningar i detta
tidiga skede. Detaljutformning av området och val av metoder påverkar dem slutgiltiga
kostnaderna.
Kostnaden för det makadamdike som föreslås konstrueras mellan fastigheten och
skogsområdet i planområdets västra del uppgår till ca 22,5 tkr.
Totalkostnader för förslag ett ligger på ca 178 tkr medan kostnaden för förslag två är 665 tkr, se
bilaga 5. Priset är dock bara en grov uppskattning och kan såväl minska som öka genom
slutgiltigt val av metoder, material och detaljutformning.
Merkostnaden för Savaq CITY 160 är ca 300 sek/m eller 250-400 sek/m² beroende på
växtligheten. Denna kostnad har inte tagits med i beräkningen då systemets främsta uppgift är
bevattning och inte dagvattenfördröjning.

6

Drift- och underhållskostnad

För att bibehålla anläggningars infiltrations-, fördröjnings- och reningskapacitet krävs
regelbundet underhåll. Kostnad för skötsel uppgår normalt sett årligen till 5-8 % av
anläggningskostnaderna. En bedömning görs för varje enskilt fall och kostnaderna varierar från
år till år. Till exempel kräver nyanlagda anläggningar utökad skötsel de tre första åren.
Det rekommenderas att gräset klipps eller att vegetationen på annat sätt skördas för att få bort
de näringsämnen det har tagit upp samt så att ett uniformt flöde kan bibehållas över respektive
yta. Där marken blir mättad med föroreningar och sediment tappar den markant i renings- och
fördröjningseffekt. För att återställa hydrauliska och rengörande egenskaper behöver
makadamdiken grävas om efter ca 10- 15 år. Underhåll för dagvattenkassetter innebär framför
allt regelbunden slam- och sandtömning. Då fördröjningsmetoderna är separerade för
kommunägd och fastighetsmark kan ansvarsfördelningen enkelt delas upp.

7

Slutsats

Då exploateringen bidrar till en mindre andel hårdgjord yta än nuvarande läge minskas
dagvattenflödet med ca 4 %. Det är även troligt att föroreningar från området kommer minska till
följd av detta. Då separerat dagvatten från fastighet och kommunala områden är önskat har
olika förslag till fördröjning tagits fram. Ett avskärmande dike bör konstrueras vid den västra
fastighetsgränsen för att förhindra vatten från skogsområdet att ta sig in på fastigheten. Inne på
fastigheten föreslås gröna tak på de mindre byggnaderna inne på innergården. För att uppfylla
det fördröjningsbehov som uppkommer föreslås antingen ett fördröjningsmagasin av kassetter
eller en kombination av växtbäddar och semi-intensivt grönt tak till innergården.
Investeringskostnader för föreslagen systemlösning uppskattas till ca 22,5 tkr för det
kommunägda området samt ca 178 tkr alternativt 665 tkr för fastighetsområdet.
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BILAGA 5: INVESTERINGSKOSTNADER FÖR DAGVATTENÅTGÄRDER
KOMMUN: ALTERNATIV
Enhet Mängd á-Pris
Belopp
m³
15
1 500,00 kr
22 500,00 kr

Makadamdike, ca. 60 m
TOTAL

22 500,00 kr

FASTIGHET: ALTERNATIV 1
Enhet Mängd

á-Pris

Belopp

Sedumtak

Underjordiskt magasin
Dagvattenkassetter t.ex Uponor 225l inkl.
schakt, brunn, geotextil, kringfyllnad

m²

156

400,00 kr

62 400,00 kr

stk

144

800,00 kr

115 200,00 kr

TOTAL

177 600,00 kr

FASTIGHET: ALTERNATIV 2
Enhet Mängd

á-Pris

Belopp

Sedumtak
m²

156

400,00 kr

62 400,00 kr

Växtbädd
Växter, matjordslager, geotextil

m²

317

800,00 kr

253 600,00 kr

Semi-intensivt grönt tak av typen Diadem 350

m²

672

520,00 kr

349 440,00 kr

TOTAL

www.sigmacivil.se

665 440,00 kr
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