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1.

Sammanfattning
I samband med detaljplanearbetet för bostäder mm vid Dr Allards gata,
stadsdelen Guldheden Göteborg, har Ramböll Sverige AB fått i uppdrag av
Göteborgs Stad att utreda dagvattenhanteringen i området. Lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD) eftersträvas.
I denna utredning föreslås dagvattnet från planområdets anlagda ytor fördröjas
och renas så nära källan som möjligt med hjälp av öppet dike samt
fördröjningsdiken och stuprörsutkastare.
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Redovisade öppna diken med dämmen, stuprörsutkastare med erosionsskydd,
gröna tak och genomsläppliga beläggningar antas utgöra en tillräcklig åtgärd för
omhändertagande och rening av det dagvatten planområdet genererar.

1.1

Syfte

1.2

Underlag

2.

Befintliga förhållanden

2.1

Områdesbeskrivning

Syftet med utredningen är att klarlägga förutsättningar och metodval för den
avledning, fördröjning och rening av dagvatten som blir en konsekvens av
exploateringen inom planområdet. Hållbara dagvattenlösningar är en viktig del i
uppdraget.

I arbetet med utredningen har bland annat följande underlag använts:
Kartunderlag från Göteborgs Stad
Detaljplan och samrådshandling från Göteborgs Stad
Fältstudie 2013-03-27
PM Bergteknik/Hydrogeologi, daterad 2012-10-02
Yttrande detaljplan från Kretslopp och vatten, daterad 2013-02-28
Yttrande detaljplan från Park och Natur, daterad 2013-02-27
Yttrande program från Kretslopp och vatten, daterad 2012-12-05
Yttrande program från Park och Natur, daterad 2012-11-15
Möte med beställare och Kretslopp och Vatten 2013-04-03
Möte med Riksbyggen och Park& Natur 2013-04-12
Möte med beställare och Riksbyggen 2013-04-29
Publikation P90, Svenskt Vatten
Publikation P104, Svenskt Vatten
Publikation P105, Svenskt Vatten

Det aktuella området ligger i stadsdelen Guldheden cirka två kilometer söder om
Göteborgs centrum (bild 1). Planområdet omfattar cirka 28 500 m 2, varav ca 8800
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m2 är delar av Doktor Allards gata, Doktor Weltzins gata, Doktor Libornius gata
samt angränsande parkeringsytor. Området öster om Dr Allards gata är ca 19 700
m2 .

Privat väg

Bild 1: Karta över planområdet.
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2.1.1

Västra delen av planområdet
Området är idag befintliga gator och angränsande parkeringsytor med begränsade
planteringsytor i anlutning till bebyggelse.

Bild 2: Bild över västra delen av planområde. Doktor Liborius gata.
2.1.2

Östra delen av planområdet
Området angränsar mot Dr Allards gata med befintlig bebyggelse i väst, befintliga
bebyggelser i norr och söder och Mossens idrotts- och naturområde i öst.
Området är kuperat med en topografi som varierar mellan +89 och +60 enlig
höjdsystem RH 2000. Planområdet är idag mestadels naturmark, med berg i
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dagen och skog (bild 3). Området är idag obebyggt förutom en parkering i
anslutning till Dr Allards gata (bild 4).

Bild 3: Bild över planområde. Vy västerut, upp mot Dr Allards gata.
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Bild 4: Bild över befintligparkering i anslutning till Dr Allards gata.

2.2

Befintligt spill-, dag- och vattensystem

Allmänt vattensystem och kombinerat avloppssystem för dag- och spillvatten finns
utbyggt väster om planområdet i Dr Allards gata, se bilaga 1. Vattenledning i
gjutjärn med dimension 200 mm samt kombinerad ledning i betong med
dimension 450mm. Norr om området finns en kombinerad ledning av betong med
dimension 225mm för dag- och spillvatten. Avledning sker norrut. Befintliga
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parkeringar och gator inom planområdet avvattnas via dagvattenbrunnar till den
kombinerade ledningen i Dr Allards gata.
Naturområdet öster om Dr Allards gata avvattnas genom naturlig avrinning ner
mot Mossens naturområde. Norra delen av naturområdet finns en dagvattenbrunn
som är ansluten till befintligt kombinerat system i Sven Hultins gata. I anslutning
till plangränsen i öster finns diken och trummor utmed gångvägar i naturområdet,
se bild 5. Mossennaturområde är en våtmark som delvis fyllts ut för
idrottsområden.

Bild 5: Gångväg strax öster om planområdet, vy söder ut.
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2.3

Geoteknik och hydrologi

Bergteknisk och hydrologisk utredning har utförts för detaljplanen av Sweco 2012.
Berget i området utgörs av rundade hällar och slänter som ibland är jordtäckta.
Det förekommer även brantare partier med utstickande berg och friliggande block.
Släntområdet bedöms enligt utredningen i dagsläget vara stabilt. Berggrunden
inom planområdet utgörs av normalradonmark.
Inom planområdet sker avrinningen längs den släntens lutning mot öster. Den
nederbörd som faller över planområdet rinner dels av som ytvattenavrinning mot
våtmarksområdet. En del av nederbördensvattnet infiltreras i de tunna jordlagren
och i berggrundens sprickzoner och bildar grundvatten. Risken för att de
hydrologiska förhållandena i planområdet och dess närhet ska påverkas av
föreslagen byggnation inom planområdet bedöms vara liten. Detta förutsatt att
byggnader utförs som planerat, i suterräng, och att övriga delar av planområdet,
förutom parkeringsytor, så långt som möjligt utgörs av naturmark, gräsytor eller
andra ytor som medger infiltration och naturlig avrinning.
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3.

Framtida förhållanden

3.1

Områdesbeskrivning

I detaljplaneområdet ingår både befintliga gator och exploatering av naturområde,
en skiss (bild 6) visar den påtänkta utvecklingen av område samt ungefärligt
avgränsning av detaljplanen.
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Bild 6: Planområdet, där blått markerar den västra delen av planområdet och
grönt den östra delen av planområdet.
3.1.1

Västra delen av planområdet
I detaljplanen ingår del av Doktor Allards gata, Doktor Weltzins gata, Doktor
Libornius gata samt angränsande parkeringsytor, för att möjliggöra byggandet av
nya p-platser inom närområdet eftersom befintliga p-platser öster om Doktor
Allards gata försvinner.

3.1.2

Östra delen av planområdet
I detaljplanen finns 6 st nya höghus, ca 100 bostader med bostadskomplement
och gemensamhetsutrymmen. Grundidén är att bevara den befintliga terrängen
och vegetationen i största möjligaste mån. Mellan husen planeras naturliga
gårdar, utsiktsplatser och trapplöp. Planen är ett pilotprojekt för att pröva boende
utan egen bil. Riksbyggen tillsammans andra genomför projektet ”Positive
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Footprint Houseing” med syfte att skapa ett helhetstänkande kring hållbar
bostads- och stadsutveckling med människan i centrum.

Bild 7: Exempel på bebyggelse, datamodell från öster, Malmström & Edström
arkitekter
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Bild 8: Exempel på bebyggelse, från söder, Malmström & Edström arkitekter
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Bild 9: Exempel på bebyggelse, situationsplan, 02Landskap

3.2

Dimensionering

3.2.1

Förutsättningar dagvattenhantering
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Förutsättningarna för dagvattenhantering är framtagna i samråd med Göteborgs
Stad samt hämtade ur P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar, P104
Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem samt P105
Hållbar dag- och dränvattenhantering.
För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar och ökade nederbördsmängder
ansätts en säkerhetsfaktor. Svenskt Vattens Publikation P104 rekommenderar att
en säkerhetsfaktor mellan 1,05–1,3 väljs för korttidsnederbörd i Sverige, vilket
innebär att dimensionerande regn förväntas öka med 5-30 % beroende på
områdets lokalisering i landet. Säkerhetsfaktorn ansätts efter lokala förhållanden
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såsom lutningsförhållanden, höjdsättning av bebyggelse och risken för dämning
från recipienten. Säkerhetstillägg 20 % har använts för dimensionering.
Mossen finns inte med i listan över skyddsvärda områden enligt Vattenplan för
Göteborg. Dagvattnet från planområdet har klass 3, enligt tabell 1. Matrisen över
behandlings behov enligt åtgärdsplan anger enklare behandling vilket
exemplifieras med LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), fördröjning,
utjämnings magasin, översilning eller avledning i öppet dike där det är så möjligt
och lämpligt.

Klass 3
Trafik < 500 fordon per dygn, GCM-stråk
Industri Övrigt Radhusområden, Villaområden, Grönområden
Tabell 1: Klassning av avvattnade ytor enligt Vattenplan för Göteborg.
Beräkningar har utförts för dimensionerande regn med återkomsttiden 10 år. För
beräkningar av flöden har varaktighet på 10 min använts. Bräddning vid mer
intensiva regn bör ske på markytan. Maximalt utloppsflöde från Doktor Allards
gata, området väster om Doktor Allards gata samt nytt entrétorg ska motsvara
den avrinning man har idag, vilket innebär 190 l/s. Maximalt utloppsflöde från
området öster om Doktor Allards gata ska motsvara den avrinning man har idag
från kuperad obebyggd naturmark, vilket innebär 171 l/s.
Västra delen av området inklusive entrétorg omfattar cirka 1,12 ha. Beräkningar
har utförts för följande fördelning av ytor efter exploatering: hårdgjorda ytor med
asfalt 0,95 ha, entrétorg 0,12 ha, gröna tak 0,025 ha, befintlig plantering 0,02 ha.
Östra delen av området omfattar cirka 1,82 ha. Beräkningar har utförts för
följande fördelning av ytor efter exploatering: naturmark 1,24 ha, takytor 0,27 ha,
sluttande grönytor 0,32 ha.
3.2.2

Beräkning av dimensionerande regnintensitet
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För beräkning av dimensionerande regnintensitet (iÅ) har Dahlström (2010)
ekvation använts. Dimensionerande regnintensitet har beräknats ur formeln:

Ekvation 1. Dahlström (2010) ekvation.

där:
iÅ – regnintensitet, l/s, ha,
TR- regnvaraktighet, minuter,
Å- återkomsttid, månader.
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Beräkningar har utförts för dimensionerande regn med återkomsttiden 10 år och
varaktighet på 10 min. Detta ger en dimensionerande regnintensitet på 228 l/s,
ha. Beräkningar framgår i bilaga 2.

3.2.3

Beräkning av dimensionerande flöden
För beräkning av dimensionerande vattenföringar (Qdim) har rationella metoden
använts. Dimensionerande vattenföringar har beräknats ur formeln:
Qdim = q Ar
Ekvation 2. Beräkning av dimensionerande flöden.
där:
q- regnintensitet vid vald återkomsttid och varaktighet,
Ar- reducerad area, Ar=
F,
F- avrinningsområdets storlek,
- avrinningskoefficient.
Avrinningskoefficient 0,9 för takytor, 0,45 gröna tak, 0,8 för asfaltsytor, 0,6
entrétorg med permeabla material, 0,4 för naturmark och sluttande grönytor har
använts för dimensionering.
I tabell 2 och 3 presenteras dimensionerande flöden för befintlig markanvändning
och förväntade flöden efter exploatering. Beräkningar framgår i bilaga 3.
Yta, ha

Flöde innan exploatering, l/s

1,07

190

1,12

Flöden efter exploatering, l/s
194

Tabell 2: Sammanställning av dimensionerande flöden för västra delen av
planområdet innan och efter exploatering.
Yta, ha

Flöde innan exploatering, l/s

1,88
1,82

171

Flöden efter exploatering, l/s
196
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Tabell 3: Sammanställning av dimensionerande flöden för östra delen av
planområdet innan och efter exploatering.
Flödet efter exploatering beräknas således öka med cirka 5 l/s i planområdet
västra del och 25 l/s i planområdets östra del.
3.2.4

Beräkning av erforderligt behov av dagvattenfördröjning för takytor
Utgångspunkten i beräkningarna av erforderligt behov av dagvattenfördröjning
har varit att det vattnet som tillkommer utöver dagens avrinning ska fördröjas
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inom området. Ökningen av flödet efter exploatering i planområdets västra del är
så liten att inga fördröjningar föreslås. I tabell 4 presenteras erforderligt behov av
dagvattenfördröjning inom östra delen av planområdet för takytor. Beräkningar
framgår i bilaga 4.
Erf. behov av dagvattenfördröjning, m3
Utan säkerhets tillägg
Med säkerhetstillägg
44

53

Tabell 4: Sammanställning av erforderligt behov av dagvattenfördröjning inom
planområdet.
Erforderligt behov av dagvattenfördröjning inom planområdet är 53 m3.

3.3

Förslag till utformning

Dagvattenavledningen inom planområdet föreslås utföras med ekologisk
dagvattenhantering. Med detta menas i första hand:
Bibehållande av vattnet i marken och i närområdet, så att den lokala
hydrologin förändras så lite som möjligt och att en fördröjning av
avrinningen i området uppstår. I princip innebär detta att man strävar
efter att bibehålla den naturliga avrinningen från området genom att
utjämna och fördröja den ökade avrinningen som uppstår i samband med
exploateringen inom området.
Att om möjligt utnyttja den naturliga reningsförmågan hos vegetation,
sediment, etc. för att erhålla ett renare dagvatten.
Olika typer av öppen avledning av dagvatten bör utnyttjas i första hand.
Anläggning av gröna tak, permeabla material.
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I denna utredning föreslås dagvattnet från planområdets anlagda ytor fördröjas
och renas så nära källan som möjligt. I bilaga 5 illustreras föreslagen
dagvattenhantering översiktligt.
3.3.1

Västra delen av planområdet
Entretorget beläggs med permeabla material, byggnader byggs med gröna tak och
därmed ökar inte tillkommande flödet jämfört med befintlig parkering idag. Dock
blir det ett litet ökat flöde genom att man förtätar med fler parkeringar inom
planen. Inga fördröjningsåtgärder föreslås.

3.3.2

Östra delen av planområdet
Takvatten från höghus placerade vinkelrätt mot Doktor Allards gata leds via öppna
diken genom gårdarna. I dikena byggs dämmen för att fördröja flödet. Öppet dike
ska fördröja, till viss del rena och visualisera dagvattnet. Avledning av dagvatten
sker till naturområde öster om planområdet genom infiltration och översilning.
Takvatten från hus placerade parallellt med Doktor Allards gata avleds från husen
via stuprörsutkastare genom erosionsskydd och sedan avledning till naturområde
öster om planområdet. Eventuellt kommer en del av takvattnet att samlas upp
uppe på taken för att kunna användas till bevattning i planerade växthusdelar.
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Grönområde/naturområde mellan husen avvattnas naturligt via ytavrinning och
nytt dike.

3.4

Öppna diken

Öppna diken med dämmen eller överfall föreslås anläggas i inom planområdet
mellan husen i grön- och naturområden. Diket anpassas till befintlig mark och
förses med dämmen, överfall, rännor, sten och planteringar. Diken leds till
naturområdet och Mossen i anslutning till planområdet Utformning av diken gör i
samband med detaljprojektering av området. Förslag på utformning redovisas i
bilaga 5.
Det området som föreslagits som plats för öppna diken ligger mellan husen med
marknivåer från +83 meter till +70 meter. Dikets form anpassas till omgivande
terräng och nya tappsystem. För att få ett naturligt dike föreslås meandrande
utformning. En ökad meandring av ett dike kan skapas på olika sätt, och med
olika ambitionsnivå. Det enklaste sättet att återskapa ett meandrande dike och
reducera hastigheten på vattnet är att med jämna mellanrum lägga större stenar i
dikes kanter (bild 6).
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Bild 6: Genom att lägga ut stenhinder i kanterna kan man påskynda
meandrerförloppet och få ett slingrande dike. Källa: http://saxan-braan.se.
Diket ska förses med erosionsskydd och dämmen eller överfall på lämpliga ställen
för att fördröja vattenet innan det når Mossens naturområde som idag. I tvärsnitt
kan öppna diken se ut på många olika sätt. Inom planområdet anläggs grunda
diken med varierade slänter. Här kommer diket att ha stark lutning och därmed
kommer diket att vara torrt i vissa perioder. Växtlighet runt och i diken ska
anpassas till befintlig växtflora. Dämmen och överfall i dikena kan vara olika typer
och utformningar, i sten, betong eller t.ex. plåt. Förslag på typsektion se bild 7.
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Bild 7: Typsektion, dike med sten och överfall.
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Bild 8: Skibord och dämme. Källa:
http://www.swedenviro.se/dagvatten/vibydammen.html

Bild 9: Öppet dike med sten och plantering med strandskyddsväxter.
Diket kan varieras med anläggande av ränndalsplattor, t.ex. lökränna, se bild 7.
Förslagsvis placeras ca 5 m rännor i början av diket där stuprör utkastare finns.
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Bild 10: Lökränna. Källa:
http://www.steriks.se/sv/Produktsortiment/Markbelaggning/Plattor/Lokrannan/
Fördelen med öppna diken är att dagvattnet renas till viss del, hastigheten på
vattnet reduceras och att det är ett trevligt inslag med kombinationen vatten och
grönyta i området.
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3.5

Fördröjning på tak

För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med
så kallade gröna tak. Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen
jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med till exempel
sedum, kan minska den totala avrunna mängden på årsbasis med ca 50 %. Gröna
tak med djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens publikation
P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Förutom detta har sedum till skillnad
från vanligt gräs den speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan
att torka ut. Gröna tak kräver dock skötsel i form av gödsling med mera för att
bibehålla sin funktion och karaktär.

Bild 11: Gröna tak. Källa: http://www.vegtech.se

3.6

Stuprörsutkastare

Dagvatten från takytor inom område kan via stuprörsutkastare ledas till ytor, till
exempel naturmark som lutar från huset. För att inte riskera erosionsskador på
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naturmarken kan olika konstruktioner för att fördela vattenflödet från utkastarna
användas. Nedanför utkastaren kan sten i olika storlekar och former placeras och
man kan göra någon typ av plantering (bild 12). Dock ska hänsyn tas till befintlig
mark, berg, tunt växtlager och brant lutning ca 1:2. För planering kan
erosionsskydd med t.ex. strandmattor eller strandrullar användas.

Bild 12: Stuprörsutkastare med erosionsskydd.

4.

Investeringskostnad
Kostnader för de olika typerna av anläggningar kan endast översiktligt bedömas
med utgångspunkt från tidigare erfarenheter från liknande projekt.

O\ MARK\2013\61451356582\3_Teknik\Dokument\PM Dagvattenutredning.doc

Öppna diken, med dämmen
Investeringskostnaden för öppna diken varierar beroende av hur slänterna är
utformade och vilket markmaterial som finns på plats.
Investeringskostnaden för öppna diken är 130-460 kr/m (Bäckström, 2002). Här
kan man dock anta att det kommer att kosta i den högre regionen på grund av att
man ska anlägga och anpassa diket till befintlig slänt, och måste därmed bygga
upp en slänt i nedankanten som ej kan erodera bort. Kostnader för dämmen
tillkommer och uppskattas till mellan 5000–10 000 kr st.
Erosionsskydd
Kostnader för erosionsskydd varierar beroende på hur man anlägger dessa, finns
tillgång till sten inom området mm. Man kan översiktligt räkna med 500-1000kr/
stuprörsutlopp.

Gröna tak
Det är svårt att ge något exakt pris på vad gröna tak kostar att anlägga.
Prisvariationen beror bland annat på takets placering och tillgänglighet till takytan.
Ett grönt tak kostar ungefär mellan 600 kr/m2 till 2000 kr/m2 (Pircher, 2007).
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Permeabla beläggningar
Det är svårt att ge något exakt pris på vad olika material kostar att anlägga.
Prisvariationen beror bland annat på material och ytor. Plattsättning kostar
ungefär mellan 600 kr/m2 till 2000 kr/m2.

5.

Drift- och underhållskostnader
Kostnad för skötsel uppgår årligen till 5-8 % av anläggningskostnaderna.
Kostnaderna för skötsel baseras på grova uppskattningar. En bedömning görs för
varje enskilt fall och kostnaderna varierar från år till år. Nyanlagda anläggningar
kräver utökad skötsel de tre första åren.

O\ MARK\2013\61451356582\3_Teknik\Dokument\PM Dagvattenutredning.doc

Drift- och underhållskostnader för öppna diken varierar kraftigt vilket kan bero på
vilka komponenter man har valt att ta med i skötselkostnaderna. 0,01-1,41 kr/m
är beräknat på ett dike med djupet 0,5 m (Bäckström, 2002). Skötseln består av
gräsklippning, städning och allmän tillsyn.
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BILAGA 2
BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE REGNINTENSITET
(enligt Svenskt Vatten publikation P104)
Ekvation 1. Dahlström (2010) ekvation:
iÅ = 190 ×

Där:
iÅ =

Å ×

(

,

)

+2
regnintensitet, l/s, ha

TR =

regnvaraktighet, minuter
återkomsttid, månader

Å=
Vid:
TR =
Å=

10
120

min
mån

iÅ =

228

l/s, ha

Regnstatistik: Dahlström 2010
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Figur 1. Intensivitets- varaktighetsdata enligt Dahlström (2010) ekvation.
Figuren visar regnvaraktigheter från 10 minuter upp till 2 timmar. Återkomsttid är 10 år.
Regnintensitet är 228 l/s, ha vid regnvaraktighet 10 minuter och återkomsttid 10 år.

BILAGA 3
BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN
(enligt Svenskt Vatten publikation P90)
Ekvation 2. Beräkning av dimensionerande flöden:
× × Å
dim =

Där:
qd dim =
A=
=
Ared =

dimensionerande flöde, l/s
avrinningsområdets area, ha
avrinningskoefficient
reducerad area, ha

iÅ =

dimensionerande regnintensitet, l/s, ha

INNAN EXPLOATERING, VÄSTRA DELEN INKL PARKERING
Delyta
A, ha
Befintlig parkering
0,095
0,8
Bef gator, parkeringar
0,935
0,8
Bef planteringar
0,040
0,2
Totalt
1,07
INNAN EXPLOATERING, ÖSTRA DELEN EXKL PARKERING
Delyta
A, ha
Naturmark, berg starkt lutn
1,875
0,4
Totalt
1,88
EFTER EXPLOATERING, VÄSTRA DELEN INKL ENTRÉYTA
Delyta
A, ha
Gator, parkering
0,954
0,8
Entréytor
0,12
0,6
Gröna tak
0,025
0,45
Bef planteringar
0,02
0,2
Totalt
1,12
ÖKNING EFTER EXPLOATERING, l/s:
EFTER EXPLOATERING, ÖSTRA DELEN EXKL ENTRÉYTA
Delyta
A, ha
1,24
0,4
Naturmark (sluttande)
Grönytor (sluttande)
0,32
0,4
Tak
0,267
0,9
Totalt
1,82
ÖKNING EFTER EXPLOATERING, l/s:

Ared, ha
0,08
0,75
0,01
0,83

Ared, ha
0,75
0,75

Ared, ha
0,76
0,07
0,01
0,00

Ared, ha
0,50
0,13
0,24
0,86

iÅ, l/s, ha qd dim, l/s
228
228
228

17
171
2
190

iÅ, l/s, ha qd dim, l/s
228

171
171

iÅ, l/s, ha qd dim, l/s
228
228
228
228

174
17
3
1
194
4,8

iÅ, l/s, ha qd dim, l/s
228
228
228

113
29
55
196
25,5

BILAGA 4
BERÄKNING AV ERF. BEHOV AV DAGVATTENFÖRDRÖJNING FRÅN TAKYTOR
(enligt Svenskt Vatten publikation P90)

Medverkande area A =
Reducerad area Ared =

0,27
0,24

ha
ha

Utlopp q0 =
Återkomsttid Å =

5,0
10

l/s
år

TR =

regnvaraktighet, minuter

iÅ =
Vin =

dimensionerande regnintensitet, l/s, ha
tillrinning, m3

Vut =

avtappning, m

Mdim =

magasineringsbehov, m

3
3

TR, min

iÅ, l/s, ha

Vin, m3

Vut, m3

Mdim, m3

10
15
20
40
60
80
140
200
260
320
400

228
181
151
95
71
58
39
30
24
21
18

33
39
44
55
62
67
78
85
91
97
103

3,0
5
6
12
18
24
42
60
78
96
120

30
35
38
43
44
43
36
25
13
1
-17

Säkerhet 20 %:
Maximum av Mdim
Erforderligh behov av dagvattenfördröjning, inkl säkerhet:

1,2
3
44 m
3
53 m

