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Sammanfattning
Planområdet Tolered 185:1 omfattar ca 0,36 ha och är beläget i stadsdelen
Lundby i Göteborg. Planområdet består idag av en handelslokal med tillhörande
parkering. Inom området planeras att anläggas flerbostadshus med verksamheter
i markplan och en innergård för boende. Innergård och bostadshus planeras att
underbyggas med parkeringsgarage. Området sluttar idag norrut från en höjd av
ca +17,7 i söder till ca +14,3 i norr. Marken inom området består av lera.
Planområdet är anslutet till det kombinerade ledningsnätet. Dagvatten leds till
Ryaverket, den slutliga recipienten är Göta älv som klassas som en mindre känslig
recipient. Bräddning sker till Kvillebäcken, som klassas som en känslig recipient.
Ett dimensionerande regn med återkomsttid 10 år och en varaktighet på 10
minuter ger upphov till ett flöde från planområdet på 71 l/s för befintliga
förhållanden och 88 l/s inkluderat klimatfaktor på 1,25. Efter ombyggnad
beräknas motsvarande flöde bli 78 l/s, inkluderat en klimatfaktor på 1,25.
Den totala erforderliga fördröjningsvolymen för området är 27,5 m3. Denna volym
föreslås delas upp i ett antal mindre fördröjningsanläggningar. Dagvatten från
takytor som vetter ut mot gatan föreslås ledas via stuprör och dagvattenledning
till rörmagasin där vattnet fördröjs innan det leds till befintlig servis i området
nordvästra hörn. Dagvatten från takytor som vetter in mot innergården föreslås
ledas via stuprör till smala växtbäddar längst husets väggar. Från växtbäddarna
föreslås vatten ledas ytligt via rännor mot ett grunt öppet fördröjningsmagasin
beläget i den södra delen av innergården. Denna lösning bygger på att
innergården sluttar söderut. Dagvatten från den södra delen av området föreslås
fördröjas i ett magasin väster om det södra bostadshuset, för att sedan ansluta till
befintlig ledning i Klövervallsgatan.
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Vid skyfall kommer vatten att ansamlas på innergården. För att undvika att vatten
blir stående nära byggnader och därmed riskerar att åsamka skada föreslås en
höjdsättning av innergården som möjliggör att vatten kan ledas vidare ytligt från
innergården vid kraftiga regn. Vidare föreslås att ett skyfallsskydd i form av till
exempel kantsten eller en låg mur konstrueras längst planområdet södra gräns för
att förhindra att området belastas med skyfallsvatten från uppströms belägna
områden. Då viss del av skyfallet kommer att kunna magasineras på innergården
bedöms denna lösning inte förvärra för nedströms belägna områden.
Efter ombyggnad och rening i förslagna dagvattenanläggningar minskar den totala
mängden föroreningar från området. Efter exploatering överskrids
Miljöförvaltningens gränsvärden för kadmium, TBT och PCB.
Planen bedöms ej ha negativ på verkan på MKN för Göta älv eller Kvillebäcken, då
såväl halter som totala mängder av föroreningar minskar efter ombyggnation och
föreslagen rening av dagvattnet.
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

1.2

Uppdraget

2.

Förutsättningar

2.1

Riktlinjer för dagvattenhantering

Göteborgs stad har startat arbetet med en detaljplan för fastigheten
Tolered 185:1 i området Lundby. Inom området planeras ca 100 bostäder, lokaler
för verksamheter, parkeringsgarage samt en innergård.

Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad
att utföra en dagvattenutredning för att klarlägga förutsättningarna för
dagvattenhantering inom planområdet. I uppdraget ingår att studera
dagvattenflöden och ta fram ett förslag på struktur för dagvattenhanteringen inom
området.

Göteborgs stad har följande grundprinciper för dagvatten vid utformning av
nyexploatering.
·
Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråk
·
Avrunna dagvattenflöden ska begränsas. Så stor del av skyfallet som
möjligt ska hanteras inom planområdet
·
Öppna system ska väljas framför ledningar
·
Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig
rening på väg till recipienten.
·
Exploateringen får ej förvärra för nedströms liggande områden
Kretslopp och Vatten har som riktlinje att fördröja 10 mm vatten per m 2 hårdgjord
yta inom kvartersmark innan anslutning till befintligt ledningsnät.
Övriga dimensioneringskrav och principer är hämtade ur Svenskt Vatten P110 och
P105.
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2.2

Koordinat- och höjdsystem

Handlingen är utför i koordinatsystem SWEREF 991200 och höjdsystem RH2000.
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2.3

Underlag och källor
·
·
·
·
·

2.4

Grundkarta, 2017-05-31, erhållen av Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Ledningskarta, 2017-05-31, erhållen av Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Geotekniska kartor, 2017-05-31, erhållen av Stadsbyggnadskontoret
Göteborg
Illustrationer, 2017-06-12, erhållen av Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Reningskrav för dagvatten, Göteborgs stad 2016-12-14

Befintliga förhållanden
2.4.1 Planområdet idag
Planområdet omfattar fastigheten Tolered 185:1. Området har en yta på ca
0,36 ha och är beläget vid Klövervallsgatan i stadsdelen Lundby i Göteborg.
Området begränsas av Klövervallsgatan i väst, Björlandavägen i norr, Gamla
Björlandavägen i syd och Rågåkern i öst. Figur 1 visar planområdets läge.
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Figur 1. Områdets läge. Bakgrundskarta: OpenStreetMap.
Området används idag till en handelslokal och en parkeringsyta. Figur 2 visar
planområdet idag.
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Figur 2. Planområdet idag. Bakgrundskarta: Esri World Imagery.
2.4.2 Topografi och markslag
Området sluttar norrut, från ca +17,7 i söder till ca +14,3 i norr. Gatorna
Klövervallsgatan väster om området och Rågåkern öster om området sluttar både
åt norr. Den södra delen av gatan Rågåkern öster om området sluttar något
kraftigare än Klövervallsgatan, för att sedan plana ut. Området består innan
omvandling av marken i princip enbart av hårdgjorda ytor och takytor.
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2.4.3 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi
Marken inom planområdet utgörs enligt SGU:s och SBK:s jordartskartor av lera.
Jorddjupet varierar mellan ca 30 meter i planområdets nordöstra del och ca 5
meter i dess sydöstra del, enligt SBKs jordartskarta och borrhålsinformation från
SBKs borrhålsarkiv. Figur 3 visar SGU:s jordartskarta över området.
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Figur 3. SGU:s jordartskarta över området. Gult=lera, Rosa=berg i dagen.
Planområdet ingår i en översiktlig stabilitetsutredning utförd av SWECO (2011).
Aktuellt delområde har i utredningen bedömts ha tillfredställande
stabilitetsförhållanden för befintliga förhållanden.
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2.4.4 Befintlig avvattning
Fastigheten är ansluten till det befintliga kombinerade ledningsnätet. Dagvatten
från området leds till reningsverket Ryaverket, den slutliga recipienten är Göta
älv. Bräddning från det kombinerade nätet sker till Kvillebäcken, som ligger öster
om planområdet.
Göteborgs stads skyfallsmodellering visar att större delen av området klarar sig
från att översvämmas vid ett 100-årsregn. På den befintliga parkeringen inom
området och på Björlandavägen norr om området kan dock vatten bli stående, se
Figur 4. Området strax norr om planområdet, på andra sidan Björlandavägen,
drabbas av översvämningar, varför det är viktigt att exploateringen inte förvärrar
översvämningsproblematiken.
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Figur 4. Resultat från Göteborgs stads skyfallsmodell. Maxdjup vid ett
100-årsregn. Planområdets läge är markerat i rött. Källa: vattenigoteborg.se
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Figur 5 visar det maximala vattendjupet som kan uppstå vid ett 500-årsregn
enligt Göteborgs skyfallsmodell. Vid ett 500-årsregn kan vatten bli stående på
parkeringen väster om handelslokalen och på Björlandavägen norr om området.
Bostadsområdet norr om planområdet drabbas hårt, med vattendjup över 1 m.
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Figur 5. Resultat från Göteborgs stads skyfallsmodell. Maxdjup vid ett
500-årsregn. Planområdets läge är markerat i rött. Källa: vattenigoteborg.se

Då området är relativt högt beläget ligger det inte i riskzonen för översvämningar
till följd av höga havsnivåer eller höga nivåer i intilliggande vattendrag.
Området berörs ej av markavattningsföretag.
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2.4.5 Befintliga ledningar
Inom området finns utbyggt dricksvattenledningsnät samt kombinerat spill- och
dagvattenledningsnät. Fastigheten Tolered 185:1 är ansluten till det befintliga
ledningsnätet, anslutningspunkten är belägen vid fastighetens nordvästra hörn.
Figur 6 visar de befintliga ledningarna inom området.
I Klövervallsgatan finns en kombinerad avloppsledning, 600 mm, som leder
kombinerat avloppsvatten norrut. Det är till denna ledning servisen är ansluten.
Denna ledning bedöms ha en kapacitet på ca 1050 l/s. Ledningen ansluter till en
1000 mm ledning i Björlandavägen, som leder det kombinerade avloppsvattnet
vidare österut. Denna ledning uppskattas ha en total kapacitet på ca 1900 l/s. Det
är dock osäkert hur stora uppströms ytor som är anslutna till denna ledning.
Ledningen i Björlandavägen bedöms därför vara den ledningen som eventuellt kan
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vara begränsande. I Gamla Björlandavägen söder om området finns en
kombinerad avloppsledning med diameter 225 mm som leder vatten åt sydöst,
denna bedöms ha en kapacitet på 53 l/s. I Rågåkern öster om området finns även
en dagvattenledning som ägs av Trafikkontoret. Kapaciteten på denna ledning har
ej kunnat uppskattas utifrån erhållet underlag. Trafikkontorets ledning finns ej i
Figur 6.

Figur 6. Befintliga ledningar i området. Kombinerade spill- och dagvattenledningar
visas i brunt, dricksvattenledningar visas i blått. (Stadsbyggnadskontoret
Göteborg).
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2.4.6 MKN och naturvärden
EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen
år 2004 och benämns i Sverige för Vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets
naturliga avrinningsområden istället för administrativa gränser i form av länder
och kommuner. Vattenförekomsternas nuvarande ekologiska status bedöms enligt
en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Den kemiska
statusen bedöms som god eller ej god. Målet är att inga vatten ska försämras och
att alla vatten ska ha uppnått minst miljökvalitetsnormen god status år 2015. Om
status var sämre än god 2015 kan årtalet för när normen ska följas flyttas fram
eller ett mindre strängt krav tillämpas med hjälp av undantag.
Dagvatten från planområdet leds genom det kombinerade ledningsnätet till
Ryaverket, den slutliga recipienten är Göta älv. Bräddning av dagvatten sker till
Kvillebäcken. I den senaste statusklassningen klassificerades den ekologiska
statusen för Kvillebäcken som ”måttlig” och den kemiska statusen som ”ej god”.
Miljökvalitetsnorm för Kvillebäcken är att god ekologisk status ska uppnås till år
2027, skälet till tidsundantaget är orimliga kostnader för tillsyn- och
omprövningsprocessen på grund av otillräcklig administrativ kapacitet. Gällande
kemisk ytvattenstatus har Kvillebäcken fått undantag i form av mindre stränga
krav för bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg), då det bedöms vara
tekniskt omöjligt att sänka halterna av dessa ämnen till de nivåer som motsvarar
god kemisk ytvattenstatus. De nuvarande halterna av PBDE och kvicksilver
(december 2015) får dock inte öka.
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I den senaste statusklassningen klassades den ekologiska potentialen för den
berörda sträckan av Göta älv som ”otillfredsställande”. Den kemiska statusen
klassades som ”ej god”. Miljökvalitetsnormen är att god ekologisk potential ska
vara uppnådd år 2027. Göta älv är kraftigt modifierad på grund av
vattenkraftsverksamhet. Senast år 2018 ska en åtgärdsplan fastställas för vilka
åtgärder som bedöms lämpliga för att åstadkomma god ekologisk potential. Precis
som Kvillebäcken har Göta älv ett undantag i form av mindre stränga krav för
kvicksilver och PBDE. Vattenförekomsten har även ett undantag i form av tidsfrist
för tributyltennföreningar (TBT). Höga halter av TBT har uppmätts i
bottensediment, det är ännu oklart vad som är källan till de höga halterna. Känt är
att TBT i vattenmiljöer ofta härstammar från bottenfärger för båtar.
Miljökvalitetsnorm för Göta älv är att halterna av TBT ska underskrida gränsvärdet
senast år 2021.
Då bräddning till Kvillebäcken sker sällan är det främst Göta älv som påverkas av
planen.

2.5

Planområdets föreslagna utformning

Inom planområdet planeras för bostäder i flerbostadshus med verksamheter i
markplan och en innergård för de boende. Byggnaderna planeras underbyggas
med parkeringsgarage. Samtliga byggnader planeras vara belägna mycket nära
gatan. En del av takytan planeras att användas som takträdgård. Byggnaden som
vetter norrut mot Björlandavägen planeras att bli högre än de omkringliggande

Dagvattenutredning för bostäder vid Klövervallsgatan
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husen. Längst söderut på den byggnad som vetter mot Klövervallsgatan planeras
en takträdgård att anläggas. Figur 7 visar en översiktlig skiss över planområdets
föreslagna utformning.

Figur 7. Planområdets föreslagna utformning. (Stadsbyggnadskontoret Göteborgs
Stad)

2.6

Planerade marknivåer

Enligt arkitektskisser från Erséus arkitekter AB planeras den färdiga golvnivån att
variera med gatunivån. Lägsta nivån på det större bostadskomplexet ligger enligt
skisser på + 14,40. Golvnivå för det mindre bostadshuset i söder ligger på ca
+17,80. Figur 8 visar en sektion av den planerade bebyggelsen där skillnader i
golvnivå och taknivå illustreras. Planerad höjdsättning av innergården framgår ej
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av det tillgängliga underlaget. Parkeringshusets golvnivå är ca +14,40, avståndet
mellan golv och tak är 2,2 m, vilket innebär att lägstanivån på innergården
kommer behöva ligga över +16,60 plus minst 0,7 m marktäckning, dvs ca +17,3.
En stor del av innergården kommer dock behöva ligga över denna nivå.
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Figur 8. Sektion av planerad bebyggelse sedd från väster.

3.

Föreslagen dagvattenhantering

3.1

Struktur/princip för dagvattenhanteringen

3.2

Avrinningsområden

Inom området föreslås dagvatten ledas ytligt via stuprör och rännor mot ett
öppet, grunt fördröjningsmagasin på innergården. Vatten från den södra delen av
fastigheten föreslås ledas till ett magasin väster om byggnaden. Då byggnaderna i
området planeras att anläggas mycket nära gatorna är det främst på innergården
det finns möjlighet att avsätta utrymme för dagvattenhantering. Dagvatten från
takytor som vetter utåt gatan föreslås därför omhändertas i rörmagasin. Ett
alternativ kan vara att anlägga gröna tak eller omhänderta en del av
takavvattningen i den planerade takträdgården.

Planområdet består endast av ett kvarter och då det finns en utbyggd servis för
kvarteret i nordvästra hörnet, föreslås att allt dagvatten leds till denna servis. På
så sätt är det endast ett avrinningsområde. Ett alternativ är att vatten från den
södra delen av området ansluts till befintlig ledning i Gamla Björlandavägen, eller
till en ny servis till befintlig ledning längre söderut på Klövervallsgatan. För
beräkningarna har området delats upp i fem delavrinningsområden, A-E, utifrån
riktningen på ytavrinningen, se Figur 9.
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D
C

B

A
E

Figur 9. Uppdelning i delavrinningsområden.
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3.3

Flöden och fördröjningsvolymer

Beräkningar är dels gjorda för den totala avrinningen vid befintliga förhållanden
och dels efter planerad ombyggnation och förtätning. För beräkningar väljs ett 10
års regn med 10 minuters varaktighet. För framtida förhållanden har en
klimatfaktor på 1,25 använts i enlighet med Svenskt Vatten P110.
3.3.1 Flöde för befintliga förhållanden
Tabell 1 nedan visar uppkomna flöden inom området vid befintliga förhållanden.
Ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet ger upphov till en regnintensitet på
228 l/s ha. Detta ger ett totalt flöde från området på 71 l/s. Med en klimatfaktor
på 1,25 blir flödet 88 l/s.
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Tabell 1. Avrinningen från kvartersmark vid befintliga förhållanden
Marktyp
Totala området

Atot
(m2)

Tak

1400
2200

Totalt

3600

Asfalt

Avr.koeff

Ared
(m2)

Q10min,

Q10min+25%,

i=228 l/s/ha

(i=285 l/s/ha)

(l/s)

(l/s)

0,8

1124

26

32

0,9

1980

45

56

3104

71

88

3.3.2 Flöden och magasineringsbehov efter exploatering
Vid exploatering kommer flödet från området att förändras på grund av förändrad
markanvändning. Tabell 2 visar beräknade flöden efter exploatering.
Markanvändningen är hämtad från illustrationsritning av området.
Ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet och en klimatfaktor på 1,25 ger
upphov till en regnintensitet på 285 l/s ha. Detta ger ett totalt flöde från området
på 78 l/s efter exploatering. Ökningen i flöde beror då förutom ändrade
markförhållanden även på tillägget av klimatfaktor. Efter ombyggnation ökar
andelen grönytor inom området, flödet från området sjunker därför något jämfört
med befintlig markanvändning inräknat klimatfaktor, från 88 till 78 l/s.
Tabell 2. Avrinning för kvartersmark efter exploatering.
Marktyp
Totala området

Atot
(m2)

Avr.koeff

Ared
(m2)

Q10min+25%,

890

0,8

360

20

1850

0,9

1670

47

280
580

0,5
0,4

140
230

5
7

2760

78

(i=285 l/s/ha)

(l/s)
Hårdgjord yta
Tak
Grönt tak
Grönyta
Totalt

3600
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3.3.3 Magasineringsvolym
Vid planläggning vill Kretslopp och Vatten att 10 mm nederbörd per m² hårdgjord
yta kvartersmark fördröjs inom kvartersmarken. Fördröjningsvolymen kravet ger
upphov till kan ses i Tabell 3. Det totala fördröjningsbehovet blir 26,7 m³. Om
utflödet från magasinet begränsas till 20 l/s ha blir det totala flödet från
magasinen till ledningsnätet 7,2 l/s.
Ett 10-årsregn med klimatfaktor ger upphov till totalt ca 47 m3 vatten. Om
magasinen avtappas med ett flöde motsvarande 20 l/s ha kommer totalt 4,3 m 3
vatten att tappas av under den tid regnet varar. Magasinen som har en total
fördröjningsvolym på 27,6 m3 har alltså inte kapacitet att omhänderta hela det
dimensionerande regnet, och ca 15 m3 kommer behöva omhändertas på ytan.
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Tabell 3. Erforderliga magasinsvolymer inom kvartersmark samt utflöde givet att utflödet
från magasinen begränsas till 20 l/s ha.

Erforderliga magasinvolymer
Område

Area

Ared
(m2)

Magasineringsvolym (m3)
10mm nederbörd per
m² hårdgjordyta

Område A

2106

1390

13,9

4,2

Område B

707

530

5,3

1,4

Område C

177

159

1,6

0,4

Område D

275

240

2,4

0,5

Område E

505

435

4,3

0,7

28,8

7,2

Totalt

3.4

Flöde efter
fördröjning
(l/s)

3605

Höjder
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Föreslagen höjdsättning bygger på att vatten leds ytligt från taken mot ett
fördröjningsmagasin på innergården. Om den befintliga marklutningen bibehålls
kommer innergården bli ett instängt område. För att undvika att vatten blir
stående nära byggnaderna föreslås innergården höjdsättas så att lågpunkten
istället hamnar söderut i området. Ett förslag på höjdsättning visas i Figur 10. Vid
höjdsättning av området är det mycket viktigt att säkerställa att vatten kan rinna
ytledes ut från innergården vid kraftiga regn, förslagsvis ut mot Klövervallsgatan
genom passagen mellan bostadshusen. Innergården bör utformas skålformad så
att vatten kan magasineras här, men det måste vara möjligt för vatten att brädda
ut mot gatan innan vattennivån på innergården når i nivå med husen.
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Figur 10. Förslag till höjdsättning.
En hårdgjord yta bör helst luta 0,7 % eller mer för en god avvattning. En anlagd
ränna som t ex leder stuprörsvatten bör minst luta 0,5 %, om botten är slät, bort
från byggnaderna till en yta för fördröjning. Släpps stuprör med utkastare på
planterings- eller gräsyta bör ytan luta ca 5 % i ca 4 m bort från byggnaden för
att vattnet inte ska kunna rinna in mot fasaden eller direkt infiltrera ner mot
husgrunden. Områdets servis ansluter till befintlig ledning på nivå +12,55. Nya
ledningar behöver ha en lutning på minst 0,5 %.
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För att förhindra att vatten från uppströms belägna områden leds mot innergården
vid skyfall föreslås att ett skyfallsskydd i form av kantsten, en mur eller likande
anläggs längst södra fastighetsgränsen.
Garagenedfarter bör höjas upp något så vatten inte rinner ner i garaget vid
kraftiga regn. Teknisk utformning och lösningar för dagvattenhanteringen
En översikt över föreslagen dagvattenhantering visas i Figur 11 och i bilaga 1.
Det totala fördröjningsbehovet för området är 27,6. Denna volym föreslås delas
upp i ett antal mindre fördröjningsanläggningar inom kvartersmarken. Merparten
av dagvattnet från området föreslås fördröjas i ett öppet grund magasin på
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innergården och ett mindre underjordiskt magasin i områdets sydvästra del.
Vatten från de ytor som vetter ut mot gatan föreslås fördröjas i rörmagasin.
Ett alternativ är att anlägga gröna tak och därmed omhänderta en del av
dagvattnet genom fördröjningen direkt på taken.
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Ansl. till bef. ledning

Figur 11. Förslag till dagvattenhantering med fördröjning i öppet magasin på
innergården. Blå yta= ytbehov för magasin, blå pil=ytlig avledning via t.ex. ränna,
grön=dagvattenledning, orange=rörmagasin.
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3.4.1.1
Område A
Vatten från de takytor som vetter mot innergården på det större bostadshuset
föreslås ledas ytligt via rännor mot ett fördröjningsmagasin på innergården.
Fördröjningsbehovet för område A är 13,9 m3. Då innergården kommer att
underbyggas med ett parkeringsgarage kan magasinet inte vara för djupt.
Fördröjning föreslås därför ske i ett grunt, ytligt magasin. Om magasinet är 20 cm
djupt behövs en yta på 70 m2. Magasinet föreslås förses med en brunn med
reglerat utlopp och ledning som leder vatten vidare mellan husen mot områdets
sydvästra hörn. Utloppet föreslås anslutas till befintlig ledning i Klövervallsgatan.
För att vatten ska kunna rinna vidare från innergården vid kraftiga regn föreslås
att innergården höjdsätts så att magasinet kan bräddas ut från området mot
Rågåkern. Detta kan till exempel ske genom en täckt ränna eller annan typ av
tillgänglighetsanpassad lösning.
För att dagvatten ska renas föreslås att vatten leds via stuprör till växtbäddar
(raingardens) i anslutning till husen, utloppet från växtbäddarna kan kopplas till
de ytliga rännor som leder mot magasinet.
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3.4.1.2
Område B
Avrinning från den södra byggnaden, delar av det större bostadshuset, samt
omkringliggande asfaltsytor (område B i Figur 9) föreslås ledas ytligt mot ett
magasin i anslutning till den södra byggnaden. Fördröjningsbehovet för dessa ytor
är 5,3 m3. Denna del av området är ej underbyggt med parkeringsgarage, varför
ett djupare magasin kan anläggas. Anläggs ett magasin med fluktuationsnivå 1 m
behöver magasinet ha en yta på 5,3 m 2. Magasinet föreslås vara försett med en
ledning som leder vatten till befintlig ledning i Klövervallsgatan. Denna lösning ger
ej någon rening av dagvattnet. Viss rening fås om brunnarna som leder ned
vatten till magasinet förses med sandfång. Vill man uppnå en högre grad av
rening av dagvattnet kan magasinet utformas som en ett makadammagasin eller
en växtbädd (raingarden). Det är också möjligt att utforma magasinet som ett
ytligt kassettmagasin eller en skålformad yta likt den som föreslagits för område
A. Ett alternativ kan också vara att, precis som för område A, leda vatten från
stuprören ner till växtbäddar som anläggs vid sidan av huset.

3.4.1.3
Område C-E
Då byggnaderna är belägna mycket nära fastighetsgränsen är utrymmet för
dagvattenhantering på yttersidan av byggnaderna mycket begränsat. Dagvatten
från taken som vetter ut mot gatan är svårt att leda in mot en
fördröjningsanläggning på innergården. Dagvatten från områdena C-E föreslås
därför fördröjas i rörmagasin med utlopp till befintlig servis i områdets nordvästra
hörn. Nedstigningsbrunnarna till rörmagasinen bör vara försedda med sandfång
för att uppnå viss rening av dagvattnet. Rörmagasinen föreslås placeras på
kvartersmark intill fasaden. Då magasinen är underjordiska kräver de ingen yta
ovan mark, dock måste det finnas rum för schaktning när magasinen läggs.
Schakten uppskattas gå ut till ca 3,2 meter från byggnaden.
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För område C, väster om byggnaderna mot Klövervallsgatan, behöver 1,6 m 3
vatten från taken fördröjas. Sker fördröjning i ett rörmagasin med diameter 600
mm behöver magasinet vara 5,6 m långt.
För område D och E behöver totalt 6,7 m3 fördröjas. Sker fördröjning i ett
rörmagasin med diameter 600 mm behöver magasinet vara 24 m långt.
Då ytan mellan byggnaderna och fastighetsgränsen är mycket begränsat finns det

3.4.2 Alternativa dagvattenlösningar
3.4.2.1
Gröna tak
För att fördröja vatten som faller på taken direkt och undvika att avrinningen
belastar innergården kan gröna tak anläggas. Illustrationsskisserna visar gröna
tak på förrådsbyggnaden på innergården samt den södrabyggnaden. Gröna tak
kan bidra till såväl fördröjning som rening av dagvatten, och kan utformas på
många olika sätt för att passa platsspecifika förutsättningar. Det finns enklare
gröna tak med mindre skötselbehov, som till exempel sedumtak, och mer
intensiva gröna tak med varierande växter. Ett grönt tak kan fördröja ca 5 mm
nederbörd innan avrinning från taket uppstår. Intensiva gröna tak med mäktigare
jordlager kan fördröja upp till 160 mm vatten.
För att tillgodose Kretslopp och Vattens krav på 10 mm fördröjning på
kvadratmeter hårdgjord yta behöver totalt 16,7 m3 vatten från taken fördröjas.
Anläggs gröna tak med kapacitet att omhänderta 10 mm nederbörd över samtliga
takytor inom området behöver endast 12 m3 vatten från övriga ytor fördröjas i
någon annan typ av anläggning. Detta kan till exempel ske i ett 1 m djupt
magasin med area 12 m 2 som anläggs väster om den södra byggnaden.
Fördelen med detta alternativ att det ger mer rening av dagvattnet från taken
jämfört med fördröjning i rörmagasin. För detaljerade föroreningsberäkningar se
avsnitt 3.8.
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Ur skyfallshanteringssynpunkt bör innergården utformas skålformad med
möjlighet att brädda mot Klövervallsgatan även om fördröjning av dagvatten från
taken sker direkt på taken.

3.4.2.2
Takutformning
Då det finns mycket begränsat med utrymme mellan bebyggelsen och
fastighetsgränsen är det problematiskt att hantera avrinning från de takytor som
vetter utåt gatan. För att leda om takvattnet så det istället avvattnas mot
innergården kan taken utformas platta eller lutandes mot innergården. På detta
sätt skulle all avrinning från taken och gården kunna samlas i en större
fördröjningsanläggning på innergården. Det totala fördröjningsbehovet område A,
C, D och E är 22,2 m3. Fördröjs hela denna volym i ett ytligt magasin med djup
0,2 meter behöver ca 112 m3 avsättas för fördröjning. Denna typ av
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takutformning innebär att innergården belastas med ytterligare avrinning, det är
mycket viktigt att innergårdens höjdsättning möjliggör att dagvattnet kan avledas
ytledes från innergården för att inte riskera att byggnader tar skada vid skyfall.

3.4.2.3
Takträdgård
Ett alternativ är att använda den planerade takträdgården till dagvattenhantering.
Anläggs ett extensivt grönt tak med kapacitet att omhänderta 160 l/m 2 över hela
den yta som markerats som lämplig för takträdgård i illustrationsritningen kan
totalt ca 11,7 m3 vatten fördröjas här. Detta motsvarar fördröjningsbehovet från
hela västra och södra delen av det större flerbostadshuset. Det är tekniskt svårt
att leda vatten från den östra delen av flerbostadshuset till takträdgården.
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Ett alternativ kan även vara att utforma takträdgården som en yta för odling och
växtplantering, och samla dagvatten från taken i regntunnor för att användas till
bevattning av växter på takträdgården. För att fördröjningsbehovet om 10 mm
per kvadratmeter hårdgjord yta ska tillgodoses är dock denna åtgärd inte
tillräcklig.

3.5

Åtgärder på befintligt lednings-/dagvattensystem

3.6

Konsekvenser av extrem nederbörd och höjda vattennivåer

Avrinning från området föreslås anslutas till befintlig ledning i Klövervallsgatan.
Denna ledning bedöms ha en kapacitet på 1050 l/s. Flödet från området är i
dagsläget 71 l/s. Efter ombyggnad och fördröjning uppskattas flödet från
planområdet till ledningsnätet bli 7,2 l/s, givet att utflödet från magasinen
begränsas till 20 l/s ha. Ombyggnationen kommer alltså innebära att det totala
flödet från området minskar med 63,8 l/s. Det befintliga ledningsnätet bedöms
därför ha kapacitet att omhänderta vatten från planområdet även efter
ombyggnationen.

Vid kraftiga regn och skyfall överskrider regnets intensitet ledningsnätets
kapacitet, vilket gör att vatten rinner på markytan. Om innergårdens utformning
följer den befintliga marklutningen åt norr kommer planområdet ha en lågpunkt
längt norrut på innergården nära bostadshuset. Detta skulle innebära att
innergården blir ett instängt område från vilket det inte finns möjlighet att leda
vatten vidare ytledes. Därför föreslås att innergården höjdsätts så att den sluttar
söderut. Områdets lågpunkt föreslås vara belägen vid föreslaget magasin på
innergården. Vid skyfall kommer magasinet på innergården att fyllas upp för att
sedan bräddas ut mot Rågåkern. Figur 12 visar de ytliga flödesvägarna inom
kvarteret vid skyfall.
Ett 100-årsregn med varaktighet 6 timmar, motsvarande det regn som används i
Göteborgs stads skyfallsmodell, ger upphov till ett flöde på 13,2 l/s och en total
volym på 287 m3 vatten från hela planområdet.

18 av 37

Dagvattenutredning för bostäder vid Klövervallsgatan
Unr 1320027706

o:\mma1\wva\2017\1320027706\4_proj\text\w\arbetsmtrl\dagvattenutredning171025.docx

Figur 12. Flödesvägar för ytlig avrinning vid skyfall visas med pilar.
För att undvika att vatten från högre liggande områden söder om planområdet
rinner till innergården och belastar denna med ytterligare avrinning kan hinder
konstrueras vid den södra fastighetsgränsen. Detta kan till exempel handla om att
anlägga kantsten eller en låg mur som kan avskärma området men inte hindra
vatten från att komma ut från innergården.
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Då en viss del av skyfallsvattnet kommer kunna magasineras på innergården
bedöms planen inte förvärra översvämningsproblematiken för nedströms belägna
områden jämfört med i dagsläget då ingen magasinering av skyfallsvatten sker.

3.7

Föroreningsberäkningar

Beräknade schablonhalter av föroreningar i dagvatten redovisas före ombyggnad,
efter ombyggnad samt efter rening.
Schablonhalterna av föroreningar är hämtade ur programvaran StormTac, en
programvara som används för föroreningsberäkningar i dagvatten. En
årsmedelnederbörd på 880 mm (inkluderat korrektionsfaktor) har använts för hela
planområdet. I StormTac finns resultat från samlad forskning gällande vilka typer
av dagvattenföroreningar som uppkommer vid olika markanvändningar. StormTac
är inget exakt beräkningsverktyg och bör endast användas för att få en generell
bild av hur föroreningssituationen före och efter ombyggnad kan se ut.
Antaganden om befintliga och framtida marktyper inom planområdet påverkar
beräkningsresultatet. De antaganden som är gjorda beskrivs för varje delområde
inom planområdet.
Dagvatten från planområdet leds genom kombinerat ledningsnät till Ryaverket,
den slutliga recipienten är Göta älv. Bräddning av vatten sker till Kvillebäcken.
Kvillebäcken klassas som en känslig recipient, och berörs sträcka av Göta älv
klassas som ”mindre känslig”. Den planerade markanvändningen inom
planområdet klassas som ”mindre belastad yta”, vilket gör att det ställs krav på
fördröjning men ej specifika krav på rening. För att uppnå MKN är det dock viktigt
att föroreningshalterna i dagvatten från området ej överskrider framtagna
riktvärden. Då Göta älv är en mindre känslig recipient har Kretslopp och vattens
målvärden för utsläpp av fosfor, kväve, koppar, zink, suspenderat material samt
TOC använts istället för Miljöförvaltningens riktvärden.
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Parametern PCB7 är summan av de sju typer av PBC som ingår i StormTacs
databas, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 och PCB 180.
PBDE är särskilt utpekad i VISS. Miljöförvaltningen har ej riktvärden gällande
utsläpp av PBDE. Halter och mängder av denna förorening har dock beräknats före
och efter ombyggnad för att bättre kunna uppskatta planens påverkan på MKN. I
StormTacs finns möjlighet att beräkna koncentrationer och halter av två av de sex
typer av PBDE som finns utpekade i VISS, PBDE47 och PBDE99. I samtliga tabeller
anges summan av dessa två typer.
3.7.1 Föroreningsberäkningar befintlig situation
Föroreningsberäkningar för allmän mark och kvartersmark före ombyggnad
redovisas separat. Befintliga markytor inom kvartersmark föreslås i StormTac
klassas som ”parkering” och ”Industriområde”.
Utsläppshalterna och mängder före ombyggnad visas i Tabell 4 .
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Tabell 4. Beräknade föroreningshalter (µg/l) och föroreningsmängder (kg/år) för
befintliga förhållanden, samt Miljöförvaltningen/KoV:s riktvärden för utsläpp. Fet
stil markerar att riktvärdet överskrids.
Föroreningsmängd
befintlig situation
(kg/år)

Föroreningshalter
befintlig situation
(µg/l)

Riktvärden för
dagvattenutsläpp
(µg/l)

Arsenik (As)
Krom (Cr)

0,010
0,040

3,5
13

15
15

Kadmium (Cd)

0,0031

1

0,4

Bly (Pb)

0,082

28

14

Koppar (Cu)
Zink (Zn)

0,12
0,62

41
210

22
60

Nickel (Ni)

0,033

11

40

Kvicksilver
(Hg)
Olja

0,06

0,05

0,00018
5,2

1700

1000

Totalfosfor (P)

0,63

210

150

Totalkväve (N)

4,5

1500

2500

Suspenderat
material (SS)

110000

60000

320

PCB7*

0,00022

0,0752

0,014

TBT

0,00052

0,18

0,001

0,21

0,05

Bens(a)pyren
(BaP)

0,00032

Bensen

0,00062

0,21

10

TOC

62

21000

20000

PBDE

0,0000045

0,00080

-

För befintlig situation överskrids Kretslopp och Vattens riktvärden för kadmium,
bly, koppar, zink, kvicksilver, olja, fosfor, suspenderat material, PCB, TBT,
bensapyren och TOC.
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3.7.2 Föroreningar efter ombyggnad
Efter exploatering delas marken inom området in i följande klasser i StormTac:
takytor klassas som ”Takyta” eller ”Gröna tak”, innergården klassas som
”Parkmark” och de hårdgjorda ytorna klassas som ”Gång- och cykelväg” då de ej
kommer vara till för bilar utan främst för gång mellan innergården och husen.
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Tabell 5. Beräknade föroreningshalter (µg/l) och föroreningsmängder (kg/år) efter
exploatering, samt Miljöförvaltningens och KoV:s riktvärden för utsläpp. Fet stil
markerar att riktvärdet överskrids.
Föroreningsmängd
efter ombyggnad
(kg/år)

Föroreningshalter
efter ombyggnad
(µg/l)

Riktvärden för
dagvattenutsläpp
(µg/l)

Fosfor (P)
Kväve (N)

0,1413
2,8

85
1700

150
2500

Bly (Pb)

0,00457

2,7

14

Koppar (Cu)

0,0186

11

22

Zink (Zn)
Kadmium (Cd)

0,0398
0,000973

24
0,59

60
0,4

Krom (Cr)

0,00713

4,3

15

Nickel (Ni)

0,00649

3,9

40

Kvicksilver
(Hg)

2,38E-05

Suspenderat
material (SS)

31,8

Olja
Bensapyren
(BaP)

19000

0,32176
1,43E-05

PBDE

0,015

1,3E-6

190
0,0086

0,05
60000
1000
0,05

0,00079

-

3

15
20000

Arsenik (As)
Totalt
organiskt kol
(TOC)

0,005

PCB
TBT

0,0001253
0,000003

0,0749
0,0018

0,014
0,001

Bensen

0,000038

0,22

10

11000
19,1
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Beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder redovisas i
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Tabell 5. För samtliga ämnen utom kväve och bensen sjunker
föroreningsbelastningen jämfört med före exploatering. Då ytan inte längre är
öppen för biltrafik sjunker föroreningsbelastningen från området. Kretslopp och
Vattens riktvärden för dagvattenutsläpp överskrids för kadmium, PCB och TBT.
3.7.3 Föroreningar efter ombyggnad och rening
Efter ombyggnation sjunker den totala föroreningsbelastningen från området.
Halterna av kadmium, PCB och TBT överskrids dock även efter exploatering. För
att minska utsläppen av dessa ämnen och klara de riktvärden som tagits fram av
Miljöförvaltningen och Kretslopp och Vatten behövs viss rening av dagvattnet.
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Föroreningsberäkningar har utförts för två alternativa utformningar på
reningsanläggning, alternativ 1 och 2.
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Alternativ 1: Rening i växtbädd och brunnar med sandfång
I detta alternativ antas dagvatten från takytorna som vetter utåt renas i brunnar
med sandfång, och dagvatten från ytorna som vetter inåt gården renas i
växtbäddar. Beräkningar är utförda i Stormtac och Excel. Sandfång uppskattas
enligt Kretslopp och Vattens publikation ”Reningskrav för dagvatten” ge en
avskiljning på 10 % för bly, kadmium, koppar, zink, krom och suspenderat
material. Efter reningssteget överskrids Miljöförvaltningens riktvärden för
kadmium, PCB och TBT. Beräknade föroreningshalter före och efter rening samt
en jämförelse med miljöförvaltningens och Kretslopp och Vattens riktvärden
presenteras i Tabell 6. Beräknade föroreningsmängder (kg/år) redovisas i Tabell 7.
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Tabell 6. Föroreningshalter efter rening i växtbädd och brunn med sandfång.
Halterna jämförs med riktvärden från Miljöförvaltningen och KoV, fet stil markerar
att riktvärdet överskrids.
Föroreningshalt
efter
ombyggnad
före rening
(µg/l)

Total
rening
(%)

Föroreningshalt
efter rening
(µg/l)

Riktvärden
för
dagvattenutsläpp
(µg/l)

Fosfor (P)

85

36

54

150

Kväve (N)
Bly (Pb)

1700
2,7

21
50

1340
1,4

2500
14

Koppar (Cu)

11

43

6

22

Zink (Zn)

24

50

12

60

Kadmium (Cd)

0,59

48

0,31

0,4

Krom (Cr)
Nickel (Ni)

4,3
3,9

35
39

2,8
2,4

15
40

Kvicksilver
(Hg)

0,015

50

0,0074

Suspenderat
material (SS)

19000

47

9990

Olja

190

43

100

1000

Bensapyren
(BaP)

0,0086

0,0048

0,05

PBDE

0,00079

31

0,0027

-

Arsenik (As)

3

45

1,7

15

29

7850

20000

0,05
60000

44

Totalt
organiskt kol
(TOC)

11000

PCB

0,0749

27

0,05467

0,014

TBT
Bensen

0,0018
0,22

28
32

0,001305
0,15

0,001
10
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Tabell 7. Beräknade föroreningsmängder (kg/år) före och efter rening i växtbädd
och brunn med sandfång.
Föroreningsmängd
efter ombyggnad
före rening
(kg/år)

Total
rening
(%)

Föroreningsmängd
efter rening
(kg/år)

Fosfor (P)

0,1413

36

0,08995

Kväve (N)
Bly (Pb)

2,8
0,00457

21
50

2,2
0,002293

Koppar (Cu)

0,0186

43

0,01069

Zink (Zn)

0,0398

50

0,02007

Kadmium (Cd)
Krom (Cr)

0,000973
0,00713

48
35

0,000508
0,004662

Nickel (Ni)

0,00649

39

0,00394

Kvicksilver
(Hg)
Suspenderat
material (SS)

2,38E-05

50

1,18E-05

31,8

47

16,72

Olja

0,32176

43

0,17476

Bensapyren
(BaP)

1,43E-05

44

8,01E-06

PBDE

1,3E-6

31

9,1E-7

Arsenik (As)

0,005

45

0,0027

Totalt
organiskt kol
(TOC)

29
19,1

PCB

0,0001253

27

0,00009

TBT
Bensen

0,000003
0,00038

28
32

2,2E-6
0,000259

13,6

3.7.3.1
Alternativ 2: Rening i gröna tak och brunn med sandfång
I detta alternativ antas alla takytor vara gröna tak, övrigt dagvatten antas renas i
brunn med sandfång. Gröna tak har dålig reningseffekt med avseende på
organiskt kol och näringsämnen som fosfor och kväve, då taken ibland kan behöva
gödslas och därmed ger ifrån sig näringsämnen till vattnet. Gröna tak ger dock
viss avskiljning av tungmetaller. Efter rening överskrids Miljöförvaltningens
gränsvärden för kadmium, fosfor, kväve, TOC och PBC, halten TBT ligger precis på
gränsen. Beräknade föroreningshalter före och efter rening samt en jämförelse
med Miljöförvaltningens och Kretslopp och Vattens riktvärden presenteras i Tabell
8. Beräknade föroreningsmängder (kg/år) redovisas i
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Tabell 9.
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Tabell 8. Föroreningshalter efter rening på gröna tak och i brunn med sandfång.
Halterna jämförs med riktvärden från Miljöförvaltningen och KoV, fet stil markerar
att riktvärdet överskrids.
Förorening
shalt före
rening
(µg/l)

Total
rening
gröna tak
och
sandfång
(%)

Föroreningshalt
efter rening
(µg/l)

Riktvärden
för
dagvattenutsläpp
(µg/l)

Fosfor (P)

85

0

85

150

Kväve (N)

1700

19

1377

2500

Bly (Pb)
Koppar (Cu)

2,7
11

22
42

2,106
6,38

14
22

Zink (Zn)

24

-32

31,68

60

Kadmium (Cd)

0,59

17

0,4897

0,4

Krom (Cr)

4,3

27

3,139

15

Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)

3,9
0,015

-3
0

4,017
0,015

40
0,05

Suspenderat
material (SS)

19000

-122

60000
42180

Olja
Bensapyren
(BaP)

190

PBDE

0,00079

0

0,00079

-

Arsenik (As)
Totalt organiskt
kol (TOC)

3

0
0

3

15
20000

PCB

0,0749

0

0,0749

0,014

TBT
Bensen

0,0018
0,22

-95
0

0,00351
0,22

0,001
10

0,0086

11000

-78
72

338,2

1000
0,05

0,002408

11000
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Tabell 9. Beräknad föroreningsmängd (kg/år) efter ombyggnad före och efter
rening i gröna tak och brunnar med sandfång.
Föroreningsmängd
före rening
(kg/år)

Total
rening
gröna tak
och
makadam
(%)

Föroreningsmängd
efter rening
(kg/år)

Fosfor (P)

0,1413

0

0,1413

Kväve (N)

2,8

19

2,268

Bly (Pb)
Koppar (Cu)

0,00457
0,0186

22
42

0,0035646
0,010788

Zink (Zn)

0,0398

-32

0,052536

Kadmium (Cd)

0,000973

17

0,00080759

Krom (Cr)
Nickel (Ni)

0,00713
0,00649

27
-3

0,0052049
0,0066847

Kvicksilver
(Hg)

2,38E-05

0

0,0000238

Suspenderat
material (SS)

31,8

-122

70,596

Olja

0,32176

-78

0,5727328

Bensapyren
(BaP)
PBDE

1,43E-05
1,3E-6

72
0

0,000004004
0,0000013

Arsenik (As)

0,005

0

0,005

Totalt
organiskt kol
(TOC)

19,1

0

19,1

PCB

0,0001253

0

0,0001253

TBT

0,000003

-95

0,00000585

Bensen

0,00038

0

0,00038

3.7.4 Jämförelse före och efter ombyggnad
Efter ombyggnad minskar den totala mängden föroreningar jämfört med befintlig
situation. Reningsalternativ 1 ger generellt en bättre rening än alternativ 2. Med
reningsalternativ 1 minskar mängderna av samtliga ämnen utom bensen, med
reningsalternativ 2 minskar samtliga mängder utom bensen och kväve. Tabell 10
visar en jämförelse mellan föroreningsmängder före och efter ombyggnad och
rening med de olika reningsalternativen. Den procentuella skillnaden jämfört med
befintlig situation redovisas inom parantes.
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Tabell 10. Jämförelse av föroreningsmängder (kg/år) före och efter ombyggnad
och med reningsalternativ 1 (växtbäddar och brunnar med sandfång) samt
reningsalternativ 2 (gröna tak och brunnar med sandfång). Inom parantes visas
procentuell skillnad mot befintlig situation (kolumn 1).
Föroreningar
före
ombyggnad
(kg/år)

Föroreningar
efter
ombyggnad
(kg/år)

Föroreningar
efter rening
alt 1 (kg/år)

Föroreningar
efter rening
alt 2 (kg/år)

Fosfor (P)

0,63

0,1413

0,08995

0,1413

Kväve (N)
Bly (Pb)

4,5
0,082

2,8
0,00457

2,2
0,002293

2,268
0,0035646

Koppar (Cu)

0,12

0,0186

0,01069

0,010788

Zink (Zn)

0,62

0,0398

0,02007

0,052536

Kadmium (Cd)
Krom (Cr)

0,0031
0,04

0,000973
0,00713

0,000508
0,004662

0,00080759
0,0052049

Nickel (Ni)

0,033

0,00649

0,00394

0,0066847

Kvicksilver (Hg)

0,00018

2,38E-05

1,18E-05

0,0000238

Suspenderat
material (SS)

320

31,8

16,72

70,596

Olja

5,2

0,32176

0,17476

0,5727328

Bensapyren
(BaP)
PBDE

0,00032
0,0000045

1,43E-05
1,3E-6

8,01E-06
9,1E-7

0,000004004
0,0000013

Arsenik (As)

0,01

0,005

0,0027

0,005

Totalt organiskt
kol (TOC)
PCB

62
0,00022

19,1
0,0001253

13,6
0,00009

19,1
0,0001253

TBT

0,00052

0,000003

2,2E-6

0,00000585

Bensen

0,00062

0,00038

0,000259

0,00038
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3.7.5 Slutsats gällande föroreningar
Dagvatten från planområdet kommer i första hand att ledas via det kombinerade
ledningsnätet till Ryaverket, och kommer därmed att genomgå rening innan det
släpps ut till den slutliga recipienten Göta älv. Det är dock fortfarande av stort
intresse att minska mängden föroreningar som når reningsverket. Vid bräddning
kommer vattnet orenat att släppas ut till Kvillebäcken, som klassas som en känslig
recipient. Bräddning sker endast vid kraftiga regn då ledningsnätets kapacitet att
omhänderta de stora vattenflöden som uppstår överskrids.
Efter ombyggnad kommer den totala mängden föroreningar från området att
minska. Reningsalternativet med växtbäddar på innergården ger en högre
avskiljning av föroreningar än alternativet med gröna tak. Gröna tak gör att något
högre mängd näringsämnen frigörs från området.
Efter rening överskrids gränsvärdet för PCB för bägge reningsalternativen. Den
främsta källan till PCB är fogmassor och elinstallationer i byggnader uppförda från
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1956 till 1973. Sedan 1995 är PCB förbjudet I Sverige, och arbete pågår med att
sanera byggnader och anläggningar för att förhindra spridning. I Göteborgs stad
var slutdatum för sanering av PCB i byggnader siste juni 2014, och för vissa
byggnader siste juni 2016. PBC bör alltså inte förekomma i nya byggnader, och
det är möjligt att StormTac överskattar halterna av PCB från området.
Efter rening ligger halterna av TBT strax över gränsvärdet. För Kvillebäcken är TBT
inte särskilt utpekat i VISS, i Göta älv har dock höga halter av TBT uppmätts i
bottensediment. Växtbäddslösningen ger en högre avskiljning av TBT jämfört med
gröna tak.
Ur StormTacs databas framgår att det finns begränsat med forskningsunderlag
kring halter av PCB och TBT i dagvatten. Det finns därmed en stor osäkerhet kring
beräknade halter och mängder av dessa ämnen.
För de ämnen som är särskilt utpekade i VISS, PBDE och kvicksilver, minskar
såväl koncentrationer som totala mängder efter ombyggnation. Då såväl halter
som mängder av föroreningar minskar efter ombyggnationen, oavsett vilket
reningsalternativ som väljs, bedöms planen inte ha negativ påverkan på MKN för
vatten. Detta gäller både för Göta älv och Kvillebäcken.
För att uppnå ytterligare rening av dagvattnet skulle magasinet i söder kunna
utformas som ett makadammagasin, som ger hög avskiljning av föroreningar. De
föreslagna rörmagasinen i norr skulle kunna förses med filter, detta skulle
medföra en högre kostnad med en hög grad av rening av dagvattnet.

3.8

Investeringskostnader/kostnadsbedömning

En översiktlig bedömning av investeringskostnaderna för föreslagen
dagvattenhantering har tagits fram. Kostnadsbedömningen är översiktlig och ska
endast ses som en fingervisning. Kostnaderna är baserade på Norconsult àprislista för markarbeten samt prislista från Wavin. Magasinet i söder antas vara
en dagvattenkassett av typ Aquacall från Wavin. En sammanfattning av
kostnadsbedömningen visas i Tabell 11.
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Tabell 11. Översiktlig bedömning av investeringskostnader.
Anläggning

Antal

Pris

Totalt

Dagvattenbrunn

9

15000 kr/st

135 000 kr

Dagvattenledning

155 m

1500 kr/m

232 500 kr

Ränndal betong

164 m

600 kr/m

98 400 kr

Rörmagasin
Underjordiskt magasin
(dagvattenkasett)

31 m
6,2 m3

3000 kr/m
3400 kr/ m3

93 000 kr
21 100 kr

Växtbädd

60 m2

250 kr/m2

15 000 kr

Totalt

553000 kr
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3.9

Drift- och underhållsaspekter

Uppskattade kostnader för drift och underhåll sammanfattas i Tabell 12.
Växtbäddar behöver underhållas med tillsyn och rensning av växter.
Underhållsbehovet varierar mycket beroende på val av växter. Bräddningsfunktion
och eventuell dräneringsfunktion behöver kontrolleras regelbundet. Tillsyn krävs
ca 4 gånger per år, och underhåll ca två gånger per år.
Ett öppet grunt magasin behöver kontrolleras regelbundet för att säkerställa fritt
flöde i inloppet, eventuellt skräp och sediment kan behöva rensas bort. Om ytan
är beklädd med gräs behöver gräset klippas regelbundet. Tillsyn behövs en till två
gånger per år, underhåll en till två gånger per år eller vid behov.
Öppna rännor behöver kontrolleras en till två gånger per år, och skräp och
sediment behöver vid behov renas bort.
Tabell 12. Uppskattning av driftskostnader för föreslagen dagvattenanläggning.

3.10

Slamsugning dagvattenbrunn ingår i
kostnad för spolning av
ledningssystem/rörmagasin

4 ggr/år

Spolning ledningssystem/rörmagasin

4 ggr/år

ca 4000 kr/år

Ytvattenrännor (rensning)
Rensning av öppen fördröjningsyta av
gräs; klippning

2 ggr/år
20 ggr/år

ca 1000 kr/år
ca 8 000 kr/år

Underhåll av växtbädd

4 ggr/år

ca 2000 kr/år

Exempel på dagvattenlösningar

I följande avsnitt visas exempel på dagvattenlösningar som kan förtydliga och
illustrera de lösningar som föreslagits, samt fungera som inspiration.
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3.10.1 Nedsänkt yta
Ett öppet grunt fördröjningsmagasin kan med fördel utformas som en
multifunktionell yta. Exempelvis kan innergården utformas som en skålformad yta
som tillåts översvämmas vid kraftiga regn. Figur 13 visar ett exempel på nedsänkt
innergård, exemplet är hämtat från Augustenborg i Malmö. Innergårdens
skålutformning möjliggör magasinering av dag- och skyfallsvatten.
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Figur 13. Exempel på nedsänkt innergård i Augustenborg i Malmö. Foto: Ramböll
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3.10.2 Växtbädd
En växtbädd är dike/behållare/yta fyllt med makadam, sand eller grus och
växtjord med inplanterande växter. Anläggningen bör förses med dränering i
botten där marken inte lämpar sig för infiltration. En växtbädd kan utformas på
olika sätt beroende på vilken funktion och utformning som eftersöks. Växtbäddar
anläggs i första hand för att vara en estetiskt tilltalande dagvattenanläggning som
fördröjer och renar dagvatten. Rening sker genom sedimentation, fastläggning,
växtupptag samt genom mikroorganismer. Figur 14 visar ett exempel på en
växtbädd som kan användas för magasinering av dagvatten på innergård.
Dagvatten leds ytligt mot växtbädden via rännor. Figur 15 visar ett exempel från
Augustenborg i Malmö där stuprör har kopplats till en växtbädd.
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Figur 14. Exempel på växtbädd. Foto: Ramböll
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Figur 15. Exempel på stuprör som leder takvatten mot växtbädd.
3.10.3 Underjordiskt fördröjningsmagasin, makadamstråk
Både fördröjning och rening uppnås genom makadamstråk. Makadamstråk kan
anläggas under marken med olika konstruktioner. Markytan kan formas som en
skålad yta där dagvatten tillåts ansamlas och dels infiltrera ner i makadamen eller
ledas ner via rännstensbrunnar i makadamen. T ex kan den skålade ytan vara av
gatsten som tillåter viss infiltration mellan stenarna samtidigt som
överskottsvatten leds ner i brunnarna, exempel visas i Figur 16.
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Figur 16. Skålformad ränna i gatsten i Frieburg (Ramböll, 2011)
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Under ytan anläggs ett dike fyllt med ett genomsläppligt material, exempelvis
makadam. Fördröjningsvolymen i makadamdiken utgörs av porvolymen i
fyllningsmassorna, vilken är ca 30 % av materialets volym. För att förhindra att
finmaterial sätter igen makadamdiket läggs geotextil runt ledningsgraven. I botten
av diket läggs en dränerande ledning som både sprider vattnet från
dagvattenbrunnarna och som leder vidare överskottsvatten. Dräneringsledningens
utloppsflöde regleras för kontroll av fördröjningsvolymen i makadamdiket. På så
vis säkerställs att inte föreskrivet maximalt utflöde överskrids. Exempel på
utformning visas i Figur 17.

Figur 17. Exempel på makadamdike med dräneringsledning i botten. (Svenskt
Vatten P105).
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För att kunna utnyttja fördröjningsvolymen i makadamstråket, när marken lutar,
kommer stråket att behöva utföras som en trappa. Detta innebär att sektioner av
makasdamstråket anordnas med i princip plan botten. Utloppet från varje sektion
flödesregleras (dimensioneras för seriekopplade magasin) och ansluts till nästa
sektion. En bräddningsledning kan anläggas i magasinens topp, se Figur 18.

Figur 18. Principskiss över seriekopplade magasin (Svenskt vatten P90)
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Figur 19. Exempel på fördröjning i trappat magasin.

3.10.4 Gröna tak
Gröna tak kan anläggas för att fördröja och rena dagvatten. Enligt Svenskt Vatten
P105 kan tunna gröna tak fördröja upp till 50 % av årsnederbörden, gröna tak
med tjockare beläggningar kan fördröja upp till 75 %. Gröna tak ger främst effekt
vid mindre regn, man uppskattar att gröna tak i princip inte ger någon avrinning
för regn upp till 5 mm. Vid större regn kommer den mängd som inte kan
magasineras i taken rinna av.
Gröna tak kan behöva gödslas, vilket gör att de kan läcka fosfor, kväve och andra
näringsämnen.
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Figur 20. Exempel på grönt tak. Foto: Ramböll.

3.10.5 Trädplantering
Trädplanteringar med skelettjord kan användas för dagvattenhantering. Denna typ
av anläggning har inte dimensionerats specifikt för dagvattenhantering, och det
finns begränsat med kunskap om trädgropars hydrauliska kapacitet. Skelettjordar
är jordar som innehåller grovt krossmaterial vars hålrum fylls igen med växtjord
eller biokol. Dagvatten leds ner till jordarna genom dagvattenbrunnar och genom
infiltration. Vatten lämnar planteringen genom infiltration till de underliggande
marklagren och genom växtupptag till träden. I sällsynta fall förses
trädplanteringarna med bräddutlopp för att förhindra att vatten blir stående länge
vid större regn. Skelettjordar har en porositet på ca 30 %, dessa hålrum har till
viss del täckts igen av växtjord. Stockholm stad har tagit fram en principritning för
hur gatuträd ska planteras och hur skelettjorden kan byggas upp, se Figur 21.
Enligt denna ska varje träd ges en skelettjordsvolym på minst 15 m 3, och
växtbädden bör ha ett djup på 0,8-1,0 m.
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Figur 21. Skelettjord med biokol enligt Stockholm Stad 2017.

4.

Fortsatt arbete
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I ett senare skede föreslås att en förprojektering utförs. Det är mycket viktigt att
säkerställa en höjdsättning av innergården som möjliggör att skyfall kan avledas
från området, en mer detaljerad höjdsättning kommer behöva tas fram i ett
senare skede.
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