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Sammanfattning
Sweco har tagit fram en dagvattenutredning för det nya planområdet vid Sven Brolids väg
i Sandarna, Göteborgs stad. Inom planområdet planeras byggnation av studentbostäder
och förskola. Dagvattenutredningen omfattar flödesberäkningar och
föroreningsbelastning för befintlig situation före planerad byggnation samt för situation
efter byggnation. Förslag på lösningar för dagvattenhantering beskrivs i utredningen.
Området som ska bebyggas består idag av kuperad skogsmark.

Planområdet omfattar 23 000 m2 och av denna yta planeras 6 500 m2 att exploateras. Enligt
Göteborgs stad Kretslopp och vatten ska 10 mm regn på varje kvadratmeter (reducerad
area) fördröjas. Kravet gäller generellt både kvartersmark och allmän platsmark. Lämpliga
ytor för omhändertagande av dagvatten är i området söder om Sven Brolids väg där vägen
svänger västerut samt längs gatorna i området. Enligt detaljplanen är lågpunkterna i
området planerade för husbyggnation, parkering samt ytor för angöring till de nya
byggnaderna.

Dagvatten efter planerad exploatering kommer att anslutas till förbindelsepunkten i
korsning Varholmsgatan/Sven Brolids väg. För att dagvatten ska kunna avledas via
självfall till förbindelsepunkten krävs det att en ny ledning anläggs längs Sven Brolids väg
nord-sydlig riktning. Detta förutsätter dock att dagvattenledningen i Sven Brolids väg väst-
ostlig riktning läggs på ett större djup för att kunna avleda dagvattnet från området med
självfall.

Efter planerad exploatering kommer området bestå av flerfamiljshus med gårdsmiljöer
samt angöring- och parkeringsytor. Markanvändningen i området efter exploatering har
klassificerats som tak- och gårdsyta, samt parkering. Det dagvatten som avrinner från
angöring- och parkeringsytor beräknas vara det mest förorenade vattnet från planområdet.
Eftersom ytorna är begränsade för öppna dagvattenlösningar inom planområde förslås att
rening av dagvatten från angöring- och parkering prioriteras. Dagvattnet från dessa ytor
föreslås renas i s.k. biofilter. Fördröjning av övrigt dagvatten från takytor som avrinner mot
Sven Brolids väg (nord-sydlig riktning) kan ske i dagvattenkassetter som placeras under
de hårdgjorda ytorna mellan huskropparna och Svens Brolids väg. För att skydda framtida
bebyggelse från skyfall måste marken bakom det L-formade huset luta bort från huset.
Marken behöver höjdsättas så att dagvatten avrinner mot anslutningspunkten och det
kommunala dagvattennätet i korsningen Varholmsgatan/Sven Brolids väg. Denna lågpunkt
kan kombineras med ett vegetationstäckt krossdike som kan rena det takvatten som
avrinner mot skogsmarken från husen längs Svens Brolids väg.



RAPPORT
2016-11-01
[RAPPORT]
SVEN BROLIDS VÄG

Innehållsförteckning

1 Bakgrund och syfte 1

2 Underlag 1

3 Områdesbeskrivning 1

4 Geoteknik 3

5 Markavvattningsföretag 3

6 Recipient 4

7 StormTac 5
7.1 Modellindata 5

8 Dagvattenflöden och föroreningsberäkning för befintlig situation 6
8.1 Dimensionerande dagvattenflöden för befintlig situation 7
8.2 Föroreningsbelastning 8

9 Dagvattenflöden och föroreningsberäkning för situation efter exploatering 9
9.1 Dimensionerande dagvattenflöden för situation efter exploatering 10
9.2 Föroreningsbelastning för situation efter exploatering 11
9.3 Allmän platsmark 11

10 Framtida dagvattenhantering 12
10.1 Nya dimensioneringskrav 12
10.2 Avvattning och avledning av dagvatten från planområdet 13
10.3 Höjdsättning 15
10.4 Instängda områden 14
10.5 Sekundära avrinningsvägar 15
10.6 Översvämningsrisk 16
10.7 Bedömning av skyfallssäkerheten 16

11 Fördröjning och behandling av dagvatten 17
11.1 Lämpliga ytor för framtida dagvattenhantering 18
11.2 Förslag på behandling och fördröjning av dagvatten 18

12 Investeringskostnader samt drift och underhåll 26
12.1 Kvartersmark 26
12.2 Allmän platsmark 27

13 Påverkan på recipient 27



2 (32)

RAPPORT
2016-11-01
[RAPPORT]
SVEN BROLIDS VÄG



1(28)

RAPPORT
2016-11-01
[RAPPORT]
SVEN BROLIDS VÄG

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

1 Bakgrund och syfte
Detaljplan är under framtagande för att möjliggöra byggnation av studentbostäder och
förskola vid Sven Brolids väg i stadsdelen Sandarna i Göteborgs stad. Sweco har tagit fram
en dagvattenutredning för det nya planområdet. Dagvattenutredningen omfattar
flödesberäkningar och föroreningsbelastning för befintlig situation före planerad byggnation
samt för situation efter byggnation. Förslag på lösningar för dagvattenhantering beskrivs i
utredningen.

2 Underlag
I utredningen har följande underlag använts:

· Grundkarta

· Planområdets avgränsning

· Ledningskarta (VA)

· Geoteknisk utredning

· Illustration av planerad bebyggelse

Kart- och ritningsunderlag är i referenssystem SWEREF 99 12 00 och dwg-format.

3 Områdesbeskrivning
Planområdet är ligger vid Kungstens industriområde ca 4 km väster om Göteborgs
centrum. Planområdet gränsar till Sven Brolids väg i norr och öster, till industriområde i
väster och till naturmark i söder, se Figur 2. Översikt över planområde med gatunamn.

Figur 1. Flygfoto med planområde översiktligt markerat.
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Öster om planområdet ligger Västra kyrkogården. Sven Brolids väg ingår i detaljplanen.
Benämning av gatan inom planområdet skiljer sig åt i olika underlag. I denna utredning
benämns gatan, som går norr samt öster om planområdet, Sven Brolids väg, Figur 2.

Figur 2. Översikt över planområde med gatunamn.

Korsning
Varholmsgatan/
Sven Brolids väg

Sven Brolids väg
Väst-ostlig riktning

Sven Brolids väg
Nord-sydlig riktning
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4 Geoteknik
Detaljplaneområdet är beläget inom den norra och nordöstra delen av ett
naturmarksområde. Området utgörs av ett kuperat bergsparti med varierande berg i dagen
och ett tunt jordtäcke på berg samt däremellan jordfyllda svackor, se Figur 3. Området
söder om Sven Brolids väg, där vägen svänger västerut, består av isälvsediment.
Nivåskillnaden inom själva planområdet ner till vägen uppgår till ca 15 m. Marken inom
planområdet lutar generellt åt norr och nordost. Lutningarnas variation är omväxlande från
mycket branta partier till i stort sett plana ytor. Grundvattennivån bedöms ligga på ett relativt
stort djup inom området som utgörs av berg. Högre grundvattennivåer kan föreligga inom
gränszonen för berg och jordlager i norr och nordväst.

Figur 3. Jordartskarta över planområdet (www.SGU.se)

5 Markavvattningsföretag
Det finns inga dokumenterade markavvattningsföretag inom planområdet enligt
Länsstyrelsen Västra Götalands infokarta över legaliserade markavvattningsföretag
(www.lansstyrelsen.se).
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6 Recipient
Dagvatten avleds till recipienten Göta Älv. Vattenförekomsten benämns Göta älv - Säveåns
inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron och är preliminärt klassad (2015) enligt
vattendirektivet.

Figur 4. Avrinningsområden och klassade vattenförekomster i anslutning till planområdet. Orange
markering i den aktuella vattenförekomsten avser otillfredsställande ekologisk status.

Vattenförekomsten är bedömd att vara ett kraftigt modifierat vatten med tillämpning på
vattenkraft. Den ekologiska statusen i vattenförekomsten är klassad som otillfredsställande
eller dålig baserat på hydrologiska och/eller morfologiska kvalitetsfaktorer. Klassningen
baseras bl.a. på att vattenflödet i älven regleras så att växter och djur påverkas samt att
strandzonen är mycket kraftigt påverkad av bebyggelse, rensningar eller hinder som
människan har anlagt. Den naturliga åfåran saknas i stora delar av vattendraget.
Vattenförekomsten har hög status avseende försurning och god status gällande allmän
fysikalisk-kemisk situation samt näringsämnesbelastning.

Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status. Den kemiska statusen uppgår ej god
avseende hög nationell belastning av kvicksilver och bromerad difenyleter samt pga. av att
gränsvärdet för tributyltenn, TBT överskrids i älvens bottensediment.

Vattenförekomsten berörs även av fiskvattendirektivet, nitratdirektivet, direktiv om rening
av avloppsvatten från tätbebyggelse.



5(28)

RAPPORT
2016-11-01
[RAPPORT]
SVEN BROLIDS VÄG

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

7 StormTac
Dagvatten- och recipientmodellen StormTac WEB (v.16.1.6) har använts för att beräkna
dagvattenflöden och föroreningsbelastning från planområdet. Modellen använder sig av
rationella metoden för att beräkna dagvattenflödena. Den rationella metoder tar hänsyn till
dimensionerande flöde, avrinningsytans storlek, regnintensitet och avrinningskoefficient.
De schablonvärden som används för att beräkna föroreningskoncentrationer och
belastningar i StormTac bygger på ett stort antal studier för olika typer av markanvändning
där flödesproportionella föroreningsmätningar genomförts. Resultaten av dessa beräk-
ningar ligger till grund för den beskrivna föroreningsbelastningen.

7.1 Modellindata
Som indata till beräkningsmodellen används uppskattad rinnsträcka, flödeshastighet och
hur mycket angiven markanvändning bidrar till avrinningen från området (avrinnings-
koefficient). Markvändningen före exploatering har uppskattats utifrån ortofoto, grundkarta
samt platsbesök.

Vid beräkning av dagvattenflöden har en återkomsttid på 20 år samt värden för
avrinningskoefficienter, vilka baseras på Svenskt Vattens publikation P110, använts.
Avrinningskoefficienten anger hur stor del av nederbörden som avrinner en yta. Svenskt
Vattens riktlinjer P110 anger att vid beräkning av flöden i tät bostadsbebyggelse bör en
återkomsttid på 20 år vara dimensionerande för fylld ledning. Beräknade flöden inkluderar
även en klimatfaktor på 1,2 enligt de krav som Kretslopp och vatten ställer. Klimatfaktor
inkluderas för att omhänderta kommande prognosticerade klimatförändringar.

Rinntiden styr varaktigheten och därmed intensiteten på det dimensionerande regnet. Med
rinntid avses den maximala tid det tar för regn som faller inom ett avrinningsområde att
rinna till den punkt där allt dagvatten från området avleds. Modellberäkningarna har
genomförts för årsmedelnederbörd 800 mm/år.
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8 Dagvattenflöden och föroreningsberäkning för befintlig situation
Området utgörs idag av en bergshöjd. Berget sluttar främst åt nord och nordost.
Dagvatten som inte infiltreras i marken avrinner på markytan norr och österut mot Sven
Brolids väg.

Utifrån grundkarta och ledningskarta har avrinningsvägar identifierats. Den västra delen av
området avrinner mot Kungsten industriområde, se Figur 5. Det mellersta området avrinner
till det kommunala dagvattenledningsnätets förbindelsepunkt som är beläget i korsningen
av Varholmsgatan/Sven Brolids väg. Den östra delen av planområdet avrinner idag på ytan,
tills det når Sven Brolids väg. Dagvattnet bedöms tas in via rännstensbrunnar som finns i
vägen för att troligtvis vidare avledas i riktning mot Västra Kyrkogården. Underlag gällande
ledningsdragning i Sven Brolids väg har inte varit tillgängliga i uppdraget, så den exakta
avrinningen har inte kunnat fastställas.

Dagvattenavrinningen för befintlig situation illustreras i Figur 5 där avrinningsområden
och befintlig dagvattenavrinning illustreras.

Figur 5. Avrinningsområden inom planområdet och områden uppströms med avrinning mot
planområdet. Befintlig dagvattenavrinning illustreras med pilar.
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8.1 Dimensionerande dagvattenflöden för befintlig situation
Tabell 1. Avrinningsområdens area, avrinningskoefficient och dimensionerande flöden för
respektive avrinningsområde inom planområdet för befintlig situation.

Tabell 1. Avrinningsområdens area, avrinningskoefficient och dimensionerande flöde för befintlig
situation.

Befintlig avrinning Area
(m2)

Avrinnings-
koefficient

(φ)

Flöde vid dim.
regn 20 år (l/s)

Dim.
varaktighet

(min)

Väster mot
industriområde
Naturmark 3500 0,2 17 13

Förbindelsepunkt
Varholmsgatan/Sven
Borlidsväg

Naturmark 6500 0,2 18 31

Gata 500 0,8 11 10

Västra kyrkogården

Naturmark 14 000 0,2 46 25

Gata 1000 0,8 23 10
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8.2 Föroreningsbelastning

Dagvattnets föroreningsbelastning varierar beroende på vilka ytor dagvattnet avrinner från.
Från naturmark såsom skogsmark är föroreningsbelastningen liten. Föroreningshalter har
beräknats för befintlig situation för de ytor av planområdet som planeras att exploateras,
se Tabell 2.
Tabell 2. Beräknande föroreningskoncentrationer (mg/l eller µg/l) före exploatering.

1 Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten,
Göteborgs stad 2013

De beräknande föroreningskoncentrationerna är låga och samtliga undersökta värden
understiger Göteborgs stads riktvärden för dagvatten.

Ämne Enhet GBG stads riktvärde1 Befintlig situation
Fosfor µg/l 50 32
Kväve µg/l 1250 720
Bly µg/l 14 3.3
Koppar µg/l 10 5.2
Zink µg/l 30 12
Kadmium µg/l 0.4 0.11
Krom µg/l 15 0.45
Nickel µg/l 40 0.5
Arsenik µg/l 15 4.1
Kvicksilver µg/l 0.05 0.0045
Susp. Mtrl. mg/l 25 17
Olja mg/l 1 0.084
TOC mg/l 12 7.3
Benso[a]pyren µg/l 0.05 0
Bensen µg/l 0.05 0.83
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9 Dagvattenflöden och föroreningsberäkning för situation efter
exploatering
Dagvatten föreslås att efter exploatering avrinna enligt Figur 6. Kretslopp och Vatten har
hänvisat anslutning av planområdet till en förbindelsepunkt i korsningen
Varholmsgatan/Sven Brolids väg efter exploatering.

Figur 6. Markanvändning efter exploatering samt avrinningsriktning.

Anvisad
förbindelsepunkt
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9.1 Dimensionerande dagvattenflöden för situation efter exploatering

Dimensionerande flöden baserat på ett 20 års regn, inkluderat en klimatfaktor på 1,2, har
beräknats per avrinningsområde och markanvändning, se Tabell 3.

Tabell 3. Avrinningsområden storlek, avrinningskoefficient och dimensionerande flöde vid ett 20 års
regn.

Avrinning efter
exploatering

Area
(m2)

Avrinning
s-

koefficient
(φ)

Flöde vid dim.
regn 20 år

(l/s)

Dim.
varaktighet

(min)

Väster mot
industriområde
Naturmark 3500 0,2 20 13

Förbindelsepunkt
Varholmsgatan/Sven
Borlidsväg

Tak via naturmark 900 0,9 27 10

Tak och gård via Sven
Brolidsväg

3100 0,8 87 10

Parkering 2500 0,8 68 10

Naturmark 5500 0,2 20 28

Gata 500 0,8 14 10

Västra kyrkogården

Naturmark 8500 0,2 33 25

Gata 1000 0,8 28 10
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9.2 Föroreningsbelastning för situation efter exploatering

Föroreningsbelastning har endast beräknats för de ytor som planeras att exploateras.
Markanvändningen har klassificerats som tak- och gårdsyta, samt parkering.
Föroreningshalter för situationen efter exploatering redovisas Tabell 4. De halter som
överskrider Göteborgs stads riktvärden för dagvatten är markerade med fet stil i tabellen.

Tabell 4. Beräknande föroreningskoncentrationer (mg/l eller µg/l) för situationen efter exploatering.

1 Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten,
Göteborgs stad 2013

9.3 Allmän platsmark

Dimensionerande dagvattenflöden

Den allmänna platsmarken utgörs av Sven Brolids väg och den totala ytan uppgår till
1500 m3. Befintligt ledningsnät kommer att kvarstå längs Sven Brolids väg i nord-sydlig
riktning. Kretslopp och vatten ställer därför inte krav på fördröjning av dagvatten från denna
yta. Dagvattenledningsnätet i den del av Sven Brolids väg som går i väst-ostlig riktning
kommer att behövas läggas om, om dagvatten från planområdet ska avledas till
förbindelsepunkten i korsningen Varholmsgatan/Sven Brolids väg. I samband med detta
behöver även dagvatten från den allmänna platsmarken att fördröjas.

Efter exploatering Sven Brolids väg Sven Brolids väg Varholmsgatan
innan rening Tak och gårdsyta Parkering Tak
Ämne Enhet GBG stads riktvärde1 Kvartersmark Kvartersmark Kvartersmark
Fosfor µg/l 50 85 83 85
Kväve µg/l 1250 1700 910 1700
Bly µg/l 14 2.5 21 2.5
Koppar µg/l 10 8.1 32 7.3
Zink µg/l 30 26 99 27
Kadmium µg/l 0.4 0.67 0.32 0.75
Krom µg/l 15 3.6 9.6 3.8
Nickel µg/l 40 3.9 2.7 4.3
Arsenik µg/l 15 3.1 2.5 3.1
Kvicksilver µg/l 0.05 0.0084 0.048 0.0048
Susp. Mtrl. mg/l 25 25 95 23
Olja mg/l 1 0.042 0.64 0.0034
TOC mg/l 12 8.9 19 8.2
Benso[a]pyren µg/l 0.05 0.0087 0.049 0.0093
Bensen µg/l 0.05 0.36 0.21 0.19
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10 Framtida dagvattenhantering
Det finns flera utmaningar för området idag. Dagvattensystemet avvattnas till ett befintligt
ledningsnät, som är dimensionerat för lägre återkomsttider än dagens krav. Området är
kuperat, vilket får betydelse för ytavrinningen vid extrema nederbördstillfällen. Den nya
byggnationen riskerar att det blir instängda områden inom planområdet samt att det finns
inga ytor avsatta för dagvattenhantering inom lågpunkterna i planområdet.

Begränsningarna i det nedströms belägna ledningsnätet medför att fördröjning från plan-
området är nödvändig. Då det befintliga ledningsnätet är det enligt P28 dimensionerat för
som mest ett regn med 5 års återkomsttid utan att skadlig uppdämning ska uppstå i
ledningarna. Denna uppdämningsnivå är källargolv, om sådana finns, annars är det
markytan som är styrande för tillåten uppdämning. Då kraven enligt P110 är att dämning
till markytan ska ske mer sällan än var 20:e år för den aktuella exploateringsformen, medför
detta att det krävs omfattande fördröjning innan vattnet kan ledas vidare till de nedströms
ledningarna utanför planområdet. Detta är nödvändigt för att undvika översvämningar såväl
innanför som utanför planområdet.

Då det finns önskemål om att fördröjning ska ske såväl inom kvartersmark och från allmän
platsmark stort medför detta att fördröjning kommer att ske i minst två steg. För att få nytta
av den första fördröjningen i nedströms steg så krävs det att utflödena är synkroniserade.
Den övre fördröjningen behöver ha ett utflöde som är maximalt lika stort eller lägre som
den nedre för att man ska kunna tillgodoräkna sig en minskad fördröjningsvolym ut ur
området.

10.1 Nya dimensioneringskrav

För framtida dagvattenhantering ställs högre krav i och med att Svenskt Vattens P110 har
börjat gälla från och med 2016. Nya dimensionerande krav innebär att regn med längre
återkomsttid ska kunna hanteras utan att marköversvämning uppstår.

Tabell 5. dimensioneringskrav enligt Svenskt Vattens P110.

Någon tydlig definition på områdestyperna i tabellen ovan finns inte. Men planområdets
tänkta exploatering bedöms uppfylla kriterierna för ”Tät bostadsbebyggelse”. I sådant fall
behöver dagvattensystemet i området kunna avleda ett regn med 20 års återkomsttid utan
att marköversvämning inträffar.
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Denna utredning baserar dimensionering av fördröjningsvolymer på Göteborg Kretslopp
och vatten krav att 10 mm regn på varje kvadratmeter hårdgjord yta ska fördröjas innan det
leds till det allmänna dagvattenledningsnätet.

10.2 Avvattning och avledning av dagvatten från planområdet

Kritisk punkt att avvattna är den sydöstliga parkeringsytan. Angränsande gata idag ligger
på +31,5 m. Om parkeringsytan höjdsätts till +32,0 kan den därefter avvattnas med en
ledning på +30,8 (en meters täckning). Avståndet till förbindelsepunkten i korsningen i
Varholmsgatan är ca 230 m och anslutningsnivån för dagvattenledningen +29,0. Detta ger
en lutning på dagvattenledningen på ca 7 ‰, vilket är en godkänd lutning i dagvatten-
sammanhang.

Det kommer dock bli anläggningsmässigt komplicerat att med självfall nå anslutnings-
punkten i Varholmsgatan. Berget går ut mot gatan i den norra delen av planområdet och
bildar en höjdrygg som måste passeras. Marknivån i korsningen vid den anvisade för-
bindelsepunkten är +31,0 m, medan den i höjdryggen är +33,5, Figur 7. Ledningen kommer
att passera höjdryggen på en nivå av ca +29,5 m. Detta medför ett schaktdjup av 4,5 m i
Sven Brolids väg för att även få plats med ledningsbädden, varav 3,5 m kan antas vara
bergschakt på det djupaste stället. Ett sådant schaktdjup kommer göra det nödvändigt att
även lägga om de befintliga dricks- och spillvattenledningarna, då dessa sannolikt kommer
att raseras vid schaktarbetena.

I den föreslagna illustrationen, vilken refereras i figur 7, är byggnation föreslagen hela
vägen intill Sven Brolids väg. Detta gör att det i praktiken är omöjligt att anlägga en
dagvattenledning inne på kvartersmark, eftersom det är önskvärt att ha den utanför
byggnaders grundläggning. Om byggnaden flyttas så att ledningen kan anläggas inne på
fastigheten kommer schaktdjupet att bli ännu större på grund av den kraftigt ökande höjden
mot söder.
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Figur 7. Kritiska faktorer för en fungerande avvattning av dagvatten.

En annan viktig parameter att ta hänsyn till i projekteringsskedet är den 400 mm allmänna
dricksvattenledning som följer med gatan utmed kyrkogården i nordvästlig riktning. Ett
anläggande av ett avledningssystem inne på kvartersmarken kommer att hamna i utrym-
meskonflikt med dricksvattenledningen om de föreslagna byggnaderna i illustrationen får
den placeringen i praktiken.

10.3 Instängda områden

För att förhindra skador på byggnation alternativt begränsa tillgänglighet är det viktigt att
undvika att skapa instängda områden vid nybyggnation. Det L-formade huset som planeras
att byggas utmed Sven Brolids väg riskerar att skapa ett instängt område. Höjdsättningen
av ytan bakom det L-formade huset upp mot skogsmarken är därför av största vikt för att
skydda bebyggelse mot översvämning.

Vid planområdets norra hörn, vid Sven Brolids väg, har en upphöjd korsning föreslagits.
Denna kommer att leda till att avvattning på platsen behövs, vilket saknas idag. Dessutom
riskerar minst ett instängt område att bildas, i Sven Brolids väg, väster om den upphöjda
korsningen. Det instängda området behöver hanteras så att eventuellt uppdämmande
vatten kan ta sig över korsningen innan det dämmer upp mot byggnaderna bredvid gatan.

Kritisk avvattnings-
punkt, +32,0

Anslutningspunkt,
+29,0, markyta +31,0

Höjdrygg: djup
bergschakt, markyta
33,5, ledning +29,5
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10.4 Höjdsättning

Sven Brolids väg längs Västra kyrkogården har en varierande plushöjd mellan +31,5-32
men saknar tydlig fallriktning. Svens Brolids väg norr om planområdet har en plushöjd +31
– 33,5 med en fallriktning västerut mot Varholmsgatan.

Det kuperade naturmarken inom avrinningsområdet har en nivåskillnad på 23 m från
högsta punkten till punkten i vinkeln av det L-formade huset. Plushöjderna varierar mellan
+ 36 och + 59 inom motsvarande område.

Höjdsättning i vinkeln av det L-formade huset är kritisk. Marken behöver luta bort från huset
för att byggnaden inte ska översvämmas vid stora nederbördsmängder såsom ett 100 års
regn. Lutningen på marken från byggnation måste upp gå till >5 % de första 3 m från huset,
därefter >1%, se Figur 8. Mellan de övriga husen förutsätts att det finns öppningar där
vattnet kan avrinna vid större flöden.

Sven Brolids väg västra del faller ner mot korsningen Varholmsgatan/Sven Bolids väg. Den
sydöstra delen av Sven Brolids väg längs Västra Kyrkogården har ingen tydlig lutning och
dagvatten riskerar att behöva pumpas längs denna sträckning.

Figur 8. Principsektion för höjdsättning av mark i anslutning till det L-formade huset.

10.5 Sekundära avrinningsvägar

Planområdet ligger nedströms ett kuperat skogsområde. Avrinning från skogsområdet sker
belastar planområdet. Allt dagvatten som avrinner från planområdet ska avledas till
förbindelsepunkten i korsningen Varholmsgatan/Svens Brolids väg. Nedströms
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skogsområdet krävs avskärande lösningar för att förhindra att avrinning från skogsmarken
belastar det exploaterade området inom planområdet.

Området som avrinner till dike om det anläggs som en skärning bakom det L-formade huset
utgör en yta om 4900 m3 se Figur 9. Diket ska dimensioneras för minst 25 l/s baserat på
ett 20 års regn inklusive en klimatfaktor på 1,2. Mellan de övriga husen förutsätts att det
finns öppningar där vattnet kan avrinna vid större flöden.

Figur 9. Del av avrinningsområde som belastar det L-formade huset. Blå markering illustrerar en grov
dragning av det avskärande diket.

10.6 Översvämningsrisk

Det bedöms inte finnas någon risk för översvämning inom planområdet på grund av höga
nivåer i havet då planområdet ligger på nivåer >+20 vilket är över den prognostiserade
risknivån +3.

10.7 Bedömning av skyfallssäkerheten

Utifrån Göteborgs stads översvämningskartering framgår det beräknande maximala
vattendjupet i staden till följd av ett 100 årsregn vid nuvarande utformning, se Figur 10.
Översvämningskartering över planområdet för ett 100-årsregn. I figuren framgår även
primära ytavrinningsvägar. Skyfallsmodellen visar att den huvudsakliga avrinnings-
riktningen inom planområdet är nordost mot Västra kyrkogården därifrån avrinner vattnet
mot Göta Älv. Viss del av planområdet avrinner rakt norrut mot gatorna norr om området
och vidare till älven.

Att bygga ett område som är säkrat mot skador från skyfall handlar i mycket stor utsträck-
ning om en korrekt höjdsättning. Planområdet är kraftigt kuperat och kommer till följd av
byggnationen få en hög hårdgörningsgrad, något som medför att ytavrinning kommer att
ske snabbt när det kommer regn som överskrider ledningsnätets kapacitet. Inom plan-
området planeras att anlägga ett L-format hus i korsningen av Sven Brolids väg. Höjd-
sättningen och lutningen av marken bakom huset är en kritisk faktor för att förhindra
framtida översvämningar inom detta område.
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Figur 10. Översvämningskartering över planområdet för ett 100-årsregn.

11 Fördröjning och behandling av dagvatten
Göteborg Kretslopp och vatten ställer som krav att 10 mm regn på varje kvadratmeter
hårdgjord yta ska fördröjas innan det leds till det allmänna dagvattenledningsnätet. Det
finns inga krav på under hur lång tid det ska fördröjas innan utflöde får ske. Eftersom
fördröjning uppströms är verkningsfull endast om utflödet per ytenhet är lägre än
nedströms, är det viktigt att denna fördröjning sker under lång tid.

Enligt Göteborg Kretslopp och vatten ska 10 mm regn på varje kvadratmeter (reducerad
area) fördröjas. Fördröjningsvolymen beräknas enligt V = A * r * (0,01 m).
V = fördröjningsvolymen [m3]
A = områdets area [m2]
r = områdets sammanvägda avrinningskoefficient [enhetslös]
0,01 m = 10 mm = 0,01 m3/m2 = Göteborgs Stads fördröjningskrav

För kvartersmarken inom planområdet uppgår den beräknade totala fördröjningsvolymen
till 52 m3 baserat på Göteborgs Stads fördröjningskrav.
Fördröjningsvolym = 6 500 m2 * 0,8 * 0,01 m = 52 m3

För den allmänna platsmarken inom planområdet uppgår den beräknade
fördröjningsvolymen till 4 m3 baserat på Göteborgs Stads fördröjningskrav.
Fördröjningsvolym = 500 m2 * 0,8 * 0,01 m = 4 m3
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11.1 Lämpliga ytor för framtida dagvattenhantering

Området som ska exploateras består av kraftigt kuperad skogsmark. De lägsta punkterna
i området är längs med Sven Brolids väg där marknivån ligger på en ungefärlig plushöjd
på +32 m. Lämpliga ytor för omhändertagande av dagvatten finns i området söder om Sven
Brolids väg där vägen svänger västerut, se Figur 11. Området är en lågpunkt inom området
och består av isälvsediment enligt Jordartskartan (www.sgu.se) Övriga lämpliga ytor för
omhändertagande av dagvatten i området från de exploaterade ytorna är längs gatorna i
området. Enligt detaljplanen är lågpunkterna i området planerade för husbyggnation,
parkering samt ytor för angöring till de nya byggnaderna.

Figur 11. Befintliga lågpunkter markerade, lämpliga för dagvattenhantering inom planområdet

11.2 Förslag på behandling och fördröjning av dagvatten

Dagvatten från angöringsytor samt parkeringsplatser bedöms generellt vara mer förorenat
än takvatten. I de föroreningsberäkningar som har genomförts för planområdet vid Sven
Brolids väg så beräknas dagvattnet från angöringsytor samt parkeringsplatser innehålla
högre halter tungmetaller och suspenderat material än tak- och gårdsytor. Eftersom ytorna
är begränsade för öppna dagvattenlösningar föreslås att dagvatten från angöringsytor och
parkeringsplatser tas om hand och renas.
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Förslag på behandling och fördröjning av dagvatten från angöring- och
parkeringsytor
Dagvattnet från dessa ytor föreslås renas i s.k. biofilter. Figur 12 illustrerar de angörings-
och parkeringsytor (blå ytor), där dagvatten föreslås renas i biofilter.

Figur 12. Angörings- och parkeringsytor där dagvatten föreslås renas i biofilter.

Biofilter
Biofilter anläggs med syfte att omhänderta dagvatten på ett sätt som efterliknar vattnets
naturliga kretslopp. Ett biofilter kan även benämnas som raingarden, nedsänkt växtbädd
m.fl. Definitionsmässigt är biofilter en vegetationsbeklädd markbädd med fördröjnings- och
översvämningszon för infiltrering och behandling av dagvatten, se Figur 13.

Figur 13. Exempelbild på hur biofilter kan vara utformade.

Parkering 1

Parkering 2

Parkering 3
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De kan anläggas i olika form och storlek och skiljer sig åt med avseende på hur man väljer
att konstruera avvattningen av anläggningen. Alla biofilter har gemensamt att de är
utformade med inlopp, fördröjningszon, erosionsskydd, växtjord, bräddavlopp och någon
form av avvattnande system, se principskiss

Figur 14. Växter bl.a. tar upp och bryter ner föroreningarna samtidigt som föroreningar
filtreras i markbädden i och med att dagvatten bromsas upp och skapar möjlighet till
sedimentation. Reducering och fördröjning sker genom att vatten absorberas och
avdunstas med hjälp av växterna samtidigt fördröjning sker i markbädden och på ytan av
biofiltret. Växter bidrar även till att en större mängd vatten kan avdunsta samt öka
infiltrationen.

Figur 14. Principskiss biofilter

Ett biofilter föreslås anläggas i anslutning till varje angöring- och parkeringsyta (totalt 3 st).
StormTac har använts för dimensionering av biofilter. Ett biofilter bör överstiga 2,5 % av
reducerad avrinningsyta för att ha god reningspotential. Det innebär att biofiltren bör uppgå
till en yta om 14-21 m2/filter, se Tabell 6. Den tillgängliga fördröjningsvolymen är 7-
10 m3/filter, vilket uppfyller Göteborgs stads krav på fördröjning för dessa ytor.

Tabell 6. Dimensionering av biofilter, beräkning har utförts i StormTac.

Parkering

Område

Fördröjningskrav
Göteborg Stad,
10 mm/m2

(m3) Yta (m2) Yta (m2)

Andel av
reducerad
avrinningsyta
(%)

Tillgänglig
volym (m3) Utflöde  l/s

Parkering 1 8 1000 21 2.5 10 25
Parkering 2 5 640 14 2.5 7 20
Parkering 3 6 790 17 2.5 8 25

Biofilter
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Biofilter har en god potential att reducera föroreningar i dagvatten. Föroreningshalter efter
rening i biofilter samt reningseffekter har beräknats för angörings- och parkeringsytorna,
se tabell 7.

Tabell 7. Beräknade föroreningshalter efter rening i biofilter.

1 Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten,
Göteborgs stad 2013

Halter av näringsämnen kväve och fosfor beräknas reduceras med 50-70 %. Flertalet
tungmetaller beräknas reduceras med >80 %, något lägre reduktion för krom och
kvicksilver som bedöms ha en reduktion på ca 60 %. Suspenderat material bedöms
reduceras med 80 %, organiskt material (TOC) och bensen med 60 %.

Efter exploatering Biofilter
efter rening Parkering

Ämne Enhet
GBG stads
riktvärde1 Kvartersmark

Fosfor µg/l 50 37
Kväve µg/l 1250 600
Bly µg/l 14 4
Koppar µg/l 10 12
Zink µg/l 30 21
Kadmium µg/l 0.4 0.05
Krom µg/l 15 5.5
Nickel µg/l 40 0.68
Arsenik µg/l 15 0.63
Kvicksilver µg/l 0.05 0.025
Susp. Mtrl. mg/l 25 28
Olja mg/l 1 0.27
TOC mg/l 12 9.8
Benso[a]pyren µg/l 0.05 0.0097
Bensen µg/l 0.05 0.11
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I Tabell 8 redovisas föroreningsmängder från respektive parkeringsyta efter rening.
Tabell 8. Uppskattad föroreningsmängd (kg/år) för situationen efter exploatering efter rening.

Förslag på fördröjning av dagvatten från tak- och gårdsytor inom kvartersmark
med avrinning mot Sven Brolids väg
Fördröjning av övrigt dagvatten från takytor som avrinner mot Sven Brolids väg (nord-sydlig
riktning) kan ske i dagvattenkassetter som placeras under de hårdgjorda ytorna mellan
huskropparna och Svens Brolids väg, se Figur 15.

Tak- och gårdsytor som avrinner mot Sven Brolidsväg uppgår till en yta om 2 500 m2. Enligt
Göteborgs Stads krav på fördröjning krävs en fördröjningsvolym på 20 m3.
Fördröjningsvolym = 2 500 m2 * 0,8 * 0,01 m = 20 m3

Figur 15. Dagvattenkassett, hålrumsvolym ca 95 %. Källa Wavin.

Efter exploatering Sven Bolids väg Sven Bolids väg Sven Bolids väg
efter rening Parkering 1 Parkering 2 Parkering 3
Ämne Enhet Kvartersmark Kvartersmark Kvartersmark
Fosfor kg/år 0.028 0.018 0.012
Kväve kg/år 0.44 0.28 0.21
Bly kg/år 0.003 0.0019 0.001
Koppar kg/år 0.009 0.0058 0.0028
Zink kg/år 0.015 0.0099 0.0033
Kadmium kg/år 0.000037 0.000024 0.000011
Krom kg/år 0.0041 0.0026 0.002
Nickel kg/år 0.00051 0.00032 0.00023
Arsenik kg/år 0.00047 0.0003 0.00017
Kvicksilver kg/år 0.000018 0.000012 0.0000086
Susp. Mtrl. kg/år 21 14 5.7
Olja kg/år 0.2 0.13 0.085
TOC kg/år 7.3 4.7 3.4
Benso[a]pyren kg/år 0.0000072 0.0000046 0.0000022
Bensen kg/år 0.00008 0.000051 0.000037
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Förslag på fördröjning och rening av dagvatten från takytor med avrinning mot
skogsmark
För att skydda framtida bebyggelse från skyfall måste marken bakom det L-formade huset
luta bort från huset. Marken utformas så att dagvatten avrinner mot anslutningspunkten till
det kommunala dagvattennätet i korsningen Varholmsgatan/Sven Brolids väg. Denna
lågpunkt kan kombineras med ett krossdike som kan rena det takvatten som avrinner mot
skogsmarken från husen längs Svens Brolids väg. Takytan som avrinner mot skogsmark
uppgår till en yta om 900 m2. Enligt Göteborgs Stads krav på fördröjning krävs en
fördröjningsvolym på 8 m3.

Ett krossdike kan anläggas, vilket innebär ett makadamfyllt dike som kan täckas med
vegetation. Om dikets yta uppgår till 5 % av den reducerade avrinningsytan innebär det en
yta om 40 m2. För att uppnå en fördröjningsvolym om minst 8 m3, behöver diket bestå av
minst 500 mm makadam med dräneringsrör. Makadamen täcks med 100 mm växttäcke
vilket ger utökad fördröjningsvolym samt en förbättrad reningseffekt jämfört med enbart
makadam. Det vegetationstäckta diket är att föredra utifrån att barnperspektiv då diket
ligger i anslutning till en förskola. Diket förses med bräddbrunnar.

Krossdiket reducerar föroreningar i dagvatten. Föroreningshalter efter rening i det
vegetationstäckta krossdiket samt reningseffekter har beräknats för takytorna med
avrinning mot skogsmark, se Tabell 9.

Tabell 9. Beräknade föroreningshalter efter rening i krossdike.

1 Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten,
Göteborgs stad 2013

Efter exploatering Krossdike
efter rening Tak

Ämne Enhet
GBG stads
riktvärde1 Kvartersmark

Fosfor µg/l 50 25
Kväve µg/l 1250 870
Bly µg/l 14 0.25
Koppar µg/l 10 1.3
Zink µg/l 30 1.9
Kadmium µg/l 0.4 0.052
Krom µg/l 15 1.6
Nickel µg/l 40 0.76
Arsenik µg/l 15 0.44
Kvicksilver µg/l 0.05 0.0018
Susp. Mtrl. mg/l 25 3
Olja mg/l 1 0.95
TOC mg/l 12 3.1
Benso[a]pyren µg/l 0.05 0.00088
Bensen µg/l 0.05 0.071
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Halter av näringsämnen kväve och fosfor beräknas reduceras med 50-70 %. Flertalet
tungmetaller beräknas reduceras med >80 %, något lägre reduktion för krom och
kvicksilver som bedöms ha en reduktion på ca 60 %. Suspenderat material bedöms
reduceras med 80 %, organiskt material (TOC) och bensen med 60 %.

I Tabell 10 redovisas föroreningsmängder från respektive parkeringsyta efter rening.

Tabell 10. Uppskattad föroreningsmängd (kg/år) för situationen efter exploatering efter rening

Efter exploatering Krossdike
efter rening Tak
Ämne Enhet Kvartersmark
Fosfor kg/år 0.017
Kväve kg/år 0.58
Bly kg/år 0.00017
Koppar kg/år 0.00089
Zink kg/år 0.0013
Kadmium kg/år 0.000035
Krom kg/år 0.0011
Nickel kg/år 0.00051
Arsenik kg/år 0.0003
Kvicksilver kg/år 0.0000012
Susp. Mtrl. kg/år 2
Olja kg/år 0.00064
TOC kg/år 2.1
Benso[a]pyren kg/år 0.00000059
Bensen kg/år 0.000047
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Föroreningsmängder

Beräknade totala föroreningsmängder för exploaterad mark redovisas innan exploatering,
efter exploatering och efter rening i Tabell 11.

Tabell 11. Beräknad föroreningsmängder (kg/år) för exploaterad kvartersmark innan exploatering,
efter exploatering och efter rening.

Allmän platsmark

Den allmänna platsmarken utgörs av gatorna i området och ytan uppgår till 1500 m3.  .
Befintligt ledningsnät kommer att kvarstå längs Sven Brolids väg i nord-sydlig riktning.
Kretslopp och vatten ställer därför inte krav på fördröjning av dagvatten från denna yta.
Dagvattenledningsnätet i den del av Sven Brolids väg som går i väst-ostlig riktning kommer
att behövas läggas om, om dagvatten från planområdet ska avledas till förbindelsepunkten
i korsningen Varholmsgatan/Sven Brolids väg. I samband med detta behöver även
dagvatten från den allmänna platsmarken att fördröjas.

Enligt Kretslopp och vattens dimensioneringskriterier blir den nödvändiga fördröjnings-
volymen = 500 m2 x 0,9 x 10 mm = 4,5 m3.

Denna volym behöver skapas i Sven Brolids väg. Ett förslag från Kretslopp och vatten är
att utforma detta som ett rörmagasin i gatan. Om en 500 mm dagvattenledning väljs blir
den nödvändiga längden 23 m. Det är inte möjligt att ansluta en sådan ledning direkt till
befintlig dagvattenledning i Sven Brolids väg, då denna i så fall hamnar för högt i
förhållande till de ytor som behöver avvattnas. En fördröjningsvolym måste i så fall utgå
från nivån +29,0 m som finns i korsningen Varholmsgatan/Varholmsgatan. Om denna
ledning dessutom väljs som förbindelsepunkt för dagvattnet från kvartersmarken behöver
dock volymen göras större. Omfattningen beror på vilken avtappning som tillåts från

Exploaterad kvartersmark

Total mängd
Innan
exploatering

Efter
exploatering

Efter
rening

Ämne Enhet
Fosfor kg/år 0.07 0.4 0.2
Kväve kg/år 2 6 4
Bly kg/år 0.01 0.04 0.01
Koppar kg/år 0.01 0.08 0.04
Zink kg/år 0.03 0.2 0.08
Kadmium kg/år 0.0002 0.002 0.001
Krom kg/år 0.001 0.03 0.02
Nickel kg/år 0.001 0.015 0.008
Arsenik kg/år 0.009 0.012 0.006
Kvicksilver kg/år 0.00001 0.0001 0.00006
Susp. Mtrl. kg/år 37 229 97
Olja kg/år 0.2 1.2 0.6
TOC kg/år 16 56 35
Benso[a]pyren kg/år 0.0000 0.0004 0.0002
Bensen kg/år 0.0018 0.0012 0.0007
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kvartersmarken.

12 Investeringskostnader samt drift och underhåll

12.1 Kvartersmark

Investeringskostnaderna kan beräknas till följande:
Tabell 12. Investeringskostnader för dagvattenhantering på kvartersmark.

Dagvattenkassetter 100 000 kr

Makadamdike 50 000 kr

Biofilter 200 000 kr

Intern D-ledning 500 000 kr

Totalt 850 000 kr

I investeringskostnaderna ingår material samt grovt uppskattade anläggningskostnader.

Drift- och underhålls uppgår till årlig rensugning av sandfång till kassetterna, samt
renspolning av kassetterna ca en gång vart femte år. Biofilter ska till stor del skötas likt en
vanlig plantering i fråga om t.ex. beskäring, ogräsrensning och etableringsskötsel. För att
säkerställa biofiltrens funktion ska inloppen, utloppen och bräddfunktionen kontrolleras
regelbundet. Delar eller hela växtbädden kan behöva bytas ut efter ca 20 år.
Tabell 13. Driftkostnader för dagvattenhantering på kvartersmark.

Moment á-pris enhet antal/år summa
rensugning av sandfång 2000 kr/h 1 2000
spolning av kassetter 2000 kr/h 0,2 400
underhåll av biofilter 500 kr/h 10 5000
gräsklippning av krossdike 500 kr/h 20 10000
spolning av dräneringsrör 2000 kr/h 0,5 1000
borttagning av växtbädd (35 ton) 1000 kr/ton 0,05 2500
ny växtbädd (35 ton) 2000 kr/ton 0,05 5000

Totalt 23500 kr/år
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12.2 Allmän platsmark

Den stora kostnaden är omläggning av D-ledning till ett större djup. Troligen kommer
även dricks- och spillvattenledningarna att behöva läggas om på en sträcka av 50 m.

Omläggning av V+S = 50 m x 4 000 kr/m = 200 000 kr

Ny, större D-ledning = 90 m x 10 000 kr/m = 900 000 kr

Totalt 1 100 000 kr

Driftkostnaden för rörmagasinet kan beräknas till en timmas spolning vart femte år á
2000 kr. Det ger en årlig driftkostnad på 400 kr.

13 Påverkan på recipient
Dagvatten klassificeras som en diffus källa till recipient. Näringsämnen (kväve och fosfor),
metaller, oljor, polyaromatiska kolväten m.fl. bidrar till föroreningar i dagvattnet.
Dagvattnets sammansättning och koncentrationer av olika ämnen varierar kraftigt
beroende på markanvändningen. Dagvatten står för ca 6 % av den totala antropogena
fosfortillförseln till recipienter i Västerhavets vattendistrikt. Fosfor bidrar till övergödning i
havet vilket gör det en väsentlig parameter att reducera avrinnande dagvatten. För kväve
är det relativa bidraget från dagvatten ca 1 %. Dagvatten utgör en betydande källa för
utsläpp av vissa metaller. Tungmetaller ackumuleras i sediment och biota vilket innebär att
det är väsentligt att minska dessa halter i dagvattnet.

Göteborgs stads riktvärden för dagvatten

Efter den exploaterade situationen överskrids riktvärdet för fosfor från de olika typerna av
markanvändning (parkering, tak och gård). Avseende tungmetaller är det främst dagvatten
från parkeringsytor som överskrider Göteborgs stads riktvärden. Efter att rening reduceras
metallhalter och fosforhalter så att de ligger i nivå med eller underskrider Göteborgs stads
riktvärden. Detsamma gäller det takvatten som avrinner till ett krossdike.

Miljökvalitetsnormer

Dagvatten avleds till recipienten Göta Älv. Vattenförekomsten benämns Göta älv - Säveåns
inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron och är preliminärt klassad (2015) enligt
ramdirektivet för vatten. Beslutade miljökvalitetsnormer enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende
ytvatten (HVMFS 2013:19) får inte försämras eller överskridas.

Prioriterade ämnen såsom bly, kvicksilver, nickel och kadmium får inte överskrida gällande
gränsvärdesnorm i det totala flödet till recipient. Sker överskridande av gällande
gränsvärdesnorm försämras statusen i recipienten. Särskilt förorenade ämnen såsom
krom, nickel och zink ska inte öka i recipienten för då riskeras en försämring av statusen.

Transporterade mängder av kvicksilver, nickel, kadmium och bens[a]pyren som är
prioriterade ämnen enligt ramdirektivet för vatten, beräknas att öka till recipienten i
samband med exploatering av planområdet vid Sven Brolids väg. Detsamma gäller de
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särskilt förorenade ämnen såsom koppar, zink och krom. Föroreningshalterna i dagvattnet
bedöms reduceras från parkeringsytor och vissa takytor med 30-85 % i det föreslagna
systemet för hantering och rening av dagvattnet. Det kan dock inte uteslutas en ökning av
transporterade ämnen till recipienten efter planerad exploatering.

Dagvattnet från aktuellt planområde utgör en mycket liten andel av det totala flödet i
recipienten och en liten andel transporterade föroreningar till recipient men det är likväl av
stor vikt att begränsa mängden föroreningar som når recipient när det är tekniskt,
ekonomiskt och miljömässigt rimligt då det är den totala belastningen till recipienten som
påverkar statusen.


