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Sammanfattning

I samband med detaljplanearbetet för en ny förskola och nytt bostadshus i
Kviberg, har Ramböll Sverige AB fått i uppdrag av Göteborg Stad att utreda
dagvattenhanteringen i området.
Befintligt område består av en tomt med en skogsbeklädd kulle i norr, grönytor
och parkering i söder och två rader garage i öst. Avvattning sker huvudsakligen i
sydlig riktning. Dagvattenledningar finns utbyggda vid området i Beväringsgatan.
Flöden beräknas för ett 5 års regn med varaktighet 10 min och ger före
exploatering 117,8 l/s för hela området och efter exploatering 154,6 l/s inklusive
klimatfaktor 1,2.
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) efterfrågas och minst 10 mm
regn/m2 hårdgjord yta ska fördröjas vilket innebär 23 m3 dagvatten i delområde 1
och 42 m3 dagvatten i delområde 2. Med villkoret 20 l/s*ha blir utflödet från hela
området 13 l/s. Underjordiska magasin i form av dagvattenkassetter,
makadamdiken alternativt växtbäddar föreslås fördröja och rena vatten. Utlopp
från magasinet kopplas till befintlig dagvattenledning i Beväringsgatan.
Ett 100 års regn med varaktighet 10 min ger ett flöde på 366,6 l/s, då det
underjordiska magasinet endast dimensionerats för att 10 mm/m2 får bräddning
ske mot Beväringsgatan.
Bevarande av grönytor, diken samt anläggning av permeabla ytor föreslås i så
stor utsträckning det går då dessa har en positiv effekt på dagvattenkvalitén och
fördröjningen.
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Dagvattenutredning, detaljplan för bostäder vid
Glasmästareplatsen inom stadsdelen Krokslätt

1.

Inledning

1.1

Bakgrund

1.2

Syfte och uppdrag

2.

Förutsättningar och underlag

2.1

Höjdsystem

3.

Befintliga förhållanden

3.1.1

Områdets avgränsning och topografi
Hela området är cirka 1,5 ha stort. Området ligger i ett befintligt bostadsområde i
stadsdelen Kviberg cirka 5 kilometer nordost om Göteborgs centrum. Det är
ungefärligt markerat med röd linje i Figur 1 och Figur 2. Området avgränsas av
Befälsgatan i norr och Beväringsgatan i öster. I sydväst finns befintlig bebyggelse.

Göteborgs stad har anlitat Ramböll Sverige AB som konsult gällande
dagvattenutredning till detaljplaneförslag för nybyggnad av en förskola, cirka 160
bostäder och tillhörande garage.

Utredningen syftar till att belysa de möjligheter och svårigheter gällande
dagvattenhantering som uppkommer i samband med omvandling av mark och
bebyggelse inom området.

Denna utredning redovisas i höjdsystemet RH2000 och koordinatssystem SWEREF
99 1200.
Erhållet underlag

VA karta i dwg-format, erhållen 2015-07-02

Grundkarta i dwg-format, erhållen 2015-08-05

Plankarta och illustrationsritning i pdf, erhållen 2015-07-02
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Figur 1. Området ungefärligt markerat med röd linje, ligger i Stadsdelen Kviberg i Göteborg
stad. Underlag från Göteborg Stad (Planhandling, 2015-04-33).

Figur 2. Området ungefärligt markerat med röd linje.
Underlag från Göteborg Stad (Planhandling, 2015-09-11).
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De södra delarna av området består idag av parkeringar till de närliggande
byggnaderna, en bostad samt grönområden med gräsmattor och träd. Längs östra
sidan av området finns två parallella radgarage, se figur 2. Området är placerat på
en yta som sluttar söder ut. I den nordliga delen av området är en skogsbeklädd
kulle med inslag av berg i dagen. Höjdskillnaden inom området är cirka +19 m
från högsta punkt +56 till lägsta +37.
3.1.2

Geoteknik och geohydrologi
Ingen geoteknisk/geohydrologisk undersökning har genomförts. Enligt Göteborgs
stad planbeskrivning har det översta jordlagret en mäktighet på några meter och
under detta finns berg. Vissa partier av området har berg i dagen. Enligt SGUs
jordartskarta (figur 3) finns det i södra delarna även ett lager av lera på berget. I
norra delen av området finns en skogsbeklädd kulle med inslag av berg i dagen.
Inga uppgifter om grundvattennivån finns tillgängliga.

Figur 3. SGUs jordartskarta 1:5000. Marken inom området består mest av av berg (rödfärg)
och lera (orange) (SGU, 2015).

o:\mma1\sva\2015\1320015524\3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_20150928.docx

3.1.3

Befintlig avvattning
Området har i dagvattenutredningen delats in i två delområden som benämns
delområde 1 (Förskola=1) och delområde 2 (Bostadshus=2). Delområde 1 består
till största delen av skogsområden. Delområde 2 avvattnas via befintligt
dagvattensystem i Beväringsgatan som ligger öster om detaljplaneområdet, se
figur 4. Dagvattenledningen, D400 BTG, ansluter till Säveån. Bredvid D400 BTG
finns en vattenledning V200 SGN. Områdets södra del avvattnas idag genom
dagvattenbrunnar som tar hand om ytvatten som samlas på parkeringsplatserna.
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Figur 4. Tappkallvatten (blå) och dagvatten (grön) längs Beväringsgatan som ägs av
kommunen. Maganetafärgad linje visar områdets gränser som i sin tur är indelade i
delområde 1 och 2 med svarta linjer. Underlag från Göteborgs Stad (Grundkarta i dwg,
2015-08-24).

3.2

Markavvattningsföretag och täckdikning

Enligt Länsstyrelsens WebbGIS karta finns ingen markavvattning i form av rör och
diken samt båtnadsområden inom och vid området.
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3.3

Naturvärden

3.3.1

Vegetation
Större lövträd och dess rotsystem ska enligt stadsbyggnadskontoret bevaras och
skyddas vid bland annat schaktning. Träd och annan vegetation är viktig för en
god vattenstatus. Träd binder stora mängder vatten, tar upp näringsämnen och
ger syre till mark och luft. I området finns idag fridlysta ide-granar, som är
skyddade enligt lag, vilka behöver flyttas eller ersättas.

3.3.2

Vattendrag
Den sträcka av Säveån som kallas Göta älv- Mölndalsån till Säveån (enligt VISS)
ligger nedströms den punkt där dagvatten släpps ut från detaljplaneområdet. De
befintliga miljöproblemen i denna sträcka av vattendraget beror främst på att den
är belastad av miljögifter. I dagsläget har denna sträcka en måttlig ekologisk
potential men förväntas uppnå god ekologisk potential 2021. Anledningen till att
sträckan har klassats till måttlig ekologisk potential är bland annat att det
förekommer vattenkraftsverksamhet som påverkar hydrologi och morfologi i
området. Kvicksilverföreningar av delvis historisk härkomst lagras i fisk i området
som överskrider EU:s gränsvärden.

De naturvärden och vattendrag som finns i området är viktiga att belysa för att
kunna utreda vilka konsekvenser exploateringsplanerna kommer att få gällande
områdets dagvattenhantering.

Den sträcka av Säveån som kallas Säveån- Olskroken till Brodalen ligger
uppströms den punkt i Säveån där dagvatten släpps ut från detaljplaneområdet.
Miljöproblemen på denna sträcka beror i främsta hand på miljögifter och
förändrade habitat genom fysisk påverkan. Även denna sträcka har ett
kvalitetskrav på att nå en god ekologisk status till 2021 och har i dagsläget
miljöproblem gällande kvicksilver och kvicksilverföreningar (VISS,2015).
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Hela nedre delen av Säveån är klassad som ett Natura 2000 område, vilket
innebär att det utpekats som ett särskilt bevarandeområde. Säveån är viktig för
flertalet olika fiskarter och organismer som lever i/nära Säveån. (VISS, 2015)
Göteborgs vattenplan har riskklassat olika recipienter och områden för att ge
riktlinjer angående vilken typ av behandling av dagvatten som krävs. Recipienten
Säveån har ett högt ekologiskt värde och ett högt rekreationsvärde och en relativt
låg föroreningsbelastning enligt Göteborgs vattenplan. Den så kallade
prioriteringsklassen för recipienter är klass 2 för Säveån. De befintliga områdena
kring Säveån är riskklassade som klass 3. Enligt Göteborgs vattenplan innebär
detta att en enklare behandling av dagvatten krävs innan utsläpp från
detaljplaneområdet sker till recipienten. En enklare behandling innebär att man
eftersträvar LOD, fördröjning, översilning, utjämningsmagasin eller avledning i
öppet dike där det är möjligt och lämpligt för att minimera förorening och mängd.
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4.

Framtida förhållanden

4.1

Områdets utformning

Detaljplanen är indelad i två delområden, se figur 5. Delområde 1 medger
byggnationen av en förskola med sex till åtta avdelningar. Förskolan ska anpassa
till terrängen och utformas till ett souterränghus med lekgårdar till huset i båda
markhöjderna. Delområde 2 kommer, enligt detaljplanen, innebära en byggnation
av ca 160 lägenheter och ett garage. Flerbostadshuset ska utformas i en L-form
och ha 17 våningar i norra delen av byggnaden och 5 våningar i södra delen av
byggnaden. Längst söderut ska ett 1-2 våningsgarage byggas och en
korttidsparkering planeras mellan flerbostadshuset och garaget. De befintliga
skogsområdena kommer, enligt detaljplanen, i största möjliga mån stå kvar.

Figur 5. Illustration över området som är indelat i två delområden markerat med de vita
siffrorna ”1” och ”2”. Delområde 1:s avgränsas mot delområde 2 med en vit linje i
illustrationen. Underlag från Göteborg Stad (Detaljplan dwg, 2015-09-08).
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5.

Förutsättningar för dagvattenhantering
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Förutsättningarna för dagvattenhantering är framtagna i samråd med Göteborg
Stad samt hämtade ur Svenskt Vattens P90 (Dimensionering av allmänna
avloppsledningar, 2004) och Svenskt Vattens P104 (Nederbördsdata vid
dimensionering och analys av avloppssystem, 2011)

Anslutningar är enligt Kretslopp och Vatten möjliga till befintlig
dagvattenledning, D400 BTG i Beväringsgatan.

Öppna diken bör eftersträvas för att transportera bort dagvatten till
magasin. Detta skapar ytterligare tröghet i dagvattenhanteringen vilket
innebär lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), som eftersträvas av
Göteborg stad.

Dag- och dräneringsvatten ska i första hand tas omhand lokalt inom
kvartersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas och avledas
till befintlig dagvattenledning i Beväringsgatan.

Utifrån Svenskt Vatten P90 dimensioneras ledningssystemet för ett 10
minuters 5-årsregn (ej instängt område inom citybebyggelse och
anslutning till kombinerad ledning). För regnintensitets-beräkningar
används Dahlströms ekvation (1979) z=26, vilket ger en regnintensitet på
197,8 l/s/ha för ett 10 minuters 5-årsregn och 98,7 l/s/ha för ett 30
minuters 5-årsregn (från Bilaga 2 ur Svenskt Vatten P90, Excel-version).
En klimatfaktor på 20 % adderas till de framräknade flödena.

Maximalt utloppsflöde från området efter magasinering ska ej överstiga 20
l/s/ha så länge inte ett regn är större än det dimensionerande regnet.

Enligt Kretslopp och Vatten ska minst 10 mm regn/ m2 hårdgjord yta
fördröjas.

Dagvattnet avleds till Säveån som ligger i ett Natura 2000-område. Hur
dagvattenhanteringen i avvattningsområdet runt Säveån planeras
påverkar den långsiktiga utvecklingen av vattenkvaliteten i Säveån.
Dagvattenhanteringen inom området förutsätts ske så att belastningen på
Säveån inte ökar.
Avrinningskoefficienter vid dimensionering är enligt Svenskt Vattens P90:

Avrinningskoefficient för takyta 0,9

Avrinningskoefficient för asfalterade ytor 0,8

Avrinningskoefficient för gräsmattor 0,1

Avrinningskoefficient för skog i svag respektive stark lutning 0,1 och 0,2

Avrinningskoefficient för berg i dagen 0,3

Avrinningskoefficient för grönt tak 0,5
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6.

Förslag dagvattenhantering
Principlösningen nedan är endast förslag på hur dagvattenhanteringen inom
området kan hanteras. Fördröjningsmagasinen som presenteras i principförslagen
kan med fördel delas upp på flera mindre magasin under förutsättning att samma
volym dagvatten fördröjs. Fördröjningsmagasinen skulle kunna ersättas med
dammar.
Två förslag av dagvattenhantering har studerats, i de förslag som föreslås har
höjder och vattengångar studerats. I förslaget kallat alternativ 1 avleds dagvatten
i ledningar som ligger 1,5 m under markytan och lutar med 5 promille.
Parkeringshuset i södra delen av området ligger i en lågpunkt vilket innebär att
nya dagvattenledningar inte kan anslutas direkt från området till befintliga
dagvattenledningar i Beväringsgatan. Dagvatten kan ledas med självfall till
anslutningspunkt ca 110 m söder om området. Detta innebär dock att en ny
dagvattenledning från området behöver läggas parallellt med befintlig
dagvattenledning för att kunna anslutas med självfall. Alternativet till detta är att
pumpa dagvatten direkt från området till närmsta anslutningspunkt på
Beväringsgatan. Fördröjningsmagasinen i detta förslag består av stapelbara
dagvattenkassetter med en porositet av 95% och en mäktighet på ca 0,6 m.
I förslaget kallat alternativ 2 ersätts dagvattenledningar runt förskola och
parkeringshus av ytliga ränndiken. Dagvatten avleds via översilningsdike i
alternativ 2 till en växtbädd som fungerar som ett fördröjningsmagasin och renar
dagvattnet. Växtbädden har ett djup på ca 1,0 m och en antagen porositet på ca
40%. För att kunna ansluta dagvatten från parkeringshuset med självfall behöver
en ny dagvattenledning läggas parallellt med befintlig dagvattenledning i
Beväringsgatan. Anslutningspunkten behöver då ligga ca 40 m söder om området.
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Den behandling som krävs för utsläpp till Säveån uppnås genom fördröjning i
utjämningsmagasin och gröna ytor. Magasinen kan ej utformas med
infiltrationsmöjlighet då det finns berg på grunda markdjup och i annat fall lera.
Ledningar kan ersättas av översilningsdike där höjder tillåter. Detta skapar en
ytterligare tröghet i behandlingen av dagvattnet samt att man får en utökad
barriäreffekt mot översvämningar vid större regnhändelser än det
dimensionerade. Parkeringshuset har i beräkningarna antagits ha grönt tak.
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7.

Struktur för dagvattenhantering inom området
Två olika alternativ som beskriver hur dagvatten kan hanteras inom området kan
ses figur 6 och figur 7. Konsekvenserna av respektive förslag beskrivs för att ge
en översikt över hur dagvattenhanteringen påverkar omgivande miljö.
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Generell princip för dagvattenhantering inom området föreslås enligt följande:

Dagvatten från området ner i ledningar/diken för transport till
fördröjningsmagasin.

Dräneringsvatten från parkeringsytor kan avledas via föreslaget
dagvattensystem.

Husdräneringsvatten kommer troligen behöva pumpas beroende på vilka
källargolvsdjup som planeras i delområdena.

I norra delen av området kommer markförhållandena vara oförändrade.
Då större delen av norra området i dagsläget består av naturmark
kommer avrinningen från detta område att vara liten. Norra området lutar
söderut och dagvatten förväntas rinna mot föreslagna
dagvattenledningar/diken för avledning.

Vid extrem nederbörd bör dagvattnet tillåtas rinna på ytan och ut ur
områdena. Höjdsättning är därför viktigt för att se till att marken sluttar
bort från husen så att vatten med självfall kan ledas ut mot
Beväringsgatan och mot befintlig närliggande bebyggelse.

Parkeringsgaraget föreslås anläggas med ett grönt tak. Gröna tak har en
fördröjningseffekt för lågintensiva regn. Detta innebär att ett grönt tak
kan reducera mer än 50% av en årlig nederbördsvolym.

Ju större andelar grönytor och grusplaner som anläggs inom området
desto större renings- och fördröjningseffekt av dagvatten kommer att
uppnås.

I delområde 2, vid parkeringen söder om flerbostadshuset, föreslås ett
filterbrunn att anläggas för att reducera föroreningsutsläpp. Ett
brunnsfilter, ex. Hydrofilter (Zeoliter), kan reducera uppemot 80-95%
tungmetaller i dagvatten. Ett brunnsfilter avlägsnar även oljor och PAH:er
från dagvattnet.
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Strukturskiss, alternativ 1

Figur 6. Den mörkgröna linjen i figuren beskriver föreslagen ny dagvattenledning och
vattengångar. Anslutningspunkten till befintliga dagvattenledningar i Beväringsgatan är
markerad i figuren. Underjordiska kassettmagasin är markerade i cyan.
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Alternativ 1 är baserat på att nya dagvattenledningar förläggs med en täckning på
1,5 meter och en lutning på 5 promille. I detta alternativ fördröjs dagvatten med
underjordiska kassettmagasin i en lokal lågpunkt. Kassettmagasinen har en höjd
på 0,6 m och en porositet på 95% i detta förslag. För att kunna leda dagvatten
från delområde 1 och 2 till anslutningspunkten i Beväringsgatan, se figur 6, så
kommer en ny dagvattenledning behövas läggas parallellt med parkeringshuset i
södra delen av området. Dagvattnet från området kan ledas med självfall till
befintliga dagvattenledningar i Beväringsgatan ca 110 m söder om området.
Alternativet till att lägga en ny dagvattenledning parallellt med befintlig
dagvattenledning är att pumpa dagvatten.
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Strukturskiss, alternativ 2

Figur 7. Den mörkgröna linjen i figuren beskriver föreslagen ny
dagvattenledning/makadamdike och röda siffor är vattengångar. Ljusgrön linje är föreslagen
öppen och ytlig dagvattenhantering. Cyanfärgad linje beskriver underjordiskt
kassettmagasin. Anslutningspunkten till befintliga dagvattenledningar i Beväringsgatan är
markerad i figuren.
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Alternativ 2 är baserat på att avleda dagvatten inom området med självfall till
närmsta anslutningspunkt till befintligt dagvattensystem. I delområde 1 finns ett
parkeringsgarage, som är placerat i en topografisk lågpunkt. För att kunna avleda
dagvatten från detta område föreslås ytliga ränndiken anläggas runt garaget.
Utkastare på stuprör leder takregnvatten från huskroppen och mot ränndikena.
Ränndikena föreslås sedan ledas vidare till en växtbädd (Rain garden) som renar
och fördröjer dagvattnet innan det släpps i anslutningspunkten till befintliga
ledningssystem. Den föreslagna växtbädden är placerad på parkeringsgaragets
norra sida och har en area på ca 74 m2. Växtbädden fördröjer och renar dagvatten
från delområde 1 samt parkeringsgaragets takregnvatten i delområde 2.
I delområde 1 planeras en förskolegård söder om förskolans huvudbyggnad.
Gården skulle kunna utformas för att hantera dagvatten. Om exempelvis en
lekplats anläggs här kan de underliggande marklagren användas som ett
fördröjningsmagasin. Detta innebär att dagvatten tillåts infiltrera ner i lekplatsens
sandlager för att sedan fördröjas i ett underjordiskt magasin bestående av
makadam. Dagvatten från den norra förskolegården kan avledas via
översilningsdike och sedan anslutas till täckta ränndiken. Ränndikena föreslås
avleda dagvatten från förskolans huvudbyggnad. Ränndikena runt
huvudbyggnaden behöver täckas av säkerhetsskäl. Ett fall på 5 promille
rekommenderas för de täckta ränndikena, vilket innebär att marken runt förskolan
bör luta svagt från den västra delen till den östra delen.
Grunda, öppna översilningsdike föreslås sedan leda dagvatten vidare från
huvudbyggnaden till en växtbädd i södra delen av området. Fördämningar i
översilningsdiket föreslås då marken bitvis kan luta mer än 2 %, se rubrik 6.3.1.
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Ett alternativ till ledningar/öppna diken som ansluts till ett underjordiskt magasin
är ett makadamdike. Ett makadamdike är platseffektivt samt både fördröjer och
renar dagvatten. Efter perkolation genom magasinet avleds vattnet med en
dränledning till befintlig dagvattenledning, se rubrik 6.3.2. Makadamdiket kan
exempelvis vara 40 meter långt och 1 meter djupt. Makadamdike föreslås
anläggas längs den östra plangränsen och anslutas till fördröjningsmagasin i
områdets lågpunkt.
Om växtbädden som fördröjer dagvatten från delområde 1 samt parkeringshuset
ska kunna anslutas till befintliga dagvattenledningar i Beväringsgatan behöver en
dagvattenledning läggas parallellt med parkeringshuset i södra delen av
planområdet. Enligt underlag från Kretslopp och vatten finns en anslutningspunkt
för dagvatten söder om området, se figur 8. Denna anslutningspunkt har en
vattengång på + 30,89 m. Om den nya dagvattenledningen ansluts ca 40 m söder
om området, se figur 7, till den befintliga dagvattenledningen kan pumpning av
dagvatten undvikas. Alternativet till att lägga en ny dagvattenledning parallellt
med befintlig dagvattenledning är att pumpa dagvatten.
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Figur 8. Anslutningspunkt för dagvatten söder om planområdet. Underlag Kretslopp och
vatten, Göteborg.
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7.1

Flöden, fördröjningsvolymer och övriga dagvattenvolymer

7.1.1

Flöde för befintliga förhållanden
För flödesberäkningar väljs ett regn med 10 minuters varaktighet samt ett med 30
minuters varaktighet, för att belysa konsekvenserna av ett längre regn. Tabell 1
nedan visar uppkomna flöden inom området vid befintliga förhållanden.

Beräkningar är dels gjorda med nuvarande förhållanden och efter exploatering för
de två framtida tomtindelningarna som i utredningen kallas delområde 1
respektive 2 (Förskola=1, Bostadshus=2).

Tabell 1. Avrinningen från hela området vid befintliga förhållanden

Befintliga förhållanden
Marktyp
Totala området

Atot
(m2)

Avr.koeff

Ared
(m2)

Q10min+20%,

Q30min+20%,

i=237,3 l/s/ha

i=118,4 l/s/ha

(l/s)

(l/s)

Delområde 1
(Planerad förskola)
Asfalt

464

0,8

371

Skog, svag lutning

3804

0,1

Skog, stark lutning

708

0,2

991
33,8

Gräsmatta
Takyta
Tot. Delområde 1

8,8

4,4

380

9

4,5

142

3,4

1,7

0,1

99

2,4

1,2

0,9

30

0,7

0,4

1022

24,3

12,1

6002
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Delområde 2
(Planerat Bostadshus)
Asfalt

2774

0,8

2219

52,7

26,3

Skog, svag lutning

3311

0,1

331

7,9

3,9

Klippvägg

644

0,3

193

4,6

2,3

Gräsmatta

2306

0,1

231

5,5

2,7

Takyta

1073

0,9

966

22,9

11,4

Tot. delomr. 2

10108

3940

93,5

46,7

Totalt

16110

4960

118

59
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7.1.2

Flöden och magasineringsbehov efter exploatering
Vid exploatering kommer flödet från området att förändras vilket visas i Tabell 2.
Tabell 2. Hur stor avrinningen blir för respektive delområde efter exploatering.

Avrinning efter exploatering
Marktyp

Atot
(m2)

Avr.koeff

Ared
(m2)

Q10min,

Q30min,

i=237,3 l/s/ha

i=118,4 l/s/ha

(l/s)

(l/s)

Delområde 1
(Planerad förskola)
Asfalt

1421

0,8

1137

27

13,5

Skog, svag lutning

1892

0,1

189

4,5

2,2

Skog, stark lutning
Gräsmatta
Takyta
Tot. Delområde 1

708

0,2

142

3,4

1,7

1214

0,1

121

2,9

1,4

767

0,9

6002

690

16,4

8,2

2279

54,2

27

Delområde 2
(Bostadshus)
Asfalt

1624

0,8

1299

30,8

15,4

Skog, svag lutning

1123

0,1

112

2,7

1,3

Klippvägg

644

0,3

193

4,6

2,3

Gräsmatta

3580

0,1

358

8,5

4,2

Takyta

1758

0,9

1582

37,6

18,7

Ev grönt tak

1380

0,5

690

16,4

8,2

Tot. delomr. 2

10108

3958

100,5

50,1

Totalt

16110

6237

154,6

77,1

Den erforderliga magasinsvolymen beräknas utifrån 10 mm regn per m 2 hårdgjord
yta, vilket efter exploatering motsvarar fördröjningsvolymer enligt Tabell 3.
Tabell 3. Erforderliga magasinsvolymer för respektive delområde.

Erforderlig magasinvolymer
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Dimensioneringsprincip
(minst 10 mm/Ared)

Ared (m2)

Magasineringsvolym (m3)

Delområde 1

2279

23

Delområde 2

4235

42

6514

65

Totalt

Med krav på ett maxutflöde av 20 l/s/ha från magasinen kommer avrinningen vid
dimensionerande regn, för hela området, ändras från 118 l/s (före exploatering)
till 13 l/s (uträknat utifrån förutsättningen 20 l/s/ha) efter exploatering av de
aktuella områdena.
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I alternativ 1 har de två dagvattenkassetterna en area på ca 40 m2 respektive 74
m2. I alternativ 2 har växtbädden en area på ca 99 m2 och kassettmagasinet en
area på ca 62 m2.
7.1.3

Konsekvenser av ett 100-årsregn
Vid exempelvis ett 100-årsregn kommer magasinen inte ha någon möjlighet att
fördröja allt vatten. Dagvattnet måste då kunna ledas bort en alternativ väg.
Tabell 4 visar ungefärlig avrinning och volymer som inte kan behandlas av
magasin och utloppsledning från området. Kolumnen längst till höger visar den
volymen som tillkommer utöver den fördröjningsvolym som beräknats för det
dimensionerande regnet.
Tabell 4. Visar avrinning och dagvattenvolymer från hela området vid ett 100-årsregn med
klimatfaktor 20 %

Volymer vid 100-årsregn
Varaktighet
(min)

Avrinning
(l/s)

Volym utöver
magasinsvolymen
(m3)

10 min

366,6

142,8

30 min

183

228,2

o:\mma1\sva\2015\1320015524\3_teknik\w\dokument\beskrivningar\pm_20150928.docx

Det är viktigt att dagvattnet kan ledas ut från området vid större regnhändelser
än de dimensionerande. För avledning av ett 10 minuters 100-årsregn krävs
möjlighet för att ytledes kunna leda ut ett flöde av 366,6 l/s från området.
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7.2

Förslag på dagvattenhantering inom området

7.2.1

Diken/översilningsdike
Mindre, grunda, diken kan användas för att leda vatten från vattenutkastare till
magasin. Se typsektion i figur 9.

Figur 9. Typsektion av dike för uppsamling av dagvatten från utkastare samt omgivande
mark.

Avbördningsförmågan i ett dike/ översilningsdike påverkas i hög grad av friktion
mellan vatten och gräs samt lutningen på diket. Växtval och skötsel av grönytan
är därför viktig att ta hänsyn till.
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När dagvatten rinner i översilningsdike reduceras flödeshastighet på grund av
vegetation och tillåter sedimentering och biologisk nedbrytning av föroreningar.
Översilningsdike har en flödesutjämnande funktion.
Är lutningen större än 2 % bör översilningsdike förses med fördämningar (se figur
10) för att på så sätt minska vattenhastigheten och öka fördröjningseffekt.
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Figur 10. Ett exempel på utformning av fördämning i översilningsdike. Källa:
http://www.huskvarnaekologi.se.

7.2.2

Makadamdiken
Ett alternativ till översilningsdike och ledningar är makadamfyllda diken. Fördelar
med makadamfyllda diken jämfört med i översilningsdike är att dessa inte kräver
lika stor plats.
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Makadamdike kan anläggas under en skålad gräsyta där dagvatten tillåts
ansamlas. Under gräsytan anläggs ett ca 1 meter djupt dike fyllt med ett
genomsläppligt material, exempelvis makadam. Fördröjningsvolymen i
makadamdiken utgörs av porvolymen i fyllningsmassorna, vilken är ca 30 %. För
att förhindra att finmaterial sätter igen makdammdiket så läggs ett lager av
geotextil under det gräsbevuxna jordlagret. I botten av diket läggs en dränerande
ledning. Dräneringsledningens utloppsflöde kan strypas för att på så vis
kontrollera fördröjningsvolymen i makadamdiket. På så vis säkerställs att inte
föreskrivet maximalt utflöde överskrids (figur 11). Bräddintag, i form av brunnar
med kupolsil, placeras ovan den skålade gräsytan.

Figur 11. Makadamdike med dräneringsledning i botten. Källa: Svenskt Vatten P105.
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7.2.3

Underjordiskt magasin
Magasinets syfte är både att fördröja och att rena vatten genom framförallt
sedimentering. Magasinet görs tätt det vill säga utan att perkolation till
kringliggande mark från dem möjliggörs.
Utloppet från magasinen kan i fastighetsgräns anslutas till befintlig kommunal
dagvattenledning. Underjordiska magasin kan utföras på olika sätt. Det vanligaste
är att man använder sig av ett underjordiskt ledningssystem, stapelbara
dagvattenkassetter eller makadamfyllningar. Dagvattenkassetter är minst
utrymmeskrävande. Lämplig placering av magasinen i områdets delområden sker i
lågpunkter på respektive område. Med denna placering kommer dagvattnet kunna
ledas till och bort från magasinet med självfall. Viktigt är att marken sluttar bort
från husen så att påverkan på husen minimeras vid ytlig avrinning. För typsektion
av magasin se figur 12.
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Figur 12. Typsektion av dagvattenkassett. Höjderna i figuren är bara exempel.

7.2.4

Damm
En damms syfte är att fördröja och att rena vatten genom framförallt
sedimentering och samtidigt skapa en rekreativ omgivning.
Beroende på hur dammen utformas kan avskiljning av metaller och
näringsämnen, såsom partikulär fosfor, ske via sedimentering. Växtligheten i
dammar kan även reducera näringsämnen såsom kväve, främst under
sommarhalvåret. För att reducera näringsämnen i dammar är förutsättningen att
växtligheten skördas. Dammar fördröjer dagvatten och dämpar de flödestoppar
som kan uppkomma på grund av kraftiga regn och snösmältning. Utloppet från
dammen kan i fastighetsgräns anslutas med en reglering till befintlig kommunal
dagvattenledning. En damm kan konstrueras med olika form och med eller utan
permanent vattenspegel. För säkerhet kring dammen finns i boverkets byggregler
1999 kap 8:6 råd för utformning av dammar. Om vattendjupet är större än 0,2m
behövs särskilt skydd som kan vara i form av stängsel. Dammar ska designas med
flacka slänter. Någon generell rekommendation finns inte och behovet från fall till
fall avgör istället vilket nivå av säkerhet som behövs.

7.2.5

Grönytor
Grönytor bör om möjligt anläggas/bibehållas då avrinningen från området minskar
avsevärt med ökande mängd grönytor. Förslag på grönytor som skulle vara
intressant inom exploateringsområdet är:
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7.2.6

I största möjliga mån bevaras befintlig parkmark.
Grusgångar och gräs på gårdarna samt gräsbevuxna översilningsdike både
minskar avrinning och har även en reningseffekt på dagvatten. I marken
transporteras syre snabbare än i vatten, detta innebär att biologiska
nedbrytande processer sker snabbt.
Gröna tak: Enligt Svenskt Vatten P105 reducerar ett normalt tunt grönt
tak de första 5 mm nederbörd och all nederbörd därutöver rinner av. På
årsbasis kan avrinningen minska med upp till 50 %.
Reduktionskapaciteten beror på utformningen av det gröna taket, dvs.
dess lutning och tjocklek. Ett grönt tak kan, enligt StormTacs databas,
reducera zink, kadmium, krom och nickel. Gröna tak kan initialt behöva
gödslas vilket kan innebära en negativ reningseffekt för näringsämnen
såsom fosfor och kväve.

Växtbäddar (Rain gardens)

Nedsänkta växtbäddar, även kallade raingardens, används för att fördröja och
rena dagvatten. Reningen av dagvatten innebär en reduktion av näringsämnen
såsom fosfor och kväve. Växtbäddar kan även reducera tungmetaller såsom bly,
koppar, zink, kadmium och även organiska kolväten såsom oljor och PAH:er. I
växbädden placeras en bräddbrunn med ett dräneringsrör i botten som avleder
dagvatten. Dräneringsröret ligger i ett lager av makadam. Ovanpå det dränerande
makadamlagret så ligger ett lager av grov sand som avskiljande skikt innan
växtbädden. Porositeten i växtbädden antas i detta förslag ligga runt 40%.

PM Dagvattenutredning
Dagvattenutredning för detaljplan för förskola och bostäder vid Beväringsgatan
Unr 1320015524

21 av 21

Förskolegård
17 vån

Förskola 2-3 vån

Förskolegård

Flerbostadshus
5 vån

Parkeringshus
1-2 vån

Förskolegård
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Flerbostadshus
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