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Figur 1

Kupolbrunn vid lekplats i centrala delen av planområdet.
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Sammanfattning
Detaljplan för förskola vid Fjärdingsplan är under plansamråd. Ramböll har utfört
en dagvattenutredning för att undersöka möjligheterna att utforma det nya
planområdet med hållbar dagvattenhantering. Arbetet redovisas i denna rapport.
Områdets nuvarande dagvattensystem saknar fördröjning och leds vid en
normalflödessituation i kombinerade ledningar (spill- och dagvatten) till
Ryaverket. Vid höga flöden bräddar det blandade vattnet till recipienten
Kvillebäcken i Långängens förlängning. Kvillebäcken är en skyddsvärd recipient
som kommer att få miljökvalitetsnormer (MKN) under år 2015. Utförda
utredningar visar att ån också riskerar att översvämmas i samband med
högflödessituationer. Närbelägna nya bostadsområden hotas då av
översvämningar och skador.
Ramböll har analyserat nuvarande och blivande planområdes olika delytor. De
olika ytornas procentandel av hela planområdet, framgår av Tabell 1 nedan.
Tabell 1

Delytornas procentuella fördelning i nuläget och efter utbyggnad
Delyta

Gator/
Parkeringar

Naturmark/
park

Tak

(%)

(%)

(%)

Nuvarande

17

81

1,7

Blivande

25

72

2,5

Av tabellen framgår att andelen hårdgjord yta ökar med 8 %, grönområde
minskar med 9 % och andelen tak ökar med cirka 1 %. Övervägande största
delen är fortfarande grönområde.
Ramböll föreslår att nytt dagvattensystemet avvattnas till underjordiska
fördröjningsmagasin i planområdets västra och sydöstra del. Under ny
konstgräsplan och lekyta/parkeringsplats vid blivande förskola kan plastkassetter
eller fyllningar (makadam eller Leca-kulor) skapa hålrum där vattnet kan fördröjas
och renas. Föreslagen åtgärd minskar flödestoppar i dagvattensystemet och
minskar därmed också risken för att bräddning behöver ske till Kvillebäcken.
Åtgärden bidrar därmed till förbättrad kvalité på vattnet i Kvillebäcken och
minskar risken för översvämning. Förskolans tak bör utföras gräsklätt.
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Föreslagna fördröjningsmagasin kan utföras med så stor volym att andra
omkringliggande hårdgjorda ytor också kan fördröjas i samma magasin.
Föreslagna fördröjningsmagasin med en volym på 200 m3 respektive 3000 m3 har
uppskattats kosta cirka 1,4 miljoner respektive 15,5 miljoner kronor att anlägga.
Plastkassetterna kostar cirka 900 kr/st. Driftskostnaderna har uppskattats till cirka
20 000 kronor per år för den lilla anläggningen och cirka 35 000 kronor för den
större (del 2a och 2b), om de utförs samtidigt.
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1.

Bakgrund och förutsättningar
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret arbetar med en ny detaljplan för
Fjärdingsplan och Långängsparken. Planområdet ligger i stadsdelen Lundby på
Hisingen, cirka 2,5 kilometer norr om Göteborgs stadskärna, se översiktskarta i
Bilaga 1.
Detaljplanen syftar till att skapa byggrätt för ny förskola på Fjärdingsplan [1, 2].
Nuvarande grusplan försvinner och ersätts med en konstgräsplan i den västra
delen av planområdet, granne med Bjurslättsskolan, se Bilaga 2 och Bilaga 3.
Detaljplanen kommer också att skapa förutsättningar för ett mer tillgängligt och
publikt grön- och parkområde, på de delar av planområdet som saknar byggrätt.
Detaljplanen var på samråd under sommaren 2011. Planen har därefter
omarbetats och är för närvarande under nytt plansamråd.
Ramböll Sverige AB i Göteborg har fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning
för detaljplaneområdet.

2.

Områdesbeskrivning

2.1

Nuläge

2.1.1

Lokalisering och markägoförhållanden
Planområdet omfattar cirka 5 hektar och ägs i sin helhet av Göteborgs Stad [1, 2].
Planområdet omfattar fastigheterna Kvillebäcken 738:635, 738:652, 11:2 och
71:1 . Planområdet utgör en del av grönområdet Flunsåsstråket, som går i
väst/östlig riktning från Flunsåsparken i väster till det nybyggda området Östra
Kvillebäcken i öster. Grönområdet är viktigt för rekreation eftersom stadsdelen i
övrigt är relativt tätt exploaterat med bostäder, skolor, verksamheter, parkeringar
och gator.
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Planområdet omges av en varierad stadsstruktur. Området gränsar i öster till
obebyggd tomt och Hisinge hus där det bedrivs restaurang och färghandel. I söder
gränsar området till Långängen med trevåningshus, i väster till Bjurslättsskolan
och i norr till radhus- och villabebyggelse.
En betydande del av planområdet använts idag som fotbollsplaner och
parkområde. I områdets centrala del, på Läntmätaregatan, ligger en befintlig
förskola. Byggnaden är i dåligt skick och behöver ersättas. Förutom förskolan
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finns det en äldre villa, förråds- och omklädningsbyggnader i anslutning till
fotbollsplanen. Samtliga byggnader skall rivas.
Marken består huvudsakligen av stora öppna gräsytor med rader av uppvuxna
träd. I södra delen av planområdet finns en ”hobbyodling” i den så kallade
”Rosenträdgården”. Hobbyodlingen omges av häckar och låga stenmurar.
Odlingen gränsar till en lekplats. I planområdets södra gräns finns en gång- och
cykelbana, se Figur 2.

Figur 2
2.1.2

Gångväg i södra änden av planområdet.

Markförhållanden och geoteknik
Marken inom planområdet sluttar åt öster. I väster ligger marknivån idag på cirka
+19,5 och i öster runt +15,0, i Göteborgs Stads gamla höjdsystem.
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Jordlagren inom planområdet utgörs, enligt tidigare utförda geotekniska
utredningar (se Referenser), huvudsakligen av fyllning med 0,5 – 2 meters
mäktighet. Fyllningen utgörs huvudsakligen av sand som lagts ut direkt på
ursprungligt mulljordlager. Fyllningen underlagras av lera till mer än 40 meters
djup. Översta metern lera har bedömts ha karaktär av torrskorpa. Inget berg i
dagen finns inom planområdet.
Tidigare utförd geoteknisk utredning [3] visar på att leran är normal till svagt
överkonsoliderad. Enligt utredningen riskerar kompletterande fyllning med
marklaster som överstiger 10 kPa (cirka 0,5 meters fyllning) medföra besvärande
sättningar.
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Tidigare utförda portrycksmätningar cirka 3,5 meter under markytan visar på en
trycknivå som ligger 0,3 meter under markytan. Därunder antas hydrostatiska
förhållanden. Det kan därmed antas att grundvattnets trycknivå i leran ligger
strax under eller i nivå med markytan. Trycknivån på grundvattnet i
friktionsjordlager över och under leran är inte känd. Eftersom marken är relativt
plan har bedömningen gjorts att planområdet inte har några stabilitetsproblem
[3]. Inga uppgifter om förorenad mark har hittats inom planområdet. Öster om
planområdet finns dock uppgifter om förorenad mark [3].
Grundläggning av ny förskola bör anpassas till risken för sättningar. Den
geotekniska utredningen [3] föreslår att det sker genom
kompensationsgrundläggning i form av till exempel urgrävning till 1 – 1,5 meter
under bottenplatta och återfyllning med lättfyllning i form av leca eller cellplast.
Bottenplattan kan också grundläggas på kohesionspålar. Utredningen betonar
vikten av ett väl fungerande dräneringssystem för dagvatten runt om ny förskola.
2.1.3

Nuvarande dagvattenförhållanden
Nuvarande dagvattensystem är överbelastat. Vid kraftiga regn blandas dagvatten
med avloppsvatten och bräddning sker då till Kvillebäcken. Planområdet avvattnas
idag till kombinerade avloppsledningar i dess norra, södra och östra gräns, se
Bilaga 4. I norr avrinner dagvatten i 450 mm ledning österut till kombinerad
ledning (1200 mm) som ligger i planområdets östra gräns. Denna ledning avrinner
söderut mot Fjärdingsgatan.
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I södra begränsningen av planområdet finns en dagvattenledning som vid
Bjurslättsskolan är 375 mm i diameter men i höjd med nuvarande förskola har
dimensionen 750 mm. Dagvattnet leds vidare österut till kopplingspunkt med
större 1200 mm ledning vid korsningen med Fjärdingsgatan. Därifrån rinner allt
söderut i kombinerad ledning (1500 mm) till bräddningspunkt BB4676 i
korsningen med gatan Långängen. Här sker bräddning österut till Kvillebäcken i
1500 mm ledning, se Figur 3 nedan. Resterande fortsätter söderut mot
Vågmästarplatsen i 1500 mm ledning. Vid Vågmästareplatsen finns ytterligare
bräddningspunkter (BB4679).
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Figur 3

Utlopp i Kvillebäcken för dagvatten från bräddningspunkt BB4676.

Sammanfattningsvis samlas alltså allt insamlat dagvatten från planområdet i den
stora 1200 mm ledningen i sydöstra hörnet av planområdet. Nederbörd inom
planområdet bedöms rinna till befintliga dagvattensystem med tillhörande
rännstensbrunnar. Nederbörd bedöms infiltrera i befintlig fyllning och därefter
rinna i den och utmed överytan på den täta leran österut mot Kvillebäcken.
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För det dagvatten, som kommer ifrån planområdet och dess närmaste
omgivningar finns idag ingen utjämning av dagvattenflöde. Ytorna inom
planområdet fördelar sig på hårdgjorda ytor som gator och parkeringar (17 %),
takytor (2 %) samt naturmark/park och grönaytor (81 %), se Bilaga 5.

2.2

Förslag till detaljplan

2.2.1

Nyetablering
Ny förskola i två plan planeras i planområdets sydöstra hörn, i anslutning till
Fjärdingsgatan. Byggnaden föreslås vara i två plan utan källare och med en
totalyta av cirka 1600 m2. Ny fotbollsplan med konstgräs anläggs i planområdets
västra del, i anslutning till Bjurslättsskolan. Där byggs också ett nytt klubbhus. Ny
parkmark anläggs norr om Rosenträdgården, i planområdets centrala delar.
Nuvarande parkeringsplatser söder om blivande ny förskola och i områdets
nordöstra hörn behålls. Nuvarande byggnader på planområdet rivs.
Sammanställning av utförd geoteknisk utredning (se [3] i Referenser) redovisar
att marken vid blivande fotbollsplan kan påföras last motsvarande en meters
fyllning, utan att restriktioner eller förbehåll. Enligt den geotekniska utredningen i
området föreligger inte några särskilda geotekniska problem eller risker som kan
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försvåra, fördyra eller kräva särskilda åtgärder för den planerade exploateringen
och byggnationen.
2.2.2

Framtida dagvattenförhållanden
Nytt dagvattensystem bör utföras enligt principen ”Hållbar dagvattenhantering”,
se [11, 12] i Referenser. Rambölls förslag till nytt dagvattensystem innebär att
dagvattnet fördröjs och renas i underjordiska fördröjningsmagasin. Det fördelar
belastningen så att ledningsnätet utnyttjas mindre vid häftigt regn och något mer
en tid efter att regnet slutat, då kapaciteten i ledningen är högre.
Ytorna inom planområdet kommer efter att samtliga delar är klara fördela sig på
hårdgjorda ytor som gator och parkeringar (25 %), takytor (2 %) samt
naturmark/park och gröna ytor (72 %), se Bilaga 5. Jämfört med dagens
förhållanden kommer andelen naturmark/park och gröna ytor minska med 11 %.
Andelen hårdgjorda ytor som gator och parkeringar kommer att öka med ca 47 %
medan takytorna kommer att öka med cirka 44 %, se Bilaga 5. Den förändrade
ytanvändningen kommer att leda till andra avrinningsförhållanden än dagens.
Fördröjningsmagasin minskar förändringens påverkan på dagvattensystem och
recipient.
Förslag till nytt dagvattensystem har mycket stor potentiell utjämningskapacitet.
Det skapar förutsättningar för omkringliggande ytor och byggnader att anslutas.
Som exempel skulle delar av Bjurslättsskolans avvattning kunna tas om hand i
förslag till dagvattenhantering i anslutning till ny konstgräsplan i planområdets
västra ände. Detta skulle ytterligare förbättra hela områdets kapacitet att ta hand
om flödestoppar och minska behovet av bräddning till Kvillebäcken. Konsekvensen
skulle bli renare vatten i Kvillebäcken och mindre risk för översvämningar i kvarter
som ligger i anslutning till Kvillebäcken [4, 6].

3.

Bestämning av dagvattenflöden

3.1

Metodik
För beräkning av dimensionerande vattenföringar har rationella metoden använts
[10]. Dimensionerande vattenföringar har beräknats ur formeln:
Qdim = q  Ar
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där: q
Ar
F
M

-

regnintensitet vid vald återkomsttid och varaktighet,
reducerad area, Ar= M  F,
avrinningsområdets storlek,
avrinningskoefficient.

Hela avrinningsområdet har delats i lämpliga delområden. För respektive
delområde bestäms reducerad area som är en fiktiv yta. Vid beräkning av arean
tillämpas normalvärden för avrinningskoefficienter för olika ytor enligt följande:
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x
x
x

tak
hårdgjord yta (gator, parkeringar)
naturmark/park (obebyggd kvartersmark)

M = 0,9
M = 0,8
M = 0,2

Rationella metoden bygger på att regnets varaktighet sätts till den erforderliga
rinntiden för att hela avrinningsområdet skall medverka till vattenföringen i
beräkningspunkten.
Aktuell regnintensitet har bestämts för det specifika området i Göteborg. För
beräknad regnvaraktighet (lika med rinntid) och vald återkomsttid (T = 10 år) har
motsvarande regnintensitet bestämts. Vattenföringar har beräknats med formeln
ovan för följande alternativ:
x
x

3.2

nuvarande förhållanden
förhållanden efter områdets utbyggnad

Dimensionerande flöden
Avrinningsområdets storlek har beräknats utifrån kartmaterial. Storleken
redovisas i bilaga 5:1 och 5:2. Flöden beräknades enligt metodik beskriven i
kapitel 3.1. Flödet för det aktuella avrinningsområdet i dagens läge redovisas i
bilaga 5:1 (Flöde idag). Flödet är beräknat för nederbörd med 10 års återkomsttid.
Flödet har sedan bestämts för den planerade utbyggnaden av planområdet. Även
detta värde är beräknat för nederbörd med 10 års återkomsttid och redovisas i
bilaga 5:2 (Flöde plan). Framtida avrinningsområdet får en ökning av flödet med
ca 17 %. Detta är markerat i bilaga 5:3 med fet stil.
Den genomförda analysen av dagvattenavrinningen visar på en relativt liten
förändring av dagvattenflödet efter den planerade utbyggnaden av planområdet.
Det totala flödet blir ca 70 l/s större efter utbyggnaden (en ökning från ca 400 l/s
till 470 l/s, se bilaga 5:3). Årsflöde kommer att ökas med ca 17 % (en ökning från
ca 14 400 m3 till ca 16 900 m3, se bilaga 5:4).

4.

Recipienter och åtgärdsbehov

4.1

Klassning av recipienter
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Dagvatten från det aktuella planområdet avrinner till befintligt kombinerat
ledningssystem, se kapitel 2.1.3. Recipient för dagvatten och bräddvatten från
kombinerat ledningssystem är Kvillebäcken, se Bilaga 4.
Tidigare har Miljöförvaltningen i Göteborg arbetat fram klassningar för olika recipienter i
Göteborg, se Referenser [7, 8]. Enligt Miljöförvaltningen har Kvillebäcken ekologiskt
värde klass 2.
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Recipienten Kvillebäcken är ingen vattenförekomst, är inte klassad och har
därmed inte någon MiljöKvalitetsNorm (MKN). I VISS (Havs- och
Vattenmyndighetens Informationssystem Sverige) kan man dock utläsa att den är
föreslagen som vattenförekomst och sannolikt kommer att klassas i innevarande
förvaltningscykel. Det innebär att den sannolikt kommer att bli klassad och få MKN
år 2015 (senast i december 2015). Vattenväxten knölnate är fridlyst och mycket
sällsynt i Sverige. Den växer endast i Kvillebäcken och Mölndalsån.
Den sannolikt kommande klassningen och miljökvalitetsnormen betonar vikten av
att utföra åtgärder för dagvattensystemet i området som underlättar för
Göteborgs Stad att kunna uppnå de kommande kraven. En åtgärd kan vara att
minska mängden dagvatten som leds till kombinerat system. Detta kan göras
genom att ta hand om dagvatten med hjälp av LOD (Lokalt Omhändertagande av
dagvatten). LOD kan vara till exempel grästak, infiltrationsmagasin, dammar eller
svackdiken. Syftet är då att fördröja vattnet i samband med häftiga regn så att
avloppssystemet inte överbelastas och därmed mindre mängder blandat vatten
bräddas till Kvillebäcken.
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Göteborgs Stad har låtit utföra en översvämningsutredning för Kvillebäcken och
det nya området Östra Kvillebäcken, som det här aktuella planområdet gränsar till
i öster, se [6] Referenser. Utredningens beräkningar visar att maximal vattennivå
i Kvillebäcken kommer att ligga under nivån +12,8 (Göteborgs Stads gamla
höjdsystem) för studerat extremscenario om 100 år. Utredningen sammanfattar
att havsnivån, vattennivån i älven men också den stora bräddningen av dag- och
avloppsvatten i området har stor inverkan på risken för översvämningar i
området. LOD minskar mängden dagvatten i samband med högflödessituation och
minskar därmed också bräddningsmängden till Kvilleån. Eftersom planområdet har
Kvillebäcken som recipient, understryker det vikten av att utföra LOD inom
aktuellt planområde.
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Figur 4

4.2

Bro över Kvillebäcken i kvarteret Östra Kvillebäcken.

Klassning av avvattnade ytor och analys av föroreningsbelastning
Högfrekventerade parkeringar samt industriområden där det finns risk för att
verksamheten kan förorena dagvatten klassas enligt Miljöförvaltningen [8] som
klass 1. Halvcentrala områden, p-platser (ej högfrekventerade), lager, kontor och
lättare industri klassas som klass 2. Inom detaljplaneområdet för Fjärdingsplan
bedöms avvattnade ytor som klass 3 (Radhus-, villa- och grönområde).
Det bedöms att dagvatten som transporteras till recipienten blir renare efter
planerad utbyggnad av detaljplanområdet. Föreslagna oljeavskiljare vid
parkeringsplatser och fördröjningsmagasin under jord, kommer att minska risken
för att oljeprodukter, näringsämnen och metaller sprids till Kvillebäcken.
Takmaterial, som koppar och zink, vilka kan ge tungmetallföroreningar i
dagvatten, bör undvikas helt vid utförande av nya byggnader.

4.3

Göteborgs kommuns principer för dagvattenhantering
När nya områden planeras bör man följa följande principer [11, 12]:
x
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x

x

Dagvatten bör hanteras så lokalt och nära källan som möjligt för att
minimera uppkomsten av flöden och föroreningar.
Dagvatten från hårdgjorda ytor ska fördröjas och om möjligt, renas genom
LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) innan det avleds till diken,
recipienter eller ledningar.
I sista hand kan dagvatten avledas direkt till ledningsnätet.
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Vidare rekommenderas att minska flöden och föroreningstransporten till recipienterna
och dagvattnet ska tas omhand lokalt inom tomtmark, så långt som möjligt. I
områden med kombinerat system innebär det avlastning av det allmänna valedningsnätet med minskad risk för översvämningar samt bräddning på ledningsnätet
till recipienter. Om förutsättningar saknas för fullständigt LOD, ska dagvattenflödet
utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnätet och recipienter.

4.4

Funktionskrav på åtgärder
Kommande bebyggelse och anläggningar bör utföras så att dagvattnet kan tas om
hand inom planområdet i största möjliga utsträckning.
Förslag till omhändertagande av dagvatten utgår enligt förfrågan ifrån skriften
”P90 Dimensionering av allmänna avloppsanläggningar” [10]. Det föreslås också
att åtgärder utformas i samklang med skriften ”En långsiktigt hållbar
dagvattenhantering” [11] och skriften ”P105 – Hållbar dag- och
dränvattenhantering” [12].
Ramböll föreslår att fördröjd avledning skall genomsyra dagvattenhanteringen i
planområdet. LOD bör utföras för att få en effektiv fördröjning av flödet vid
dimensionerande regn. På det viset kan tillfällena när ledningssystemet bräddas
minska, vilket är ett miljö- och översvämningsmål för recipienten Kvillebäcken.
En magasineringsvolym motsvarande 10 mm nederbörd eftersträvas. För det
aktuella planområdet innebär det behov av en total volym på ca 190 m3.
För planområdet som helhet har en total potentiell möjlig utjämningsvolym
uppskattats till cirka 10 000 m3, vilket täcker det beräknade behovet för
planområdet med mycket stor marginal. Det innebär att under
projekteringsskedet kommer det att finnas möjlighet för optimal lokalisering och
utformning av utjämningsmagasin med önskad volym.
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Ramböll föreslår att dagvatten från nya byggnader och anläggningar hanteras
enligt förslag redovisade i Tabell 1 och i Bilaga 6 och Bilaga 7.
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Tabell 2

Förslag till dagvattenhantering för planområdet
Ansvar för
skötsel och
underhåll

Byggnader/ objekt

Förslag på omhändertagande

Dagvatten från
konstgräsplan,
klubbhus med
tillhörande
parkeringsytor.
Förslag 2a

Leds till underjordiskt
fördröjningsmagasin under
konstgräsplan, bestående av
plastkassetter eller fyllnadsmaterial
(makadam/Leca).
Storlek cirka 2300 m3.
Möjlighet till att ansluta stora
områden utanför planområdet.

Göteborgs
Stad

Dagvatten från ny
förskola med
kringbyggnader,
parkering söder och
öster om förskola
samt i planområdets
nordöstra hörn (vid
Hisinge hus), lekytor
utomhus runt om
förskolan, ny gc-väg
norr om ny förskola.
Förslag 1 och 2b.

Leds till underjordiskt
fördröjningsmagasin bestående av
plastkassetter eller fyllnadsmaterial
(makadam/Leca), placerat under
lekyta/p-platser vid förskolan.
Dagvattenavledning från
parkeringsytor sker genom
oljeavskiljare innan utlopp till
fördröjningsmagasin.
Storlek cirka 200 m3 eller 700 m3.

Göteborgs
Stad

Av Bilaga 7 framgår att underjordiskt fördröjningsmagasin kan utföras med olika
fyllningar som har olika för- och nackdelar. Makadam är relativt billigt men kan
riskera att utveckla ytterligare sättningar. Hålrumsvolymer för makadam ligger
mellan 30 – 40 % beroende på fraktion. Plastkassetter är dyrare men lättare och
minskar risken för ytterligare sättningar. Plastkassetter har vanligtvis en porositet
på > 90 %. Leca-kulor är billigare än plastkassetter men kräver en
grundvattenyta under terrassnivån för att förhindra upplyftning. Vilket alternativ
som passar bäst, läge och placering i höjd får bestämmas i projekteringsskedet.
Tömning av fördröjningsmagasinen föreslås ske till befintlig dagvattenledning i gcbanan, norr och söder om konstgräsplan samt till 1200 mm dagvattenledning i
planområdets sydöstra hörn.
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Drifts- och investeringskostnader för föreslagna fördröjningsmagasin framgår av
Bilaga 8.
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Andra vanliga lösningar för omhändertagande av dagvatten med LOD kan till
exempel vara:
x
x
x
x
x
x
x

Gröna tak
Betonghålsten på trottoarer och p- platser (gräsbeklädd)
Infiltration i stenfyllningar (stenfyllningsmagasin i svackdiken)
Genomsläpplig asfalt (drift- och skötselrutiner rekommenderas)
Små, öppna dagvattenkanaler nära husen
Små, grunda och lokala dagvattendammar
”Rain gardens”, växtbevuxet infiltrationsdike (grusfraktion)

Krav på utförande och skötsel av dessa anläggningar bör tas fram, formuleras i
detaljplanen samt informeras till skötsel- och driftansvariga tidigt i
projekteringsskedet.
Den mest resurseffektiva lösningen är att använda sig av underjordiska
fördröjningsmagasin. Öppna lösningar för dagvattenhantering med dammar och
diken har valts bort för förskolan och området som helhet. Öppna lösningar är
vackra inslag men utgör säkerhetsrisker för barnen i området. Den relativt plana
marken i området försvårar lösningar med självfall, såsom svackdiken och ”Rain
Gardens”. Gröna tak kan gärna väljas och är ett estetiskt inslag för att visa på
stadens ambitioner för området. Gräsklädd betonghålsten på p-platser är bra
komplement till större fördröjningsmagasin men kapaciteten är begränsad.

5.

Dagvattenförhållanden efter genomförd detaljplan och
föreslagna åtgärder
Åtgärder av den typ som föreslagits kommer att ha en flödesutjämnande effekt,
men även reducera föroreningsinnehållet i dagvattnet på grund av avsättning av
partiklar. Oljeprodukter, kväve men också fosfor och tungmetaller som är
partikelbundna, bedöms kunna reduceras med föreslagna dagvattenlösning.
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Flödesutjämning med fördröjningsmagasin som planeras anläggas inom
planområdet kommer att fördröja en betydlig del av dagvattenflödet, vilket
minskar risken för översvämningar i Kvillebäcken med närliggande bebyggelse.
Planområdets unika stora ytor och möjligheter till att omhänderta stora mängder
dagvatten från områden utanför planområdet bör tydliggöras för stadens
planerare. Planområdets gröna miljöer ökar ytterligare i värde när delar av
Bjurslättsparken bebyggs med bostäder.
Omkringliggande områdens dagvattensystem, t.ex. Långängen och
Bjurslättsskolan bör utredas. Det bör också att det utreds om det är möjligt att
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ansluta omkringliggande områden till dagvattenlösningen vid Fjärdingsplan. Detta
skulle minska tillfällena då breddning av kombinerat system sker till den känsliga
Kvillebäcken (översvämningsrisker och kommande kvalitetskrav/MKN).

6.

Investerings- och driftskostnader
Investeringskostnader har beräknats för alternativet med plastkassetter i
fördröjningsmagasinet. Plastkassetter är lätta och har mycket stor nettovolym,
cirka 95 %. De är dessutom enkla att installera och att rengöra.
Fördröjningsmagasinet kan också utföras med fyllningsmaterial av Leca kulor eller
makadam. En lösning med makadam riskerar skapa sättningar i den
sättningskänsliga leran på platsen. Med Leca-kulor riskeras upplyftning och
lösningen kräver då någon typ av hinder för det.
I projekteringsskedet kan en jämförelsestudie göras för de tre olika alternativen.
Typ av fördröjningsmagasin och placering bör anpassas till områdets
förutsättningar (grundvattennivåer, höjder, utnyttjande) under
projekteringsskedet.
Investerings- och driftskostnader för plastkassetter har beräknats för två olika
storlekar på fördröjningsmagasin, volym på 200 m3 respektive 3000 m3. Det
mindre förslaget på 200 m3 bör anläggas vid förskolans lekyta/p-plats på grund av
områdets marknivåer. För alternativet med en volym på 3000 m3 kan detta
förslagsvis utföras uppdelat så att cirka 2300 m3 utförs under konstgräsplanen och
de återstående 700 m3 utförs under lekytan/parkeringsplatsen nära förskolan i
planområdets sydöstra hörn.
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Investerings- och driftskostnaderna, för de olika alternativen, visas i Tabell 3,
samt Bilaga 8.
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Tabell 3

Investerings- och driftskostnader för de olika alternativen.

Alternativ
Förslag 1 under lekyta/ pplats vid
förskolan
Förslag 2a under
konstgräsplanen
Förslag 2b under lekyta/
parkeringsplats
vid förskolan

Volym,
cirka
(m3)
200

Investeringskostnad, cirka
(tkr)
1400

Kostnad
plastkassetter
(tkr)
630

Driftskostnad,
cirka
(tkr)
20

2300

11600

7200

16

700

3900

2300

16

I beräkningar med plastkassetter har Uponor IQ dagvattenkassett (600x420x1200
mm) använts. Dessa kostar cirka 900 kr/st. På marknaden finns också en dyrare
variant med inspektionskanaler som kostar cirka 1400 kr/st.
I driftskostnaderna ingår huvudsakligen följande delar:
x
x
x
x
x
x

Brunnar med sandfång töms med sugbil en gång per år
Tillsyn sker av alla brunnar
Tillsyn av ytor runt om magasin
Etablering
Transport
Miljöavgift för omhändertagande av slam i brunnar

Om stående vatten observeras runt om magasinet bör utökning av magasinets
kapacitet övervägas.
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Tömning och rengöring av ytor, stuprör och takrännor som har tillrinning till
magasinet, bör ingå i normalt återkommande skötsel av fastigheter och allmänna
öppna ytor. Detta är arbeten som ändå måste utföras och har därmed inte
medräknats i budgeten.
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Långängen

Kvillebäcken

Bilaga 5:1

Dagvattenutredning detaljplan - Fjärdigsplan
Befintligt avrinningsområde
Yta
Storlek
[m2]
Naturmark/park, grönaytor
42300
Tak
900
Gator, parkeringar
8900

ƶA=

Ramböll Sverige AB

52100

Användning

AvrinningsReducerad area Flöde idag
koefficient ĳ
[l/s]
A r [m2]
0,2
8460
0,9
810
0,8
7120

ȈAr=

16390

Annan kommentar

SAMMANSLAGET

Regnvaraktighet lika
med rinntid = 10 min
Återkomst T=10 år

Naturmark/park
Tak
Gator, parkeringar

q= 24450 l/s/km2

Totalt

42300
900
8900
52100

401

Uppdrag:1320000916
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81%
2%
17%

Bilaga 5:2

Dagvattenutredning detaljplan - Fjärdigsplan
Framtida avrinningsområde
Yta
Storlek
[m2]
Naturmark/park, grönaytor
37700
Tak
1300
Gator, parkeringar
13100

ƶA=

52100

Användning

AvrinningsReducerad area Flöde plan
koefficient ĳ
[l/s]
A r [m2]
0,2
7540
0,9
1170
0,8
10480

ȈAr=

19190

Annan kommentar

SAMMANSLAGET

Regnvaraktighet lika
med rinntid = 10 min
Återkomst T=10 år

Naturmark/park
Tak
Gator, parkeringar

q= 24450 l/s/km2

Totalt

37700
1300
13100

72%
2%
25%

52100

469

Uppdrag: 1320000916

Bilaga 5:3

Dagvattenutredning detaljplan - Fjärdigsplan
Förändring
Avrinningsområde

Nuvarande Ar

Planerad Ar

[m2]
Planområde

ȈAr=

16390

[m2]
19190

16390

19190

Tot. Flöde [l/s]
vid regnvaraktighet

Flöde idag
[l/s]

Flöde plan.
[l/s]

401

401

469

469

t=10 min
T= 10 år
q= 24450 l/s/km2

SAMMANSLAGET NUVARANDE
Naturmark/park, grönaytor
Tak
Gator, parkeringar
Totalt

42300

81%

900

2%

8900

17%

52100

SAMMANSLAGET PLANERAT
Naturmark/park, grönaytor
Tak
Gator, parkeringar
Totalt

37700

72%

1300

2%

13100

25%

52100

FÖRÄNDRING
Naturmark/park, grönaytor
Tak
Gator, parkeringar

-4600

-11%

400

44%

4200

47%

Uppdrag: 1320000916
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Bilaga 5:4

Dagvattenutredning detaljplan - Fjärdigsplan

Årsnederbörd:
880 mm/år (uppskattad medelvärde för normalperioden 1961-1990)
Nuvarande
Typ av yta
Naturmark/park, grönaytor

Totalt

Naturmark/park, grönaytor

Årsflöde (m3)

81%

0,2

900

2%

0,9

713

8900

17%

0,8

6 266

52100

Framtida
Typ av yta

Avrinningskoefficient

42300

Tak
Gator, parkeringar

Andel av
totalyta

Area (m2)

Area (m2)

7 445

14 423

Andel av
totalyta

Avrinningskoefficient

Årsflöde (m3)

37700

72%

0,2

6 635

1300

2%

0,9

1 030

Gator, parkeringar

13100

25%

0,8

9 222

Totalt

52100

Tak

16 887

Uppdrag: 1320000916
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Göteborgs Stad
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Investeringskostnader för underjordiskt dagvattenmagasin
Förslag 1 med volym på totalt 200 m3
Placerat under parkering/lekytor vid förskolan

aktivitet förslag 1
Ytbehov inkl kringfyllning (beräknat)
Ytbehov för plastkassetter
Antalet plastkassetter
Schakt för konstgräsplan
Markbädd 100 mm
Markbädd 100 mm

á-pris
(kr)
200
50

mängd
840
504
700
1260
504
50,4

enhet
m2
m2
st
m3
m2
m3

700
210
200

st
m3
m3

900
-

Geotextil

1200

m2

15

Kring-, åter och toppfyllning
Inloppsbrunn med sandfång
Inloppsbrunn med sandfång och
oljeavskiljare
Brädd-/inspektionsbrunn med luftning
Ledning till befintlig dagvattenledning
Totalt:

1000
1

m3
st

250
10000

Plastkassett Uponor IQ
Plastkassett Uponor IQ
Plastkassett Uponor IQ

* Dagvattenkassett Uponor IQ,
600x420x1200 mm

1
2
60

st 100000
st
5000
m
2000

kostnad
(tkr)

kommentar
70x12 meter
60 x 8,4 m
50x14 st
252 70x12x1,5 m, totalvolym
25
tjocklek 0,1 m
volym markbädd
Bruttovolym/kassett 300
630
liter. Nettovolym 285 l
Total bruttovolym
Total nettovolym
över, under, sidor och
18
överlapp 0,5 meter
total schakt-markbädd250
volym kassetter
10
takvatten

100
10
120
1415

parkeringsplatser
inkl schakt o återfyllning

Bilaga 8:2
Göteborgs Stad
Fjärdingsplan - dagvattenutredning
Rapport dagvattenutredning

Investeringskostnader för underjordiskt dagvattenmagasin
Beräkningsalternativ 2 med totalvolym på 3000 m3,
varav här förslag 2a på konstgräsplan med volym på cirka 2300 m3

aktivitet förslag 2a
Ytbehov inkl kringfyllning (beräknat)
Ytbehov för plastkassetter
Antalet plastkassetter
Schakt för konstgräsplan, totalvolym
Markbädd 100 mm
Markbädd 100 mm
Plastkassett Uponor IQ
Plastkassett Uponor IQ
Plastkassett Uponor IQ
Geotextil
Kring-, åter och toppfyllning
Inloppsbrunn med sandfång
Inloppsbrunn med sandfång och
oljeavskiljare
Brädd-/inspektionsbrunn med luftning
Ledning till befintlig dagvattenledning
Totalt del 2a:
* Dagvattenkassett Uponor IQ,
600x420x1200 mm

á-pris
(kr)
200
50

kostnad
(tkr)

mängd
6500
5760
8000
9750
5760
576

enhet
m2
m2
st
m3
m2
m3

8000
2400
2280

st
m3
m3

900
-

7200
-

12820

m2

15

192

6774
1

m3
st

250
10000

1694
10

st 100000
st 10000
m
2000

100
20
120
11574

1
2
60

1950
288

kommentar
100 x 65 meter
96 x 60 m
100x80 st
100x65x1,5 m
tjocklek 0,1 m
volym
Bruttovolym/kassett 300
liter. Nettovolym 285 l
Total bruttovolym
Total nettovolym
över, under, sidor och
överlapp 0,5 meter
total schakt-markbäddvolym kassetter
takvatten
parkeringsplatser
inkl schakt o återfyllning

Bilaga 8:3
Göteborgs Stad
Fjärdingsplan - dagvattenutredning
Rapport dagvattenutredning
Investeringskostnader för underjordiskt dagvattenmagasin
Beräkningsalternativ 2 med totalvolym på 3000 m3,
varav här förslag 2b under lekyta/p-plats vid förskolan med volym på cirka 700 m3

aktivitet förslag 2b
Ytbehov inkl kringfyllning (beräknat)
Ytbehov för plastkassetter
Antalet plastkassetter
Schakt för konstgräsplan, totalvolym
Markbädd 100 mm
Markbädd 100 mm

á-pris
(kr)
200
50

kostnad
(tkr)

mängd
2200
1920
2560
3300
1920
192

enhet
m2
m2
st
m3
m2
m3

Plastkassett Uponor IQ
Plastkassett Uponor IQ
Plastkassett Uponor IQ

2560
768
730

st
m3
m3

900
-

2304
-

Geotextil

4332

m2

15

65

Kring-, åter och toppfyllning
Inloppsbrunn med sandfång
Inloppsbrunn med sandfång och
oljeavskiljare
Brädd-/inspektionsbrunn med luftning
Ledning till befintlig dagvattenledning
Totalt del 2b:
* Dagvattenkassett Uponor IQ,
600x420x1200 mm

2340
1

m3
st

250
10000

585
10

st 100000
10000
m
2000

100
10
100
3930

Totalpris för 3000 m3, del 2a och 2b:

1
1
50

660
96

15504

kommentar
100 x 22 meter
96 x 20 m
80x32 st
100x22x1,5 m
tjocklek 0,1 m
volym
Bruttovolym/kassett 300
liter. Nettovolym 285 l
Total bruttovolym
Total nettovolym
över, under, sidor och
överlapp 0,5 meter
total schakt-markbäddvolym kassetter
takvatten
parkeringsplats
inkl schakt o återfyllning

Bilaga 8:4
Göteborgs Stad
Fjärdingsplan - dagvattenutredning
Rapport dagvattenutredning

Årliga driftskostnader för underjordiskt dagvattenmagasin
Generellt för alla alternativen (200 resp. 3000 m3).
Pris per anläggning

aktivitet
Återkommande tömning och rengöring
av ytor, stuprör, takrännor som har
tillrinning till magasinet.
Brunnar med sandfång töms med
sugbil
Tillsyn av alla brunnar samt av ytor
runt om magasin.
Totalt:

intervall

mängd
(timmar)

1 gång/år

á-pris
(kr)/timme

övrig
kostnad
(kr)

kostnad
(tkr)

kommentar
ingår i normalt återkommande
fastighetsskötsel och skötsel av
- allmänna ytor som ändå utförs

-

1 gång/år

4

1500

2000

8

2 ggr/år

8

1000

-

8
16

inkl. transport och miljöavgift
Om stående vatten runt om
magasinet bör detta utökas!

