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Sammanfattning
Göteborgs Stad arbetar med att ta fram en detaljplan för Hagforsgatan som ska möjliggöra 200
nya bostäder. Sigma Civil har fått uppdraget att presentera förslag på hur dagvatten inom
planområdet kan hanteras på ett hållbart sätt. Uppdraget innefattar även en
föroreningsutredning som belyser föroreningshalterna i området före och efter planerad
exploatering.
Det totala utredningsområdet omfattar ca 2 ha och består idag till största delen av parkering för
omgivande bostäder. Dagvattenhantering sker genom markförlagda ledningar. Recipienten är
Säveån som är vattenförekomst i VISS och berörs därmed av miljökvalitetsnormer.
Dimensioneringsförutsättningar i utredningen baseras på ett 10-minutersregn med 5 års
återkomsttid. Detta ger ett maxflöde efter exploatering på ca 300 l/s som motsvarar en ökning
med ca 53 % jämfört med befintliga förhållanden. Dessutom ställs krav på fördröjning av minst
10 mm nederbörd per hårdgjord kvadratmeter inom kvartersgränserna. Det leder till en total
fördröjningsvolym på ca 127 m³. En systemlösning för dagvattenhantering har tagits fram för
kvartersmark och allmän platsmark separat. Förslaget för kvartersmark avser anläggning av ett
makadammagasin placerad närmast den befintliga dagvattenservisen i sydväst.
Dagvattenmängder från allmän platsmark dvs. Hagforsgatan föreslås fördröjas i ett rörmagasin.
Makadammagasin har beroende på valda kornstorlekar mycket goda fördröjnings-och
reningsegenskaper. Föreslagen fördröjningsanläggningar gör att avrinningen från hela
planområdet efter exploateringen ligger bara 10 % över dagens avrinning. Ur
reningssynpunkten bedöms den föreslagna systemlösningen vara kapabel att till största delen
uppfylla reningskravet som Kretslopp och Vattens ställer för känsliga recipienter. Bara halten för
fosfor och TBT överskrids efter föreslagna reningsåtgärder i samband med exploateringen.
Bedömningen blir därför att exploateringen inte kommer att påverka recipienten särskilt negativt
eller försvåra möjligheterna att nå miljökvalitetsnormen för Säveån. Framtagna värden ska dock
anses som ungefärliga. Den faktiska reningseffekten blir beroende av hur varje enskild
reningsanläggning utformas och förutsättningarna på platsen. För att bibehålla reningseffekten
behövs lägga särskild fokus på skötseln av anläggningarna t.ex. sandfång.
Ur skyfallsperspektiv förväntas inte exploatering förvärra situationen om höjdsättningen följer de
redovisade principerna för nybyggnation dvs. t.ex. inga instängda områden på kvartersmarken
skapas. Det kan förekomma dagvattenansamlingar på Hagforsgatan vid skyfall. Omfattning
bedöms dock vara liten så den inte påverkar framkomligheten.
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1

Inledning

1.1 Syfte och bakgrund
Göteborgs stad arbetar med att möjliggöra nya bostäder i lamellstruktur på en befintlig
parkeringsyta inom fastigheten Sävenäs 71:9 och 164:1 i stadsdelen Örgryte-Härlanda samt
bostäder och parkeringsdäck för att lösa parkeringsbehovet för befintliga och tillkommande
bostäder inom fastigheten Sävenäs 164:1. Totalt kommer ca 200 bostäder skapas.
Detaljplanen befinner sig i skedet inför granskning.

1.2 Uppdrag
Oktober 2016 har Sigma Civil AB fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning för att
klarlägga förutsättningarna för en dagvattenhantering inom planområdet med hänsyn till
planerad nybyggnation. I uppdraget ingår en föroreningsutredning som belyser
föroreningshalterna i området idag och efter exploatering. Resultatet ska innehålla ett hållbart
förslag på fördröjning, rening och avledning av dagvatten inom planområdet.
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2

Befintliga förhållanden och förutsättningar

2.1 Underlag
I arbetet med utredningen har följande underlag använts:
 Samlingskarta och primärkarta i dwg-format, SBK Göteborg 2016-10-21.
 Illustrationsritning i dwg daterad 2016-10-26.
 Plankarta i dwg, daterad 2016-09-07.
 Publikation P110, Svenskt Vatten 2016.
 Publikation P104, Svenskt Vatten 2011.
 Publikation P105, Svenskt Vatten 2011.
 Reningskrav för dagvatten. Kretslopp och Vatten, 2016.

2.2 Grundprinciper för dagvattenhantering
Kommunen, Miljöförvaltningen och Svenskt Vatten framlägger rekommendationer och krav på
dagvattenhantering i Sverige. Det följer en sammanställning av gällande funktionskrav och
riktlinjer för dagvattenhantering i Göteborg Stad.









Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråk.
Avrunna dagvattenflöden ska begränsas. Så stor del av skyfallet som möjligt ska
hanteras inom planområdet.
Öppna system ska väljas framför ledningar.
Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till
recipienten.
Exploateringen får ej förvärra för nedströms områden.
Hänsyn ska tas till avrinning från närliggande mark som påverkar området för
utredningen.
Höjdsättning ska göras så att det ej uppstår instängda områden för dagvatten.
Fördröjning ska utformas så att den effektiva magasinsvolymen motsvarar minst 10 mm
per kvadratmeter på de hårdgjorda anslutna ytorna.

2.3 Befintliga förhållanden
2.3.1

Planområdets läge, topografi och markslag

Planområdet är beläget i Östra Göteborg. Det ligger i anslutning till östra Torpa, strax väster om
Östra Sjukhuset. Planområdet gränsar i öster till Torpakolonin, i norr till Uddeholmsgatan och i
söder och väster till befintlig bostadsbebyggelse vid Hagforsgatan.
Planområdet omfattar ca 2 hektar och marken ägs till största delen av Göteborgs stads
Bostadsbolag, en mindre del ägs av Göteborgs kommun. Markens karaktär idag är till största
delen parkering för omgivande bostäder men också bergigt grönområde med buskage och träd.
Planområdet är högt beläget. Höjder varierar mellan +45,0 m vid norra gränsen av planområdet
och +41,0 m längs med Hagforsgatan i öst. Parkeringsplatsen lutar mot nordväst. Den berörda
delen av Hagforsgatan har sin lågpunkt i höjd med transformatorstationen som ligger vid den
befintliga dagvattenservisen markerad med röd ring på figur 3. Figur 1 och 2 nedan visar
planområdets läge i staden och avgränsningar mot intilliggande omgivning. Inom planområdet
finns också en sopsugstation som ska bevaras under exploatering.
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Figur 1: Planområdets läge i staden. Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

Figur 2: Området som berörs av planeringsförutsättningar (streckad linje). Stadsbyggnadskontoret,
Göteborgs Stad
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2.3.2

Geoteknik

Enligt den bergtekniska undersökningen utgörs marken under befintlig parkeringsplats sannolikt
av fyllning överlagrande naturliga jordar som enligt SGUs jordartkarta utgörs av älvsediment
bestående av grus. Enligt SBKs Geolog utgörs området av svallsediment bestående av finsand
till klapper. Berget är uppsprucket med horisontella och subhorisontella sprickplan, även
brantstående sprickplan förekommer. Strax utanför planområdet är berget på flera ställen
uppsprucket och flera skärningar är förstärkta med bergbult och bergnät. Det finns därför en risk
att dåligt berg även förekommer inom planområdet säger den bergtekniska utredningen.

2.3.3

Befintligt Va-system och avvattning

Dagvatten från planområdet avleds till Säveån via allmänt ledningsnät för dagvatten. Befintliga
allmänna ledningar inom planområdet är en dricksvattenledning (DIM 150 GJJ) och en
dagvattenledning (DIM 300/400 BTG) som båda ligger i Hagforsgatan. Trafikkontoret har egna
dagvattenledningar i norra Hagforsgatan som ansluter till nämnda den allmänna ledningen. Det
finns en befintlig dagvattenservis (+38,97 m) till fastighet 71:9 i höjd med den befintliga
transformatorstationen. Inget vattendrag finns inom planområdet.
Figur 3 visar dag- och dricksvattenledningar kring planområdet. Pilar visar flödesriktningen i
dagvattensystemet. Befintlig dagvattenservis är markerade med röd ring.

Figur 3: Befintliga dricksvatten- (blå) och dagvattenledningar (grön) kring planområdet. Befintlig
dagvattenservis är markerade med röd ring.
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2.4 Recipient och reningskrav för dagvatten
Planområdet ligger inom Säveåns avrinningsområde. Enligt pm:et Reningskrav för dagvatten
klassificeras Säveån som en känslig recipient. Kvartersytorna inom planområdet faller i kategori
medelbelastade. Vägområdet dvs. allmän platsmark klassificeras som mindre belastad yta.
Enligt matrisen över dagvattenrening krävs det då enklare rening för dagvatten från
kvartersmark och fördröjning som hanteringsmetod för dagvatten från allmän platsmark.
Fördröjning exemplifieras med olika typer magasin t.ex. rörmagasin. Förslag på enkel rening
enligt pm:et är dike, brunnsfilter eller magasin med sandfång.
Säveån finns med i VISS och berörs därmed av miljökvalitetsnormer (MKN) enligt EU:s
Vattendirektiv. Exploaterings påverkan på MKN beskrivs i detalj i kapitel 4.3.

2.5 Skyfall
En skyfallsmodellering har utförts av Göteborg Stad för att studera översvämningar för stadens
utbyggnadsområden. Ett extremt regn innebär alltid en risk att lågpunkter och innestängda
områden översvämmas. Vid extrema regntillfällen, dvs. korta och intensiva regn eller långa regn
med låg intensitet, kommer dagvattenledningarna inte att kunna avleda allt vatten med en gång.
Som dimensionerande händelse har valts ett 100-årsregn enligt TTÖP Vatten och
klimatanpassning. Figur 4 visar vattens huvudsakliga rinnvägar och samlingar vid ett 100årsregn vid befintliga förhållanden.

Figur 4: Skyfallsmodellering för befintligt förhållande vid 100-årsregn. Stora röda pilar visar uppskattat
flödesriktning i området.

Eftersom planområdet är litet och ligger relativt högt jämfört med omgivningen rinner det bara
begränsade vattenmängder in på de två berörda fastigheterna. Vattenansamlingar kan finnas
både på parkeringen och mot befintlig bebyggelse till väster. Vattendjup beräknas dock inte
överstiga 0,3 m vilket innebär att framkomligheten för räddningstjänsten inte påverkas
nämnvärt. Nedströms bebyggelse bedöms inte påverkas av skyfall från planområdet eftersom
vattenmängder är små och inga instängda områden ligger i omgivningen. Vid skyfall kommer
vatten rinner mest söderut mot Torpadammparken.
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2.6 Förslag till planområdets utformning och kvartersindelning
Detaljplanen bedöms kunna möjliggöra för ca 200 nya bostäder. I norra delen möjliggörs
bostadshus i upp till fyra och fem våningar med p-däck resp. garage emellan. På södra hälften
möjliggörs fyra stycken bostadshus på 5 våningar med ett p-garage och markparkering. Det
antas att de nya byggnaderna får sadeltak.

Figur 5: Illustration av planförslaget, OkiDoki! Arkitekter AB
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3

Förslag till dagvattenhantering

3.1 Dimensionerande parametrar
Dimensionerande flöden och fördröjningsvolymer tas fram enligt Svenskt Vatten Publikation
P110 och P104. För beräkningar av dimensionerande regnintensitet har Dahlströms (2010)
ekvation använts. Återkomsttiden har valts efter minimikrav på återkomsttider enligt P110.
Återkomsttiden för regn vid fylld ledning inom tät bostadsbebyggelse sätts till 5 år.
Koncentrationstiden för regn ligger på 10 min. Ekvationen ger en dimensionerande
regnintensitet på 181 l/s per hektar. För beräkningar av dimensionerande vattenföringar (Qdim)
har rationella metoden använts. En klimatfaktor på 1,25 har tillagts för förhållanden efter
exploatering (regnintensitet 227 l/s*ha). Den totala avrinningen från planområdet före och efter
exploatering såsom fördröjningsbehovet redovisas i tabellerna nedan. För fullständiga
beräkningar se bilaga 1.
Tabell 1: Dimensionerande parametrar innan exploatering
OMRÅDE
KVARTERSMARK
ALLMÄN
PLATSMARK
TOTALT

AREA
M²
18 629

RED AREA
M²
7 430

AVRINNING
L/S
135

3 038

2 430

44

21 667

12 686

197

Tabell 2: Dimensionerande parametrar efter exploatering
OMRÅDE
KVARTERSMARK
ALLMÄN
PLATSMARK
TOTALT

AREA
M²
18 629

RED AREA
M²
10 255

AVRINNING
L/S
232

FÖRDRÖJNING
M³
103

AVRINNING EFTER
FÖRDRÖJNING, L/S
174

3 038

2 430

55

24

41

21 667

12 686

301

127

215

Efter exploateringen ökar avrinningen med 53 % till ca 300 l/s. Detta beror på klimatfaktorn som
tillagts och förtätningen av planområdet som avspeglas i viktade avrinningsfaktorer (kföre=0,46
kefter=0,59).
Ombyggnationen kräver en fördröjningsvolym på ca 127 m³ för hela planområdet. Efter
fördröjningen ligger avrinning från planområdet på ca 215 l/s. Det motsvarar en ökning med ca
10 % jämfört med nuläget.
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3.2 Höjdsättning
Parkeringsplatser och kvartersmark förutom befintliga grönytor föreslås utformas på sådant sätt
att marken lutas mot föreslagna fördröjningsanläggningar. För att få en säker avrinning av
dagvatten bort från huskropparna föreslås markytan att luta ca 5 % de första 3 meterna och
därefter ca 1 % (Svenskt Vatten Publikation P105). Underliggande dräneringslager på
innergårdarna ska slutta mot öppningar för att undvika stående vatten i instängda ytor.
Befintliga höjder på allmän platsmark och kvartersmark antas i första hand styra framtida
höjdsättning. För detaljerad analys se kapitel 3.3 Förslag till utformning. Nyanlagda ytor på
kvartersmarken ska luta mot Hagforsgatan för att undvika vattenansamlingar på gårdar eller
lokalgator. Instängda områden ska undvikas.

3.3 Förslag på utformning
Följande kapitel beskriver förslagen dagvattenhantering för planområdet. Föreslaget redovisas
även i bilaga 2. Föreslagna hanteringsmetoder förtydligas vidare i kapitel 3.4.

3.3.1

Allmän platsmark

Enligt Kretslopp och Vatten reningskrav för dagvatten tillämpas enbart fördröjning för
omhändertagandet av dagvatten från allmän platsmark. Beräkningen visar att ca 24 m³
dagvatten från gata och gångväg behöver fördröjas inom allmän platsmark.
På grund av platsbrist finns det ingen möjlighet för en öppen lösning. Fördröjning föreslås därför
ske underjordiskt i ett rörmagasin av plast (1000 PE). Placeringen kan inte ske under
gångbanan på grund av platsbrist och befintliga ledningar och föreslås därför under östra sidan
av Hagforsgatan nära lågpunkten vid transformatorstationen. Dagvatten leds till detta via
befintliga brunnar alternativt öppna rännor och en samlingsbrunn.
Den befintliga avvattningen av gatumarken sker till en brunn med vattengång på +38,97 m.
Marknivån vid den föreslagna placeringen ligger på ca +40,80 m. Överbyggnaden av lokalgatan
bör minst vara 600 mm enligt Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i
Göteborg (Blå Boken). Detta ger en marginal på 1,15 m inom vilket föreslaget rörmagasinet
skulle kunna få plats.
För att kunna sköta magasinet behöver det förses med tillsynsbrunn och nedstigningsbrunn.
Utloppet ska vara strypt dvs. mindre dimension på utloppsledning än på inloppsledning. Vid en
flödestopp tar magasinet emot en större mängd dagvatten för att släppa vidare en mindre del till
nätet och magasinera resterande.
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Figur 6: Förslag på placering av rörmagasin

3.3.2

Kvartersmark

Enligt beräkningar uppgår fördröjningsvolymen för hårdgjorda ytor dvs. gator, parkering,
gångväg och tak på kvartersmark upp till totalt ca 103 m3. Mängderna föreslås omhändertas i
ett krossfyllt magasin som med fördel består av makadam 8/16. Enligt litteraturen räknas
makadam ha en vattentillgänglig porvolym på ca 30 %. NCC har gjord undersökningar på
porvolym av olika fraktioner makadam under 2016 och påstår en hålrumsandel för packad
makadam 8-16 av upp till 40 % (källa: StormTac). För beräkningarna har en vattentillgänglig
porvolym på 35 % använts.
Detta leder till en erforderlig totalvolym på ett makadammagasin på ca 294 m³. Föreslagen
placering framgår i bilaga 2. Utsedd area bedöms vara en övergripande lågpunkt på
kvartersmarken som samtidigt ligger nära den befintliga dagvattenservisen. Marken ovanpå
magasinet kan med fördel användas för cykelparkering och liknande. Genomsläppliga
beläggningar rekommenderas.
Enligt Kretslopp och Vattens reningskrav tillämpas magasin med väl dimensionerande
sandfång. Sandfång föreslås placeras innan inloppet till makadammagasinet för att minska
risken för igensättning av magasinet.
Utloppet från magasinet bör ligga på minst +39,00 m för att kunna ansluta till servisen.
Magasinet räknas ha en fri höjd på minst 1,20 m. Inloppet bör alltså ligga på minst +40,20 m.
Detta anses som genomförbar eftersom marknivån vid föreslagen placering antas ligga på ca
+41,00 m. Höjderna grunder sig på exploatörens underlag under skissfasen och bör
detaljstuderas i ett senare projektskede.
Dagvatten från kvarteret leds till magasinet via ledningar alternativt öppna rännor, markrännor
eller diken där det är lämpligt. Andelen hårdgjorda ytor rekommenderas minskas så mycket som
möjligt. Genomsläppliga beläggningar rekommenderas t.ex. grusvägar. Nästa kapitel visar
inspirationsbilder och beskriver föreslagna hanteringsmetoder i detalj.
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Figur 7: Förslag på placering av magasin inom kvartersmark

3.4 Dagvattenhanteringsmetoder och inspirationsbilder
3.4.1

Vattenutkastare och rännor

Stuprörsutkastare används för att ytligt avleda dagvatten till exempelvis översilningsytor och
växtplanteringar på gård och förgårdsmark. För att systemet ska fungera är det viktigt att det
utformas korrekt. För att avleda vattnet från huslivet kan exempelvis ränndalar användas.
Ränndalar syftar i första hand till att transportera dagvatten. De kan även förses med galler och
görs på så vis körbara (så kallade markrännor). Vanligen anläggs de på tomtmark i direkt
anslutning till stuprörsutkastare för att minska erosionsrisken och undvika infiltration nära
husgrunden.
Öppna rännor kan vara estetiskt tilltalande och har lägre anläggningskostnad än ett
ledningsförbundet system.

Figur 8: Öppna vattenutkastare och dagvattenrännor. Steriks.se
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3.4.2

Fördröjningsmagasin

Fördröjningen kan realiseras genom krossfyllda magasin. Makadam är krossad sten som visar
sig har bra förmåga att ta upp vatten på grund av en stor hålrumsandel (mellan 30 och 40 %).
Typiska kornstorlekar av makadam är 4-8 mm, 8-16 mm och 16-32 mm. Magasin kan vara
utformat med tätskikt så vattnet samlas upp, fördröjs och avleds sedan till dagvattenledning
eller recipient. Vanligast är att magasin anläggs inom kvartersmark och de finns som icke
körbara och körbara så de också kan anläggas i gator och under parkeringsytor. För att minska
sedimentationen i magasinet kan ett sandfång anläggas uppströms.
Fördröjningsmagasin kan också vara utformade som rörmagasin. Dessa avser ett eller flera rör
av stora dimensioner. Rören kan vara av armerad betong eller plast och har i regel strypt
utlopp. För att kunna underhålla rörmagasin bör de förses med tillsyns- eller nedstigningsbrunn.

Figur 9: Exempelbild rörmagasin av plast. Uponor.se

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

RAPPORT-23404
14(20)

Version 2.0

Dagvattenutredning Hagforsgatan
2017-01-10
Projektnummer 102511

4

Föroreningar och miljökvalitetsnormer

För att få en uppfattning om föroreningsbelastningen har dagvattnets teoretiska
föroreningsinnehåll räknats fram. Schablonhalterna av föroreningar är hämtade ur
programvaran StormTac, en programvara som används för föroreningsberäkningar i dagvatten.
En årsmedelnederbörd på 850 mm har använts för hela planområdet. I StormTac finns resultat
från samlad forskning gällande vilka typer av dagvattenföroreningar som uppkommer vid olika
markanvändningar. Beräkningen följer Kretslopp och Vattens förslag på dem vanligaste
markanvändningar i Göteborg stad.
StormTac är inget exakt beräkningsverktyg och bör endast användas för att få en generell bild
av hur föroreningssituationen före och efter ombyggnad kan se ut. Hur stor den faktiska
reningseffekten blir är beroende av hur varje enskild reningsanläggning utformas och
förutsättningarna på platsen. Variationer såväl till det bättre som sämre kommer även att finnas
för olika ämnen och vid olika årstider.
Vägområdet togs inte med i beräkningar då det inte omfattas av reningskravet enligt PM:et
reningskrav för dagvatten i det här fallet. Det har tagits fram föroreningsmängder och
koncentrationer för kvartersmarken som sedan jämfördes med Kretslopp och Vattens
målvärden för utsläpp av förorenat vatten till känsliga recipienter.

4.1 Föroreningar före och efter exploatering
Föroreningsberäkningar redovisas för hela kvartersmarken. De befintliga områdena har klassats
som villaområde, parkering och parkmark. Markanvändning efter exploateringen sätts till
flerfamiljhusområde. Tabellen nedan visar föroreningshalter före och efter exploatering.
Beräkningen visar att områdena inte klarar alla Kretslopp och Vattens målvärden varken före
eller efter exploatering. I dagsläget överstiger halterna av bly, koppar, zink, partiklar och TBT
Kretslopp och Vattens målvärden för utsläpp av förorenat vatten. Efter exploatering ligger
halterna för fosfor, koppar, zink, kadmium och TBT över utsläppsgränserna.

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

RAPPORT-23404
15(20)

Version 2.0

Dagvattenutredning Hagforsgatan
2017-01-10
Projektnummer 102511

Tabell 3: Föroreningshalter [µg/l] före och efter exploatering på kvartersmark*

OMRÅDE
ÄMNE

KVARTERSMARK
FÖRE EXP EFTER EXP

MÅLVÄRDE

P

86

250

150

N

1100

1600

2500

Pb

17

12

14

Cu

26

25

22

Zn

85

86

60

Cd

0,32

0,56

0,4

Cr

8,8

9,8

15

Ni

3

8,1

40

Hg

0,03

0,02

0,05

SS

88000

59000

60000

Oil

480

570

1000

BaP

0,03

0,04

0,05

Benz

0,5

0,4

10

0,0018

0,0018

0,001

3

3

15

TOC
13000
17000
*Gråa celler överskrider riktvärden

20000

TBT
As

Tabell 4: Föroreningsmängder [kg/år] före och efter exploatering på hela kvartersmarken utan rening

FÖRE EXPLOATERING

EFTER EXPLOATERING

P

kg/år

0,8

2,7

N

kg/år

11

17

Pb

kg/år

0,2

0,1

Cu

kg/år

0,25

0,27

Zn

kg/år

0,8

0,9

Cd

kg/år

0,003

0,006

Cr

kg/år

0,09

0,11

Ni

kg/år

0,03

0,09

Hg

kg/år

0,0003

0,0002

SS

kg/år

860

630

Oil

kg/år

4,7

6,2

BaP

kg/år

0,0003

0,0004

Benz

kg/år

0,005

0,004

TBT

kg/år

0,00002

0,00002

As

kg/år

0,03

0,04

TOC

kg/år

130

180
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4.2 Föroreningar efter exploatering och rening
Enligt förslag på utformning av dagvattenhanteringen inom planområdet (kapitel 3.3) renas
dagvatten från kvartersmarken i ett makadammagasin med sandfång uppströms.
Reningseffekten i makadammagasin sker mest genom adsorption och jonbyte.
Resultatet nedan visar att valda reningsåtgärder är mycket effektiva för dem flesta av dem
relevanta ämnena. Stormtac räknar dock låga reningseffekter för fosfor och TBT. Detta leder till
att två ämnen överskrider Kretslopp och Vattens målvärden för utsläpp av förorenat vatten.
Åtgärder för att förbättra reningseffekten på fosfor och TBT är antingen öka magasinsvolymen
ordentligt eller implementera tekniska lösningar som t.ex. filteranläggningar. Båda alternativen
anses orimliga ur ett kostnadsperspektiv och på grund av platsbrist. För utvärdering och
påverkan på miljökvalitetsnormer se nästa kapitel.
Tabell 5: Föroreningshalter [µg/l] efter exploatering med reningsåtgärd*

KVARTERSMARK RIKTVÄRDE
P

180

150

N

1200

2500

Pb

3,4

14

Cu

7,9

22

Zn

30

60

Cd

0,3

0,4

Cr

3,4

15

Ni

4,0

40

Hg

0,017

0,050

SS

15000

60000

Oil

240

1000

BaP

0,03

0,05

Benz

0,3

10

0,0015

0,0010

1,6

15

14000

20000

TBT
As
TOC

*Gråa celler överskrider riktvärden
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Tabell 6: Föroreningsmängder [kg/år] efter exploatering och rening på hela kvartersmarken

KVARTERSMARK TOTALT
P

kg/år

1,9

N

kg/år

13

Pb

kg/år

0,04

Cu

kg/år

0,08

Zn

kg/år

0,32

Cd

kg/år

0,003

Cr

kg/år

0,04

Ni

kg/år

0,04

Hg

kg/år

0,0002

SS

kg/år

156

Oil

kg/år

2,6

BaP

kg/år

0,0003

Benz

kg/år

0,004

TBT

kg/år

0,00002

As

kg/år

0,02

TOC

kg/år

149

4.3 Utvärdering av beräkningar och påverkan miljökvalitetsnormer
Ekologisk status för Säveån är i dagsläget bedömd som måttlig och nuvarande
miljökvalitetsnorm samt föreslagen miljökvalitetsnorm för 2021 är satt till god ekologisk status.
Att den ekologiska statusen idag är måttlig beror på att olika fysiska förhållanden i och omkring
vattendraget inte uppnår tillräcklig kvalitet. I detta fall är orsaken framförallt att det förekommer
störningar i bottenfaunans livsmiljöer, att spridningsförutsättningar för djur, växter, sediment och
organiskt material mellan vattendraget och omgivande mark är försämrade, samt att närområdet
runt vattendraget förlorat sina naturliga funktioner till följd av mänsklig påverkan. Negativ
påverkan på vattendraget finns också till följd av vattenreglering. Säveån har däremot inga
problem med försurning eller övergödning och har god status med avseende på näringsämnen.
Koncentrationen av fosfor beräknas öka genom exploateringen även om föreslagna
reningsåtgärder tillämpas vilket leder till att målvärdet för fosfor överskrids. Det bedöms dock
inte medföra problem med övergödning för recipienten på grund av den goda statusen med
avseende på näringsämnen.
Säveån uppnår för närvarande inte god kemisk status. Detta beror på halter av PBDE och Hg
som överskrider EU:s gränsvärden. Dessa ämnen överskrids dock i alla ytvatten i Sverige. Till
följd av detta har vattenmyndigheten för Västerhavet i enlighet med förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön beslutat att Säveån har ett mindre strängt krav för Hg
och PBDE. De höga halterna av Hg kommer från atmosfärisk deposition från långväga globala
utsläpp. Det har sedan ackumulerats i humuslagret på marken varifrån det sker kontinuerligt
läckage till ytvatten. Problemet med PBDE beror också på långväga luftburna transporter av
föroreningar. Bedömningen är att problemet med dessa ämnen har en sådan omfattning och
karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att lösa det. Föreslagen
miljökvalitetsnorm för Säveån är därför god kemisk ytvattenstatus med undantag av Hg och
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PBDE. Oavsett om föreslagna reningsåtgärder används eller ej så visar beräkningar att
målvärdet för Hg inte kommer att överskridas till följd av planerad exploatering. TBT är det enda
ämne bland de prioriterade ämnen som används för att bedöma ett ytvattens kemiska status.
Koncentrationen, samt som beräknas överskrida målvärdet för delar av området både med och
utan reningsåtgärder. Beräknad halt för scenariot där reningsåtgärder är genomförda ligger
dock precis över målvärdet och är även lägre än de halter som beräknas förekomma i
dagvattnet i dagsläget. Därmed bedöms inte exploateringen medföra negativ påverkan på
Säveån jämfört med dagsläget om föreslagna reningsåtgärder tillämpas.
Sammanfattningsvis minskar halterna av föroreningar i dagvattnet från området i hög grad
jämfört med dagsläget förutsatt att föreslagna reningsåtgärder tillämpas. Idag överskrids
målvärdet för fem ämnen och en exploatering med inarbetade reningsåtgärder skulle innebära
att endast fosfor och TBT, överskrider målvärdet. Halten TBT beräknas dock minska jämfört
med nuvarande dagvattensituation. Bedömningen blir att exploateringen inte kommer att
påverka recipienten särskilt negativt eller försvåra möjligheterna att nå miljökvalitetsnormen för
Säveån.

5

Kostnadsbedömning

5.1 Investeringskostnader
Med utgångspunkt från den föreslagna systemlösningen och erfarenheter från tidigare
likvärdiga projekt har investeringskostnader bedömts. Kostnaderna tolkas som mycket grova
uppskattningar i detta skede. Detaljutformning av området, placeringen och val av metoder och
material påverkar dem slutgiltiga kostnaderna. I kostnadsberäkningen antas att dagvattenflödet
minskas till den nivå som krävs av Kretslopp och vattens fördröjningskrav.
Dessutom gäller följande förutsättningar:






Schakt och ev. bergschakt är inte medräknat. Omfattningen är osäker då djupet till berg
är okänt i delar av området.
Dagvattenledningar och -brunnar ingår ej.
Eventuella åtgärder för att göra anläggningarna täta har inte kostnadsbedömts
Rivning av befintligt system har inte kostnadsberäknats.
Kostnad för arbete ingår ej.

Tabell 7: Investeringskostnader

Område
Kvartersmark

Anläggning
Makadammagasin

Enhet
m³

Allmän
platsmark

Rörmagasin, t.ex. WAVIN 1000XL 6m
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Mängd
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6

á-pris
450 kr
2 500 kr

Belopp
117 000 kr
15 000 kr
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5.2 Driftkostnader och -aspekter
För att bibehålla anläggningarnas infiltrations-, fördröjnings- och reningskapacitet krävs
regelbundet underhåll. Kostnaden för underhåll uppskattas 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 första åren. Dagvatten innehåller
partiklar (suspenderat material) som kan orsaka igensättning av de underjordiska magasinen på
sikt. Därför är det särskilt viktigt att sandfång slamsugs regelbundet så att dess funktion
bibehållas. Däremot kan reningseffekten öka under den tiden mikroorganismer har etablerat sig.
Föreslagna dagvattenanläggningar kan tappa sin funktion efter ett tag. Makadammagasin
behövs grävas om efter ca 15 år. Reinvesteringar behöver därför ske ca vart 15:e år, vilket
motsvarar deras livslängd. Reinvesteringskostnader för föreslagna anläggningar ligger på
ungefär samma nivå som nyanläggningskostnader. Till detta tillkommer rivning och återställning
av överbyggnad och beläggning.
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HAGFORSGATAN

BILAGA 1 - BERÄKNING AV FLÖDEN OCH FÖRDRÖJNINGSVOLYMER
BEFINLIGT FÖRHÅLLANDE
OMRÅDE
KVARTERSMARK

TOTALT

AREA, M2
265
7289
842
10233
18629
2582
456
3038

PLANOMRÅDE TOTALT

21667

TOTALT
ALLMÄN PLATSMARK

PLANAREA_tot:
MARKSLAG
TAK
PARKERING
GRUSVÄG
GRÖNYTA
VÄG
GÅNG

21666,7

m2

AVR.KOEFFICIENT RED AREA, M2 REGNINTENSITET, L/S/HA AVRINNING, L/S FÖRDRÖJNING, M3
0,9
238,5
181
4
0,8
5831,2
181
106
0,4
336,8
181
6
0,1
1023,3
181
19
7429,8
135
0,8
2065,8
181
37
0,8
364,6
181
7
2430,4
44
9860,2

PLANERAT FÖRHÅLLANDE
OMRÅDE
KVARTERSMARK

TOTALT

AREA, M2
2818
489
4914
3676
628
6104
18629
2582
456
3038

PLANOMRÅDE TOTALT

21667

TOTALT
ALLMÄN PLATSMARK

KLIMATFAKTOR: 1,25
MARKSLAG
LOKALGATA
PARKERING
INNERGÅRD
TAK
GRUSVÄG
GRÖNYTA

ÖKNING AV AVRINNINGEN UTAN FÖRDRÖJNING
ÖKNING AV AVRINNINGEN EFTER FÖRDRÖJNING
AVR.KOEF_före
AVR.KOEF_efter

www.sigmacivil.se

197

VÄG
GÅNG

AVR.KOEFFICIENT RED AREA, M2 REGNINTENSITET, L/S/HA AVRINNING, L/S FÖRDRÖJNING, M3 AVR. EFTER, L/S
0,8
2254,4
227
51
23
0,8
391,2
227
9
4
0,7
3439,8
227
78
34
0,9
3308,4
227
75
33
0,4
251,2
227
6
3
0,1
610,4
227
14
6
0,55
10255,4
232
103
174
0,8
2065,8
227
47
21
0,8
364,6
227
8
4
0,8
2430,4
55,1
24
41
12685,8

301

127

215

52,7 %
9,0 %
0,46
0,59
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