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1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
En detaljplan ska upprättas för Styrsö Skäret pensionat och bostäder inom
stadsdelen Styrsö i Göteborg. Detaljplanen ska ge möjlighet till att komplettera
bebyggelsen vid pensionatet för att skapa en bred användning av området och
göra det anpassningsbart efter olika tiders behov. Förslaget innebär cirka 50
bostäder i form av mindre bostadshus och mindre flerbostadshus. För pensionatet
finns det i förslaget möjlighet att komplettera med fler hotellrum alternativt
bostäder. Till pensionatet kan även en utställnings- och samlingslokal för boende i
området att utföras.

1.2 Uppdraget
Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Göteborgs att
utföra en dagvattenutredning för att klarlägga förutsättningarna för
dagvattenhantering inom planområdet med hänsyn till planerad byggnation. Med
detta ska flödesberäkningar för två regn utföras, en översiktlig analys över
befintliga och nya avrinningsområden, en grov höjdsättning av dagvattensystemet
och en översikt över föroreningsinnehåll i dagvattnet samt vad de föreslagna
lösningarna skulle kunna ge för rening. Utbyggnad av kommunala ledningar i
anslutning till planområdet ska belysas i utredningen.

2. Förutsättningar och befintliga förhållanden

2.1 Riktlinjer för dagvattenhantering
I och med att Kretslopp och Vatten inte har några dagvattenledningar i området
ställs inte heller några krav på fördröjning. Ett trögt dagvattensystem ska dock
alltid eftersträvas.

Dagvattnet ska uppfylla Miljöförvaltningens krav gällande föroreningshalter.

Områdets speciella skärgårdsmiljö gör att en så naturlig dagvattenhantering som
möjligt bör eftersträvas.

2.2 Förutsättningar för beräkningar
Dimensionering av ledningar har utförts enligt Svenskt Vatten P110
(remissutgåva). Enligt P110 är dimensionerande regn för aktuellt område
2-årsregnet, klimatfaktor 1,2 har används på regnet för att ta hänsyn till framtida
ökning i nederbörd. Regnintensiteter är hämtade från P104.

Flöden för olika regnsituationer har beräknats för att belysa konsekvenserna av
regnen.
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2.3 Koordinat- och höjdsystem
Allt kartmaterial är erhållet i:
Koordinatsystem SWEREF 99 12 00
Höjdsystem RH 2000

2.4 Underlag och källor
· Grundkarta med nivåkurvor – erhållen 2015-11-11
· Kartunderlag 3D – erhållen 2015-11-11
· Planbeskrivning – erhållen 2015-11-11
· Ledningskarta – erhållen 2015-11-11
· Geoteknisk utredning (2015-05-08) – erhållen 2015-11-11
· Platsbesök och inventering 2015-12-08

2.5 Befintliga förhållanden

2.5.1 Planområdet idag
Planområdet är beläget på Styrsö och ligger cirka 15 km sydväst om Göteborgs
centrum, se Figur 1. Området ligger på östra delen av Styrsö, vid södra
korsningen av Svante Orells väg och Skäretvägen.

Figur 1 Planområdets lokalisering utpekat med röd cirkel.

Planområdet omfattar cirka 1,5 hektar och är i både privat och kommunal ägo.
Den kommunala fastigheten Styrsö 2:613 är kommuninternt upplåten till
lokalförvaltningen. Inom området finns idag ett pensionat, ett gruppboende och
ett bed and breakfast (Äppelbo). I Figur 2 visas planområdets utformning idag.
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Figur 2 Planområdets utsträckning. Fastighetsgränser, nuvarande byggnader och
nivåkurvor syns i bilden. Norr är uppåt på bilden.

Motortrafik är inte tillåten på Styrsö, med undantag för moped och ett fåtal
bilfordon, t ex driftsfordon och hantverkare som har särskilt tillstånd. I övrigt
används eldrivna fordon.

2.5.2 Natur- och kulturintressen
Strandskydd råder i delar av planområdet.

2.5.3 Topografi och markslag
Marknivåerna varierar mellan ca +1 m i öster och +14 m i norr, se Figur 3.
Utanför områdets norra gräns stiger marken upp mot +40 m. En större höjdkarta
finns att se i Bilaga 1. Området utgörs i öster, mot vägen, av trädgårdar med
klippta gräsmattor, häckar, fruktträd och tallar. I väster, bakom pensionatet och
Äppelbo, ligger marken högre och består av blandskog, stora träd, sly och buskig
vegetation samt berg-i-dagen.
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Figur 3 Höjdkarta över området. Norr är uppåt i bilden.

2.5.4 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi
Enligt geotekniskt PM består jorden i den låglänta delen närmast viken, överst av
ett tunt mulljordslager följt av siltig lera. I den östra delen av området, öster om
befintligt gruppboende, återfinns en plan, mindre jordtäkt dalgång som omgärdas
av fastmark. Jorddjupen bedöms vara måttliga. Inom övriga delar av området
bedöms marken utgöras av fastmark, tunna lager friktionsjord eller berg-i-dagen.
I ytan finns en torrskorpa bildad ner till ca 1,5 m - 2 m djup. Utmed viken, i
anslutning till gatan, utgörs de övre jordlagren av fyllning. Leran vilar på berg eller
ett tunnare friktionsjordslager ovan berg. Jorddjupen varierar inom området
mellan ca 3 m och drygt 13 m. Infiltration kan inte ske i någon större grad.
Grundvattennivån har mätts i öppna skruvprovtagningshål och varierar mellan
ca 0,5 m och 1,2 m under markytan.
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Stabilitetsförhållandena är tillfredställande för befintliga förhållanden. Marken kan i
områdets låglänta östra delar belastas med små permanenta laster om ca 10 kPa,
exempelvis små byggnader, utan att områdets stabilitet äventyras. Det finns en
risk för stora framtida konsoliderings- och krypsättningar eftersom det redan
under nuvarande förhållanden bedöms pågå.

Det föreligger risk för bergutfall inom planområdets nordöstra och sydvästra
område vid bergschakt i dessa områden. Skall bergschaktning utföras i aktuella
slänter bör förstärkningsbehovet bedömas på plats när läget för bergschaktningen
är beslutat.

2.5.5 Befintlig avvattning
Ett relativt stort område med naturmark avrinner mot planområdet. Norr om
planområdet lutar marken kraftigt och består till mestadels av berg-i-dagen med
lätt vegetation, vilket ger snabb avrinning mot byggnaderna. Även mitt i
planområdet avrinner marken direkt mot byggnaderna, se exempel på det i Figur
4.

Figur 4. Marken direkt lutar mot byggnaderna, till vänster mitt i planområdet och
till höger från berget.

I och med att planområdet består till stor del av fast mark, berg-i-dagen eller lera
begränsas möjligheten till infiltrering av dagvatten och den största delen av
dagvattnet avrinner idag ytledes. Avrinningen sker till havet. Kända problem som
fastighetsägare har noterat inom området är att det vid något tillfälle samlats
10 - 20 cm med vatten på gräsmattan närmst vägen framför Äppelbo i södra
delen av planområdet. Att vattnet samlas i de lägre liggande områdena beror
förutom på nederbörd också på att högt vattenstånd i havet påverkar
grundvattennivån och på att havet vid högvatten har vågor som för vatten in i de
låga områdena bredvid vägen.

Baserat på höjddata har en avrinningsanalys gjorts och avrinningsområden tagits
fram. Som höjddata har konturlinjer var 0.5 m och linjer för vägkanter använts för
att ta fram höjddata med en upplösning av 0.5 x 0.5 m. Husen har sedan höjts för
att inte vattnet ska visas som att det rinner igenom husen. Metoden för att ta
fram avrinningsområden går ut på att i höjddata leta efter de lägsta och högsta
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punkterna. Utifrån det tas avrinningsområden, och lågstråk som också kan antas
vara vattenvägar, fram. Metoden visar hur ett normalt regn sannolikt kommer
rinna på markytan, men vid ett större regn kan vattnet hitta andra vägar.
Resultatet av analysen visas i Bilaga 2. Avrinningsområdena kan ses i Figur 5 där
även den nya planutformningen visas.

Figur 5. Översikt över de olika avrinningsområdena. Den blå markeringen norr om
områdena är en damm.

Det finns viss osäkerhet i analysen eftersom grunddata blir sämre när
konturlinjerna inte är täta, särskilt där området är platt. Det kan finnas variationer
inom en halv meter som ändrar hur vattnet faktiskt rinner. Detta medför att det
finns en viss osäkerhet i var vattnet faktiskt korsar vägen.

Områdenas form är annars mycket beroende av de befintliga byggnaderna som
bildar barriärer. Exempel på detta är pensionatet som hindrar tillflöde från norr till
område 2, 3 och 4. För område 4 går vattenvägen läggs pensionatets södra sida,
vilket kan påvisas då anställda vid pensionatet har noterat att det ibland rinner
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vatten till brunnen vid källaringången på denna sida. Norr om området finns en
damm som visas i Figur 5 och har sitt utlopp åt öster. Det finns även ett
bräddningsdike som när vattennivån i dammen blir för hög avrinner in till
planområdets avrinningsområde. Var detta sker visas i Bilaga 4. Sydväst om
området finns ett vårmarksområde vars utsträckning visas i Figur 6 som ett blått
område.

Figur 6 Visar en närliggande våtmarks utsträckning i blått och havet i rött.

Stuprör och de intilliggande hårdgjorda markytorna runt byggnaderna i norr,
gruppboendena och pensionatet, är anslutna till dränering som följer vägen ner
mot den större vägen vid havet. Detta dräneringsstråk avrinner inom
avrinningsområde 1 och ingår därför i det områdets flöden innan exploatering. Till
avrinningen antas områdena norr och väster om planområdet bidra till ett flöde
medan de delar som tillhör grannfastigheter antas tas om hand inom deras
fastigheter. Som rinntid för samtliga avrinningsområden används 10 minuter som
brukar vara den minsta rinntid som används vid dimensionering av
dagvattensystem. För avrinningsområde 1 är den längsta rinnsträckan strax över
300 m och eftersom det är en stor del av avrinningsområdet antingen är väldigt
brant eller har dikes formationer, så antas en rinnhastighet på 0.5 m/s. Detta kan
också stärkas av geotekniken som noterade snabb avrinning eftersom det är
mycket berg i dagen och kraftig lutning i området. Med dessa antaganden hamnar
man runt 10 minuter i rinntid för avrinningsområde 1 vilket är det största
området.
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Flöden från hela området presenteras i Tabell 1 och flödet som kommer ifrån
områden utanför planområdet presenteras i Tabell 2. Den totala avrinningen för
området vid det dimensionerande regnet är 82.6 l/s varav 28.5 l/s kommer från
området väst och norr om planområdet. För 100-årsregnet blir den totala
avrinningen 301.4 l/s varav 105.4 l/s är från  områden utanför planområdet.

Tabell 1. Total avrinning för planområdet inkluderat den avrinning som kommer
från områden ”uppströms” innan exploatering.

Total avrinning för områden 1 + 2 + 3 + 4 + 5 före exploatering
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min Q10min Q10min

(m2) koefficient (m2) 2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn
i = 134 l/(s∙ha) i = 228 l/(s∙ha) I = 489 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Totalt 25397 0,1 - 0,9 6164.3 82.6 140.5 301.4

Tabell 2. Avrinning som rinner in och igenom planområdet ifrån väst och norr.
Denna avrinning är inkluderad i de siffror som presenteras för delområdena.

Avrinning till planområde från externa områden
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min Q10min Q10min

(m2) koefficient (m2) 2-årsregn 10-årsregn
100-

årsregn

i = 134 l/(s∙ha) i = 228 l/(s∙ha)
I = 489
l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Berg i dag till 1 5385 0.3 1615.5 21.6 36.8 79.0
Skogsmark till 1 4600 0.1 460 6.2 10.5 22.5
Skogsmark till 5 790 0.1 79 1.1 1.8 3.9

Totalt 10775 0,1 - 0,3 2154.5 28.9 49.1 105.4

Avrinningen från område 1 innan exploatering presenteras i Tabell 3. För det
dimensionerande regnet blir flödet från marken som är inom planområdet 38.7 l/s
medan siffran som presenteras i Tabell 3 även inkluderar de områden som är
utanför planområdet.

Tabell 3. Avrinning för område 1 innan exploatering.

Avrinning område 1 före exploatering
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min Q10min Q10min

(m2) koefficient (m2) 2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn
i = 134 l/(s∙ha) i = 228 l/(s∙ha) I = 489 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Tak 1684 0.9 1515.6 20.3 34.6 74.1
Väg 947 0.9 852.3 11.4 19.4 41.7

Skogsmark &
Gräsyta 8313 0.1 831.3 11.1 19.0 40.7

Berg i dagen 6151 0.3 1845.3 24.7 42.1 90.2
Totalt 17095 0,1 - 0,9 5044.5 67.5 115.1 246.7
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Område 2 och 3 är mindre områden och deras avrinning presenteras tillsammans i
Tabell 4.

Tabell 4. Avrinning för område 2 och 3 innan exploatering.

Avrinningen från område 4 innan exploatering presenteras i Tabell 5. Området är
till största del gräsmatta och ger därför inga större flöden.

Tabell 5. Avrinning för område 4 innan exploatering.

Avrinning område 4 före exploatering
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min Q10min Q10min

(m2) koefficient (m2) 2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn
i = 134 l/(s∙ha) i = 228 l/(s∙ha) I = 489 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Väg 16 0.9 14.4 0.2 0.3 0.7

Gräsyta 1648 0.1 164.8 2.2 3.8 8.1
Berg i dagen 88 0.3 26.4 0.4 0.6 1.3

Totalt 1752 0,1 - 0,9 205.6 2.8 4.7 10.1

Avrinningen från område 5 innan exploatering presenteras i Tabell 6. För det
dimensionerande regnet blir flödet från marken som är inom planområdet 9.7 l/s
medan siffran som presenteras i Tabell 6 även inkluderar de områden som är
utanför planområdet.

Tabell 6. Avrinning för område 5 innan exploatering.

Avrinning område 5 före exploatering
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min Q10min Q10min

(m2) koefficient (m2) 2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn
i = 134 l/(s∙ha) i = 228 l/(s∙ha) I = 489 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Tak 94 0.9 84.6 1.1 1.9 4.1

Berg i dagen 448 0.3 134.4 1.8 3.1 6.6
Skogsmark &

Gräsyta 5378 0.1 537.8 7.2 12.3 26.3
Väg 58 0.9 52.2 0.7 1.2 2.6

Totalt 5978 0,1 - 0,9 809.0 10.8 18.5 39.6

Innan exploatering så passerar vid ett 2-årsregn 50 m3 vatten, vilket visas i Tabell
7.

Avrinning område 2 och 3 före exploatering
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min Q10min Q10min

(m2) koefficient (m2) 2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn
i = 134 l/(s∙ha) i = 228 l/(s∙ha) I = 489 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Väg 60 0.9 54 0.7 1.2 2.6

Gräsyta 512 0.1 51.2 0.7 1.2 2.5
Totalt 572 0,1 - 0,9 105.2 1.4 2.4 5.1
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Tabell 7. Volym av de dimensionerande regnen som ska passera genom området
innan exploatering.

Total volym för områden 1 + 2 + 3 + 4 + 5 före exploatering
Marktyp Atot Ared Q10min Q10min Q10min

(m2) (m2) 2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn
i = 134 l/(s∙ha) i = 228 l/s,ha I = 489 l/s, ha

(m3) (m3) (m3)
1 17095 5044.5 40.6 69.0 148.0

2 & 3 572 105.2 0.8 1.4 3.1
4 1752 188 1.5 2.6 5.5
5 5978 809 6.5 11.1 23.7

Totalt 25397 6146.7 50 85 181

För det dimensionerande regnet är flödet genom området 82.6 l/s och ger en
volym av 50 m3. För att flödet idag ska passera under vägen krävs en trumma av
300-400 mm beroende på vilken lutning som kan erhållas i trumman.

2.5.6 Befintliga ledningar
Inom området finns ledningar och kablar för VA, el, tele och opto.  Det finns även
en spillvattenpumpstation i östra delen av området och kan ses i Figur 7
tillsammans med de ovan nämnda ledningarna.

Figur 7.  Ledningar inom området. Orange ledning är el-tele ledning, blå är
dricksvatten och röd är spillvatten. I den mindre cyanfärgade rutan öster om
området finns en spillvattenpumpstation.
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Vid ett platsbesök har det noterats att alla hus i norra delen av området har
stuprör som troligen kopplats till någon form av dränering. Längs vägen från
gruppboendet har det bekräftats av vaktmästare för grannfastigheten att det finns
en dränering. Det har även noterats flertalet brunnar inom och i intilliggande
område men det framgår inte hur dessa är kopplade med varandra. En
dagvattenbrunn med kupolsil finns t ex i en dikesanvisning bredvid vägen upp till
gruppboendet, se Figur 8.

Figur 8. Avvattning till dagvattenbrunn med kupolsil längs vägen upp till
gruppboendet.

En brunn har hittats som har ledningar ut i havet och denna finns norr om
vägkorsningen vid pumpstationen, men ingen trumma har hittats under vägen
framför pensionatet och Äppelboet. Det är därför i nuläget oklart var vattnet
passerar under vägen ifrån slänten.

I bilaga 4 visas det kompletta resultatet från inventeringen.

2.5.7 MKN och naturvärden
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster utgör kvalitetskrav. För
ytvattenförekomster syftar normerna till att uppnå hög eller god ekologisk status
och god kemisk ytvattenstatus senast den 22 december 2015, om de inte
omfattas av undantag. Undantag kan meddelas i form av tidsfrist, exempelvis god
ekologisk status 2021, eller mindre strängt krav. Som underlag för MKN har
ekologisk status eller potential samt kemisk ytvattenstatus bedömts för varje
vattenförekomst. Ekologisk status är en sammanvägning av biologiska, kemiska
och hydrologiska parametrar. Exempel på kemiska parametrar som ingår är
näringsämnen och pH. Nuvarande situation jämförs med ett ursprungligt tillstånd
för varje parameter som är unik för varje vattenförekomst. Resultatet för de olika
parametrarna vägs sedan samman i en övergripande ekologisk status för
vattenförekomsten. Ekologisk status klassificeras i fem klasser: hög, god, måttlig,
otillfredsställande och dålig status. Kemisk ytvattenstatus bestäms av gränsvärden
för 33 ämnen som är gemensamma för EU. Samtliga ämnen är miljögifter och
benämns i vattenförvaltningsarbetet som prioriterade ämnen. Exempel på
prioriterade ämnen är: kadmium, kvicksilver, tributyltenn (TBT) och flera olika
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polyaromatiska kolväten (PAH). Om gränsvärdet för ett av ämnena överskrids
klaras inte kravet på god kemisk ytvattenstatus.

Statusen för MKN för Styrsö – Vrångsöområdet hade 2009 uppnått måttlig
ekologisk status. För att uppnå god ekologisk status krävs minskad övergödning.
Kemisk ytvattenstatus anses ej god på grund av kvicksilver, tungmetaller och
bromerad difenyleter (PeBDE) halterna som inte uppnår krav för god status. För
MKN används principen ”en ute- alla ute” vilket gör att klassningen för kemisk
ytvattenstatus blir ej god. Förslag på att målen ska vara uppnådda till 2027 finns.

3. Föreslagen dagvattenhantering

3.1 Planområdets föreslagna utformning
I sydväst planeras åtta mindre bostadshus som kommer byggas intill en
vändplats. Nordöst om pensionatet planeras en utbyggnad av pensionatet och
med den så kommer mark framförallt öster om byggnaden hårdgöras. Planen
tillåter även att utbyggnaden görs söder om pensionatet. Sydöst om pensionatet
planeras ett uthus som eventuellt kan bli kafé. Äppelboet i söder, ska byggas ut
och kommer även kompletteras med p-platser för eldrivna fordon. Illustration över
planområdet visas i Figur 9.

Figur 9. Illustrationsplan för planområdet. Norr är uppåt på bilden.
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Markens nivå planeras ändra så lite det är möjligt utifrån befintlig nivå.

3.2 Struktur/princip för dagvattenhanteringen
Dagvattenhanteringen bör efter exploateringen vara så lik den naturliga
avvattningen som möjligt. På grund av att fler ytor kommer att bli tak och
kommer att hårdgöras ökar flödena mot befintligt vilket gör att nya vattenvägar
behövs.

Avskärande dike behövs för att skydda främst befintliga byggnader från
inrinnande vatten från backen i norr och i väster. Området där de avskärande
dikena skulle behövas ligger inte inom planområden men beskrivs nedan ändå
som förslag till förbättrande åtgärd.

Det finns i dagsläget inga planer på att skydda området från en stigande havsyta.
Detta gör att de lägre liggande områdena i framtiden oftare kommer att stå blöta
både på grund av högre grundvattennivå och pga högvattentoppar som för vattnet
in över vägen.

3.2.1 Alternativ inne på fastigheten
För de fastigheter som har utbyggd befintlig avvattning och där nybyggnation inte
påverkar den befintliga avvattningen bör inga åtgärder utföras.

För nybyggnationen föreslås att tak förses med stuprör som via utkastare till
omgivande mark gör att avrinningen sker naturligt. Där det finns behov av att
leda vattnet bort från byggnaderna kan dikesanvisningar och eventuellt rännor
fungera för att skarpare leda bort vattnet. Till exempel kommer rännor eller
dikesanvisningar från tillbyggnaden av pensionatet och från Äppelbo behövas.

Det kommer även att behöva anordnas en vattenväg från de åtta byggnaderna
ovanför Äppelbo, för att inte ytterligare belasta dränvattensystemet eller vägen
som idag leder dagvattnet från gruppboendet. Den nya vattenvägen presenteras i
Figur 10 där de föreslås läggas från vändplatsen uppe vid de nya bostäderna till
ytan norr om de nya p-platserna vid Äppelbo. I lågpunkten vid parkeringarna och
vid äppelträdgården föreslås att en ny trumma under vägen anordnas. För att
trumman ska kunna passera under vägen kommer markytan behöva sänkas lokalt
på uppströmssidan och utföras som en dikesanvisning mot havet på
nedströmssidan.

Den lågt liggande ytan tillåts översvämmas vid extrem nederbörd eller vid
högvatten i havet. Uppskattningsvis kan ytan norr om parkeringen uppehålla
35 m3 vatten på sig innan parkeringen svämmas över, när detta sker så kommer
vattnet nå lågpunkten söder om parkeringen som uppskattas kunna uppehålla
närmare 100 m3. För tillbyggnaden av pensionatet föreslås det att vattnet släpps
ut på markytan ifrån den norra kortsidan. Tanken är att vattnet kan nå den
befintliga dagvattenbrunn som finns längs vägen. Brunnen ligger inte i lägsta
punkten i området vilket gör att allt vatten troligen inte kommer nå brunnen. En
del vatten kommer då rinna på ytan längs vägen och blir flödet för stor kan det
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finnas behov av att installera ytterligare en dagvattenbrunn nedström. Brunnen
kan förslagsvis kopplas på det befintliga systemet i den brunn som ligger söder
om infarten till pensionatet, se bilaga 4. Den dagvattenbrunn som ligger mitt för
tillbyggnadens kortsida har idag kupolsilsbetäckning. Brunnen måste vid
byggnation av de nya ytorna förses med körbar betäckning.

Vattenvägarna kan göras som mycket grunda diken som passas in på plats mellan
bergknallarna, se Figur 10. I Figur 11 visas bilder på den del av området som
kommer behöva ha en förstärkt vattenväg efter byggnationen.

Figur 10. Vattenvägar som föreslås förtydligas som grunda dikesanvisningar.
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Figur 11. Bilder som visar området där en längre vattenväg bör planeras.

Dräneringar för hus eller hårdgjorda ytor kan konstrueras med utlopp i slänter
eller i dikesanvisningarna.

3.2.2 Vatten från omgivande områden, utanför planområdet
För att leda bort vattnet som kommer från norr föreslås ett avskärande dike mot
berget som helst utförs öppet. För att styra vatten som rinner emot
gruppboendena ifrån väst (se foton över området och Figur 12 och Figur 13 som
visar lågpunkten i nivåkurvor) föreslås det att studera möjligheterna att leda
vattnet åt sydväst mot den befintliga våtmarken istället för att leda in det i
planområdet. Detta behöver studeras närmare på för att få svar på hur våtmarken
påverkas och hur det ser ut nedströms våtmarken. Alternativt kan detta vatten
ledas runt bergknallen i väster under den planerade vändplatsen österut.
Våtmarken påverkas inte i övrigt av planområdet.

Figur 12. Bilder som visar den gräsyta som ofta står fuktig.
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Figur 13. Bild som visar ett område som ofta är fuktigt som finns strax intill
planområdet. Norr är uppåt på bilden.

3.3 Flöden och vattenvolymer
Utbyggnaden av pensionatet och Äppelbo påverkar inte avrinningen i så stor
utsträckning. Den största förändringen sker där de mindre bostäderna byggs och
det södra gruppboendet rivs. Här antas förändringen bli sådan att marken där
huset stod rinner till avrinningsområde 4. Vid byggnationen antas att man inte gör
större ingrepp i omgivningen eftersom det bara är ett tunt jordlager och man vill
undvika att schakta i berget.

Flödena för hela området presenteras i Tabell 8 och flödet av det som är ifrån
områden utanför planområdet presenteras i Tabell 9. Den totala avrinningen för
området vid det dimensionerande regnet är 123.6 l/s varav 34.6 l/s kommer från
området väst och norr om planområdet. Det innebär alltså en ökning med 41 l/s.
För 100-årsregnet blir den totala avrinningen 453.3 l/s varav 126.4 l/s är från
externa områden.
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Tabell 8 Total avrinning för planområdet inkluderat den avrinning som kommer
från områden ”uppströms” efter exploatering.

Total avrinning för områden 1 + 2 + 3 + 4 + 5 efter exploatering
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min + 20% Q10min + 20% Q10min + 20%

(m2) koefficient (m2) 2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn
i = 161 l/(s∙ha) i = 274 l/(s∙ha) i = 587 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Total 25397 0,1 - 0,9 7684.7 123.6 210.3 450.9

Från de externa områdena tillkommer det vid ett 2-årsregn 34.6 l/s när man
räknat med att det i framtiden kommer komma mer nederbörd. Det innebär att
det kommer tillkomma 5.7 l/s mer än idag.

Tabell 9 Avrinning som förväntas rinna in och igenom planområdet ifrån väst och
norr i framtiden räknat med klimatfaktor. Denna avrinning är inkluderad i de
siffror som presenteras för delområdena.

Avrinning till planområde från externa områden
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min + 20% Q10min + 20% Q10min + 20%

(m2) koefficient (m2) 2-årsregn 10-årsregn
100-

årsregn

i = 161 l/(s∙ha) i = 274 l/(s∙ha)
i = 587
l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Berg i dag till 1 5385 0.3 1615.5 26.0 44.2 94.8
Skogsmark till 1 4600 0.1 460 7.4 12.6 27.0

Skogsmark till 5 790 0.1 79 1.3 2.2 4.6
Totalt 10775 0,1 - 0,3 2154.5 34.6 58.9 126.4

Avrinningen från område 1 efter exploatering presenteras i Tabell 10. Området
förlorar i yta när den södra gruppboende byggnaden rivs men i och med att
pensionatet ska bygga ut får de en större procent hårdgjord yta. För det
dimensionerande regnet blir flödet från marken som är inom planområdet 45.7 l/s
medan siffran som presenteras i Tabell 10 även inkluderar de områden som är
utanför planområdet. Exploateringen innebär en ökning med 7 l/s från
planområdet.

Tabell 10 Avrinning för område 1 efter exploatering.

Avrinning område 1 efter exploatering
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min + 20% Q10min + 20% Q10min + 20%

(m2) koefficient (m2) 2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn
i = 161 l/(s∙ha) i = 274 l/(s∙ha) i = 587 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Tak 1614 0.9 1452.6 23.4 39.7 85.2
Väg 1007 0.9 906.3 14.6 24.8 53.2

Skogsmark &
Gräsyta 7923 0.1 792.3 12.7 21.7 46.5

Berg i dagen 6151 0.3 1845.3 29.7 50.5 108.3
Totalt 16695 0,1 - 0,9 4996.5 80.3 136.7 293.2
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Område 2 och 3 är oförändrat och flödena efter exploatering visas i Tabell 11.
Ökningen är den samma som klimatfaktorn som representerar den förväntade
nederbördsökningen.

Tabell 11 Avrinning för område 2 och 3 efter exploatering.

Avrinning område 2 och 3 efter exploatering
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min + 20% Q10min + 20% Q10min + 20%

(m2) koefficient (m2) 2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn
i = 161 l/(s∙ha) i = 274 l/(s∙ha) i = 587 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Väg 60 0.9 54 0.9 1.5 3.2

Gräsyta 512 0.1 51.2 0.8 1.4 3.0
Totalt 572 0,1 - 0,9 105.2 1.7 2.9 6.2

Område 4 får ytterst liten förändring, det byggs ett mindre hus i gräsytan
nedanför pensionatet och en parkering byggs ut. Flödena från område 4 visas i
Tabell 12.

Tabell 12 Avrinning för område 4 efter exploatering.

Avrinning områden 4 efter exploatering
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min + 20% Q10min + 20% Q10min + 20%

(m2) koefficient (m2) 2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn
i = 161 l/(s∙ha) i = 274 l/(s∙ha) i = 587 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Tak 68 0.9 61.2 1.0 1.7 3.6
Väg 75 0.9 67.5 1.1 1.8 4.0

Gräsyta 1521 0.1 152.1 2.4 4.2 8.9
Berg i dagen 88 0.3 26.4 0.4 0.7 1.5

Totalt 1752 0,1 - 0,9 307.2 4.9 8.4 18.0

Område 5 får störst förändring i och med att både små bostäderna och äppelboet
finns i detta område. Det dimensionerade regnet ger efter exploatering 35.3 l/s
istället för 9.7 l/s. Flödet skiljer sig från det som presenteras i Tabell 13 eftersom
de inkluderar områden som är utanför planområdet.
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Tabell 13 Avrinning för område 5 efter exploatering.

Avrinning område 5 efter exploatering
Marktyp Atot Avrinnings- Ared Q10min + 20% Q10min + 20% Q10min + 20%

(m2) koefficient (m2) 2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn
i = 161 l/(s∙ha) i = 274 l/(s∙ha) i = 587 l/(s∙ha)

(l/s) (l/s) (l/s)
Tak 956 0.9 860.4 13.8 23.5 50.5

Berg i dagen 448 0.3 152.7 2.2 3.7 7.9
Skogsmark &

Gräsyta 3869 0.1 228.3 6.2 10.6 22.7
Väg 536 0.9 663.3 7.8 13.2 28.3

Trädäck 502 0.7 351.4 5.7 9.6 20.6
Hårdgjorda
uteplatser 67 0.9 60.3 1.0 1.6 3.5

Totalt 6378 0,1 - 0,9 2316.4 36.6 62.3 133.5

Volymen av vattnet som passerar genom området ökar till 75 m3 från 50 m3 för
det dimensionerande regnet.

Tabell 14 Volym av de dimensionerande regnen som ska passera genom området
efter exploatering.

Total volym för områden 1 + 2 + 3 + 4 + 5 efter
exploatering

Marktyp Atot Ared Q10min + 20% Q10min + 20% Q10min + 20%

(m2) (m2) 2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn
i = 161 l/(s∙ha) i = 274 l/(s∙ha) i = 587 l/(s∙ha)

(m3) (m3) (m3)
1 16695 4996.5 48.2 82.0 175.9

2 & 3 572 105.2 1.0 1.7 3.7
4 1752 307.2 3.0 5.0 10.8
5 6378 2275.8 22.0 37.4 80.1

Totalt 25397 7725.3 75 127 271

För det dimensionerande regnet är flödet genom området 124.2 l/s och ger en
volym av 75 m3. För att denna volym ska passera under vägen krävs en något
större trumma av 400-500 mm beroende på vilken lutning som kan fås på
trumman.

3.4 Höjder
Eftersom det är en stor höjdskillnad inom området går det mycket bra att med
självfall leda vattnet längs ytan genom området. Eftersom de små bostäderna är
placerade runt berg i dagen kan det tänkas vara bra att undvika ledningar för att
undvika eventuell sprängningsbehov och istället med ytliga rännor leda bort
vattnet.

Mycket av området mellan husen och havet är knappt 2 m över havet. I framtiden
kommer detta område att ligga under vatten i och med havshöjningen. I Figur 14
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kan man se var vattennivån kommer att bli om havet stiger så att högsta
högvatten når upp till +2.3, +2.8 och +3.55 m (planeringsnivåer enligt
Klimatanpassning av Göteborg). Man kan konstatera att byggnaderna klarar sig
men att vägen och äppelgården kommer ligga under vatten vid havsnivå +2.3.
Även pumpstationen ligger i zonen som kan komma att bli under vatten i
framtiden. Den planerade bebyggelsen kommer att ligga ovanför vattnet medan
den planerade parkeringen kommer att översvämmas. Äppelbo kommer behöva
en ny infart om behovet att nås med fordon vid högvatten finns. När
normalvattenytan stigit höjs också grundvattenytan. Äppelbos grundläggning kan
komma att påverkas av den höjda grundvattenytan beroende på hur den
dräneras.  En större bild går att se i Bilaga 4.

Figur 14 Visar på var havet kommer att ligga i höjd om havet stiger till +2.3, +2.8
och + 3.55.

3.5 Föroreningar

3.5.1 Föroreningsberäkningar
Föroreningsberäkningar har utförts med dagvattenmodellen StormTac. I modellen
anges avrinningsområdets, eller delavrinningsområdets, olika markanvändning för
vilka schablonvärden på dagvattenföroreningarnas årsmedelkoncentrationer finns
angivna.
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Föroreningsberäkning har gjorts utifrån följande förutsättningar:
· Årsnederbörd 800 mm/år
· Skogsmark och gräsyta såväl som berg i dagen har på grund av

begränsningar i beräkningsprogrammet klassificerats som mixed green
area

· Ingen hänsyn har tagits till typ av takmaterial
· Trädäck och hårdgjorda uteplatser har på grund av begränsningar i

beräkningsprogrammet klassificerats som gravel, då de kan antas
underbyggas av just grus

Tabell 15 visar beräknade föroreningshalter i planområdets dagvatten före och
efter exploatering samt Göteborgs Stads riktvärden. Riktvärdet för PAH är
taget ifrån Stockholms läns förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp.

Tabell 15. Beräknade föreoreningshalter i dagvatten före och efter exploatering
samt Göteborgs Stads riktvärden.
Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja TBT PAH16

Beräknad
årsmedel-
konc. (µg/l) före
exploatering

84 1100 2,3 8,8 36 0,2 1,9 1,6 0,01 25000 130 0,002 0,08

Riktvärden (µg/l) 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 0,05 25000 1000 0,001 (0,05)

Beräknad
årsmedel-
konc. (µg/l) efter
exploatering

92 1100 2,3 10 44 0,3 2,3 2,0 0,02 27000 150 0,002 0,14

Föroreningsberäkningarna indikerar att halten total-fosfor (P), koppar (Cu), zink
(Zn), suspenderat material (SS) och TBT överskrider Göteborgs Stads riktvärden
efter exploatering. Observera att halterna gäller före rening och fördröjning.

3.5.2 Rening av dagvatten
Partiklar är ofta föroreningsbärare. I och med de höga halterna av SS bör
införandet av ett trögt system, som tillåter sedimentation, bidra starkt till att
förbättra vattenkvaliteten med avseende på flertalet studerade ämnen.
Reningseffekten för olika typer av dagvattenlösningar är dock svår att fastslå.

Programvaran StormTac, som beräknar halter av föroreningar i dagvatten,
erbjuder ännu inte ett verktyg som visar reningseffekten av olika
dagvattenlösningar. Den besitter däremot redan nu en databas som innehåller en
sammanställning av forskning inom området. Även VISS presenterar i sin databas
funktion och effekt på olika dagvattenlösningar. Liknande information finns
sammanställd i Stockholm Vattens rapport Rening av dagvatten.

Gröna ytor för översilning bidrar till ökad utfällning nära uppkomstkällan.
Reningen bygger på filtrering, sedimentering samt upptag av vegetation.
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Reningseffekten för översilningsytor ligger, enligt Rening av dagvatten, på 50-
80% för metaller, 25-40% för näringsämnen och 80% för SS. StormTac redovisar
liknande siffror, men visar även på en reningseffekt på 80% för olja och 70% för
PAH16 och BaP. Detta gör översilningsytor särskilt lämpliga vid till exempel
parkeringsplatser. Reningseffekt på TBT saknas.

Om vattenvägar i form av svackdiken anläggs kan, enligt StormTacs databas,
följande reningseffekt uppnås: 50-70% för de flesta metaller, 30-40% för
näringsämnen och 70% för SS. Vidare redovisas även en reningseffekt på 85% för
olja och 60% för PAH16. Även här saknas uppgifter för rening av TBT. I Tabell 16
redovisas föroreningshalter efter rening i svackdiken.

Tabell 16. Föroreningshalter före och efter rening i svackdiken samt Göteborgs
Stads riktvärden.
Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja TBT PAH16

Beräknad årsmedelkonc.
(µg/l) efter exploatering

92 1100 2,3 10 44 0,3 2,3 2,0 0,02 27000 150 0,002 0,14

Riktvärden (µg/l) 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 0,05 25000 1000 0,001 (0,05)

Reningseffekt (%) 30 40 70 65 65 65 60 50 15 70 85 60 60

Beräknad årsmedelkonc.
(µg/l) efter rening

64 660 0,7 3,5 15 0,1 0,9 1,0 0,02 8100 23 0,001 0,06

Tabellen visar att det eventuellt krävs ytterligare reningssteg, förutom svackdiken,
för att halterna av fosfor och TBT ska understiga riktvärdena. Observera att till
exempel de grönytor inom planområdet, där dagvatten översilas, erbjuder
kompletterande rening.

Generellt gäller att man med enkla medel kan nå god dagvattenkvalitet i det
aktuella området.

3.6 Drift- och underhållsaspekter
För att den föreslagna dagvattenhanteringen ska fungera krävs att dikena och
rännorna inte fylls igen och att vägtrumman inte täpps till av t.ex. drivved efter
stormar. Rännor kommer att behöva rensas, sopas eller spolas för att minska
transport av större partiklar till vägtrumman längst ner i systemet.

Dikena kan när de ligger nära träd bli fyllda med löv som hindrar flödet och som i
viss mån kan transporteras vidare. Dikena behöver i och med detta räfsas för att
fungera bättre både på kort och på lång sikt. För att diket inte ska växa igen
behöver det även klippas under sommarhalvåret. Att dikena utformas på rätt sätt
är av vikt för underhållet eftersom de ska kunna klippas med gräsklippare.
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Vägtrumman bör kontrolleras kontinuerligt för att se att den inte täpps till.
Speciellt efter stormar bör hela avrinningssystemet kontrolleras för att säkerställa
att funktionen inte påverkats.

Frekvensen av tillsyn och underhåll av anläggningarna kommer ha ett varierat
behov under året beroende på säsong och väder. Nedan visas en grov uppskatting
av behovet av drift per år för de nya delarna av dagvattenanläggningen.
Dagvattenbrunnen vars betäckning kommer att bytas ut förutsätts tas omhand i
driften av befintligt system.

Tabell 17. Översiktligt behov av drift och underhåll
Arbete för drift och underhåll Frekvens

gång/år
Arbetsåtgång Kostnad

(kr)
Kontroll och manuell rensning
(sopning, räfsning) av rännor och
diken

1 1 mandag 3000

Spolning av trumman 1 0,5 mandagar 1500
Gräsklippning med maskin 10 0,5 mandagar 1500
Särskild rensning efter storm, kostnad
per gång

- 1 mandag 3000

4. Investeringskostnader

Kostnaderna för den föreslagna dagvattenhanteringen består av, läggning av
rännor, byte av en brunnsbetäckning, utgrävning av diken och installation av en
ny vägtrumma. Jämfört med att lägga ledningar kräver rännor relativt lite schakt
så kostnaden är beroende på valet av rännorna som läggs ut. Dikena kräver
schaktning och grässådd men det är i detta skede svårt att uppskatta hur stora
massor som krävs då det i stora delar av området går att använda den naturliga
flödesvägen som grund och endast göra ingrepp där den behövs förtydligas.

För att nå från havet från lågpunkten, behöver man lägga en ledning på ca 15 m
trumma. Trumman förutsätts läggas genom att vägen schaktas bort på sträckan
och sedan återställs efter läggning.

För att ändå ge en uppfattning av investeringsbehovet för dagvattenanläggningen
har en översiktlig kostnadsberäkning gjorts, se
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Tabell 18. Beräkningen bygger på att dikesanvisningen är 30 cm djup och har
släntlutning 1:4 samt på att ränndalarna byggs för två stuprör med utkastare för
varje byggnad med längd mellan 1 och 5 m per stuprör.
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Tabell 18. Översiktlig kostnadsberäkning.
Anläggningsdel mängd Kostnad

(kr)
Dikesanvisning inkl schakt och grässådd 100 m 10000
Ränndalar av betongplattor inkl schakt, grundläggning på
geotextil, makadamfyllning och sättsand.

35 m 30000

Ny betäckning, körbar rännstensbetäckning 1 st 3000
Trumman under vägen inkl schakt, fyllning, röret, rivning
beläggning och återställning väg

15 m 53000

Summa 96000

Bergschakt är inte inräknat då det förutsätts att vattenvägen från byggnaderna
ovanför Äppelbo anpassas efter befintlig marks naturliga lågstråk.

5. Sammanfattning/slutsatser

Befintlig avvattning består av stuprör som ansluts till ett dräneringssystem dit
även ett antal dagvattenbrunnar är anslutna. Systemets utlopp har inte kunna
identifieras i kartmaterial eller i fält men antas mynna i havet.

Backen väst och nordväst om planområdet avrinner delvis in mot planområdet
men påverkar inte planerade byggnader. Havet tillåts redan idag översvämma de
lägre delarna av planområdet vid högvatten. Dock finns inga planer på kustskydd.

Den planerade bebyggelsen kommer att medföra ett ökat flöde vid nederbörd. I
och med att skärgårdsmiljön är så känsligt gestaltningsmässigt föreslås
dagvattnet tas omhand så naturligt som möjligt. Vatten från tak och tillkommande
hårdgjorda ytor kan släppas till omgivande mark för översilning och växtupptag.
Där större flöden ska tas omhand förstärks de befintliga vattenvägar som finns i
området genom att utformas med svagt skålade diken, som är en del av
gräsmattan. Vattnet kommer från de planerade utbyggnaderna till största delen
hamna i äppelträdgården, i en lågpunkt mot den befintliga vägen vid havet. En ny
trumma föreslås läggas under vägen som utlopp från lågpunkten.

Föroreningshalten i dagvattnet från området är låg då området är i princip
fordonsfritt. Med föreslagen dagvattenlösning uppnås god dagvattenkvalitet.

Den planerade bebyggelsen kommer att ligga ovanför vattnet medan den
planerade parkeringen kommer att översvämmas. Äppelbo kommer behöva en ny
infart om behovet att nås med fordon vid högvatten finns. När normalvattenytan
stigit höjs också grundvattenytan. Äppelbos grundläggning kan komma att
påverkas av den höjda grundvattenytan beroende på hur den dräneras.
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