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Sammanfattning
Detta dagvatten-PM har tagits fram för att utvärdera dagvattenrelaterade frågor i
samband med detaljplanearbetet för Torp 11:5. Planen omfattar byggnation av ett
flerbostadshus med 15 lägenheter.
Dagvattenflödet från området är idag 5,5 l/s vid ett 10 minuter långt regn med 5 års
statistisk återkomsttid. Om planen genomförs skulle flödet öka till 19 l/s vid samma regn
om ingen fördröjning genomförs.
För att uppnå reningskrav och stadens krav för fördröjning av 10 mm dagvatten per
kvadratmeter hårdgjord yta föreslås anläggning av antingen en regnrabatt eller ett
makadammagasin. En regnrabatt med djupet 0,3 m kräver en yta av 28 m2 och kan
placeras längs detaljplanens södra gräns. Det makadammagasin som föreslagits har en
area om 53 m2 och kan placeras i detaljplanens sydöstra hörn. Utöver detta föreslås att
huset placeras högt och att parkeringen lutar åt det håll dagvattenlösningen finns. Om
inte detta görs föreligger risk för översvämning av byggnaden eller Göketorpsgatan vid
skyfall.
Föroreningsberäkningar visar att föroreningshalterna ökar efter exploatering. Med
enklare rening, vilket föreslagna lösningar bidrar till, uppnås dock kraven med god
marginal och ingen försämring sker. Detta innebär att planområdet inte försämrar
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Dagvattnet från planområdet avleds inte till ett markavvattningsföretag.
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1. Uppdraget
På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret har Kretslopp och vatten tagit fram detta PM för
dagvatten för aktuell detaljplan för Torp 11:5. Syftet med utredningen är att ta fram
planeringsförutsättningar för utbyggnad vad gäller dagvattenrelaterade frågor.
Detaljplanens syfte är att skapa totalt 15 stycken nya lägenheter genom rivning av
befintlig byggnad och byggnation av ett nytt flerbostadshus.
Underlag som används vid framställandet av detta dagvatten-PM är:
•
•
•
•
•

Ärendepresentation, tillhandahållen av Stadsbyggnadskontoret.
Kartor från Kartverktyget Solen
Infovisaren
Dokumentet ”Reningskrav för dagvatten”.
Svenskt Vattens publikation P104, 105 och P110

2. Befintliga förhållanden
Planområdet ligger inom stadsdelen Torp i östra Göteborg, se Figur 1. Området ligger
väster om Göketorpsgatan.

Figur 1. Orienteringskarta som visar planens lokalisering i staden.

Planområdet består idag av en liten andel hårdgjord yta då största delen är obebyggd, se
Figur 2. Planområdet avvattnas idag till en kombinerad spill-, och dagvattenledning som
går i Göketorpsgatan. Infiltrationsmöjligheterna i kringliggande grönytor i anslutning
till byggnaden bedöms som begränsade. Inom planområdet sluttar marken från väster
mot öster.
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Figur 2 Orientering planområdet. Röd markering visar planområdet.

2.1. Inventering
För att skapa en bild över områdets förutsättningar gjordes en översiktlig inventering
under september månad 2017.

Figur 3 . Vänster bild visar planen söder om byggnaden. Höger bild visar brunnars placering vid
detaljplanens nordöstra gräns
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Figur 4 Byggnadens östra sida med parkering, stenläggning och den norra sidan av planområdet.

Figur 5 Planens sydöstra hörn med befintlig gräsyta framför huset.

2.2. Recipient och avrinningsområde
Planområdet avvattnas till ett kombinerat ledningssystem där dagvattnet i första hand går
till Ryaverket för rening och sedan till Göta älv. På grund av det kombinerade systemet
ställs andra krav på rening än vid avledning till ett separerat dagvattensystem.
Eftersom planområdet avvattnas till kombinerat system klassificeras recipienten som
mindre känslig. Området klassificeras som en medelbelastad yta eftersom det kommer
byggas ett flerbostadshus med tillhörande parkering och området har en låg
årsmedeltrafik per dygn. Dessa parametrar gör att dagvattnet kräver enklare rening enligt
Tabell 1.
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Tabell 1. Visar vilken typ av åtgärd planområdet behöver

Dagvattnet från planområdet avleds inte till ett dikningsföretag.
2.3.Geologi och markföroreningar
Utdrag ur SGU:s jordartskarta visas i Figur 6. Som man kan se i detta utdrag står
byggnaden idag på ett område där det är lera. Detta är färgat med gult i figuren. Det som
är färglagt med rött i figur 6 är tunt jordtäcke med underliggande berg. Mäktigheten på
leran runt byggnaden varierar från 0,8 m i väster, till ca 20 m öster inom planområdet.
Runt om fastigheten finns gott om grönytor, växtligheten bidrar till att ta upp dagvatten
och minska avrinningen men eftersom det är berg nära ytan i vissa delar gör det att
infiltrationsmöjligheterna i grönytorna runt byggnaden är begränsade.

Figur 6. Utdrag från SGU:s jordartskarta med planområdet markerat med svart (Bildkälla: sgu.se)
Cerise markerar med tunt eller ej sammanhängande jordtäcke på berg. Gult markerar lera och ljusblå
betecknar morän.

2.4. Befintligt dimensionerande flöde
I Figur 7 nedan, visas hur ledningsnätet ser ut i närområdet. Den aktuella byggnaden har
servis för spill-, och dagvatten via en kombinerad ledning. Vattengången i den
kombinerade ledningen beräknas ligga på ca +26,3 m.
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För beräkning av befintligt dagvattenflöde har återkomsttiden 5 år valts, eftersom det motsvarar
kravet för fylld ledning enligt P110. Dimensionerande regnvaraktighet är 10 min. Räknat med
rationella metoden blir regnintensiteten därmed 181 l/s • ha.

Figur 7. Karta över hur ledningarna går i området. Rött markerar planområdet, brunfärgade streck
motsvarar kombinerad ledning och blåa motsvarar dricksvattenledning.

Den reducerade arean beräknades genom att multiplicera arean för varje delområde med
avrinningskoefficienten för det delområdet. För befintligt flöde uppskattas ytan bestå av vad
som är beskrivet i Tabell 2.
Tabell 2. Beräkning av reducerad area, befintlig yta.

Delområde
Tak
Hårdgjord
yta/parkering
Grönyta
Totalt

Area
[m2]
168
78
912
1158

Avrinnings- Reducerad
koefficient area [m2]
0,9
151
0,8
62
0,1

91
305

Det dimensionerande flödet beräknandes enligt ekvation (1) nedan, regnintensiteten är 181 l/s.
Qdim [l/s] = regnintensitet [l/s ha] ∙ reducerad area [ha]

Dimensionerande flöde för Torp 11:5 blir enligt ekvation ovan 5,5 l/s.

(1)
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3. Framtida förhållanden
Föreslagen byggnad visas i planförslaget i Figur 8. Byggnadens yta mäter ca 300 m2 och
planområdet är totalt 1176 m2 stort. Kretslopp och vatten ställer krav på att interna
ledningar inom fastigheten skall utformas som duplikatsystem med skilda ledningar för
dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten.

Figur 8. Preliminär skiss över den nya byggnadens utbredning.

3.1. Framtida dimensionerande flöde och dagvattensystemets kapacitet
Den reducerade arean efter exploatering beräknas enligt Tabell 3. I den nämnda
hårdgjorda ytan innefattas ytan från byggnadens södra kant ner till fastighetsgräns och
från byggnadens östra sida ut till Göketorpsgatan, se Figur 8. Grönyta är den yta som
finns väster och norr om byggnaden, se Figur 8. Om andelen hårdgjord yta minskar,
exempelvis om färre parkeringsplatser krävs minskar också flödet. I denna utredning har
dock ”worst case scenario” antagits.
Tabell 3. Beräkning av reducerad area, framtida ytor.

Delområde
Tak
Hårdgjord yta/
parkering
Grönyta
Totalt

Area
[m2]
300
702
156
1158

Avrinnings- Reducerad
koefficient area [m2]
0,9
270
0,8
562
0,1

16
847
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Det dimensionerande flödet beräknas på samma sätt som det befintliga flödet enligt
ekvation 2 nedan. Dock används här en klimatfaktor på 1,25 (enligt P110) för att
kompensera för förhöjda regnintensiteten på grund av klimatförändringar.
l

l

Qdim �s� = regnintensitet �s ha� ∙ reducerad area [ha] ∙ klimatfaktor

(2)

Dimensionerande flöde för Torp 11:5 blir enligt ekvation ovan 19 l/s vilket innebär en ökning
med ca 14 l/s jämfört med befintligt flöde. Utan klimatfaktorn blir flödet 15 l/s vilket innebär
att ökningen på 10 l/s kommer av att stora delar av tomten hårdgörs.
3.2. Fördröjningskrav
Kretslopp och vatten ställer krav på att 10 mm dagvatten per kvadratmeter hårdgjord yta
ska fördröjas. Avvattningen ska dessutom göras trög och reningskrav enligt Vattenplanen
ska följas. Eftersom fördröjningskravet beror på hur stor andel av planområdet som är
hårdgjort minskas fördröjningsbehovet om andel hårdgjord yta minskar.
En reducerad yta om 847,2 m2 innebär att ca 8,5 m3 dagvatten behöver fördröjas inom
planområdet.
3.3.Skyfallshantering och klimatanpassning
Resultat av Göteborgs stads skyfallsmodell visas i figur 9. Modellen visar på ytlig
avrinning vid regn med 100-års återkomsttid. Vad som kan utläsas av figuren är att
planområdet, markerat med rött, inte får några större problem vid ett sådant skyfall. För
den aktuella fastigheten blir lite vatten stående norr om byggnaden. Detta kan lösas med
en ny höjdsättning och lutning på marken i den nya planen. Krav ställs på att ny
bebyggelse inte får försämra skyfallssituationen för närliggande fastigheter. Marken runt
planområdet lutar från väster mot öster, varpå området öster om Göketorpsgatan får
större problem vid skyfall. En lösning är att höjdsätta parkeringsytan så att en större
mängd vatten kan ansamlas mitt på parkeringen. Detta gör att planområdet påverkar
närområdet i mindre utsträckning än vad det gör vid skyfall idag. I Figur 10 nedan, visas
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hur vatten rinner inom planområdet vid regn idag. I Figur 10 kan man se att mycket av
markavrinningen går emot byggnaden vilket bör undvikas efter exploatering.

Figur 9. Utdrag ur skyfallsmodellen vid 100-års regn, planområdet markerat.

Figur 10. Markavrinning innan exploatering, marklutning markerad med röda pilar.

3.4.Dagvattenlösningar
Som tidigare nämnts ska 8,5 m3 dagvatten kunna fördröjas inom planområdet och
dagvattnet ska genomgå enklare rening. Öppna dagvattenlösningar är att föredra som
fördröjningsmetod då systemet blir mer robust och rening av dagvattnet sker via
infiltration. För att lösningar som dessa ska fungera på avsett vis måste höjdsättningen
anpassas så att vatten rinner mot de dagvattenlösningarna som anläggs. Om öppna
dagvattenlösningar inte går att ordna är alternativ magasin under marknivå.
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I bilaga 2 redovisas ytterligare kompletterande lösningar för dagvatten. Där beräknas
effekterna av sedumtak, gräsarmering, samt färre parkeringar.
3.4.1 Regnrabatt
En regnrabatt fungerar som ett biofilter och kan användas för fördröjning och rening av
dagvattnet. Dagvattenlösningarna ska planeras med hänsyn till geologin där infiltrationen
är bäst. En principskiss för hur en regnbädd kan konstrueras visas i Figur 13 nedan.
En regnrabatt kan förslagsvis anläggas längs detaljplanens södra gräns, se Figur 11.
Förslaget innebär att parkeringarna flyttas närmare byggnaden. Rabatten behöver då vara
41 m lång och ha bredden 0,7 m och djupet ca 0,3 m. Med dessa mått uppfylls kravet på
fördröjning av 8,5 m3 och arean blir ca 29 m2. Alternativet kräver måttlig till låg
skötselinsats men på sikt sker igensättning vilket innebär att materialet i rabatten behöver
läggas om.
Resultat från StormTac indikerar att endast 22m2 stort biofilter behövs för att uppnå
önskad rening. Om area minskar från 29 till 22 m2 innebär det att delar av dagvattnet
måste fördröjas på annat vis.

Figur 11. Föreslagen placering av regnrabatt längs planområdets södra gräns.

Marklutningen måste anpassas för att dagvattenlösningen ska fungera på avsett vis, se
Figur 12 nedan för lutningsförslag.
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Figur 12. Önskade marklutningar för regnrabatt. Lutningar markerade med röda pilar.

Ett annat alternativ är att regnrabatten anläggs intill byggnadens södra fasad. Denna
dagvattenlösning kan då delas upp som upphöjt och nedsänkt beroende på önskad design.
Det viktiga är att kravet på fördröjningsvolym uppnås.

Figur 13. Principskiss för en regnbädd.
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3.4.2 Makadammagasin
Om dagvattenlösningen makadammagasin väljs följer här förslag på dimensioner. Detta
har valts framför ett kassettmagasin då ett kassettmagasin inte har någon renande effekt.
Som tidigare nämnts ska 8,5 m3 dagvatten kunna fördröjas inom planområdet. Ett
makadammagasin har en ungefärlig porvolym om ca 33% vilket innebär att ett magasin
hade behövt vara ca 26 m3 stort. Ett magasin av den storleken kan förslagsvis placeras
under mark i planens sydöstra hörn. I marknivå ska brunnar anläggas, från magasinet
leds sedan vattnet till servisen. Dimensionerna på magasinet kan variera beroende på
förstärkningslagret som krävs, se bilaga 1.
Resultaten från StormTac indikerar att storleken på makadammagasinen behöver vara 26
m3 för att uppnå önskad reningseffekt. Detta innebär att ett föreslaget djup på magasinet
om ca 0,5 m ger en area på 53m2. Ingående delar och övriga mått är angivna i Tabell 17
i Bilaga 1. Se Figur 14 för placeringsförslag av det föreslagna magasinet med storleken
26 m3 och arean 53 m2.

Figur 14. Ungefärlig utbredning av föreslaget makadammagasin om 53 m2.

Den kombinerade ledningen ligger på nivån ca + 26,3 m. Enligt Kretslopp och vattens
krav är den lägsta tillåtna nivån på utloppet cirka + 27 m. Lägsta marknivån inom
planområdet idag är ca 29 m, vilket gör att magasinet kan placeras ned till 1,5–2 m under
marknivå.
För att vattnet ska komma till makadammagasinet behöver marklutningen anpassas inom
planområdet. Figur 15 nedan visar förslag på hur marken bör luta för att
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dagvattenlösningen ska fungera på avsett vis. Brunnar kan placeras mellan
parkeringsplatserna och byggnaden.

Figur 15. Önskade marklutningar för ett makadammagasin, lutningar markerade med röda pilar.

3.5.Resultat från föroreningsmodellering
Det resultat som erhålls innan exploatering påvisar att kraven för rening uppfylls, se
Tabell 4. Föroreningsberäkningen gjord i StormTac visar att dagvattnet från fastigheten,
efter exploatering innehåller för höga halter av vissa föroreningar. Det resultat som
erhålls efter exploatering, se Tabell 5, påvisar förhöjda värden av koppar, zink och
suspenderat material.
Tabell 4. Resultat av föroreningar innan exploatering.

P

N

Cu

Zn

SS

TOC

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

Halt

K

110

1200 13

39

38000 8400

Riktvärde

Ccr,sw 150

2500 22

60

60000 20000

Tabell 5. Resultat av föroreningar innan rening efter exploatering. Grå markering indikerar att riktvärde
överskrids.

Halt

C

P

N

Cu

Zn

SS

TOC

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

93

1300 27

95

93000 15000
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Riktvärde

Ccr,sw 150

2500 22

60
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60000 20000

Efter rening med regnrabatt respektive makadammagasin erhålles resultaten i Tabellerna
6 och 7. Respektive resultat visar att båda lösningarna uppfyller de krav på rening som
ställs.
Tabell 6. Resultat efter enklare rening i regnrabatt, efter exploatering.

P

N

Cu

Zn

SS

TOC

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

90

590

6.6

20

10000 7500

2500 22

60

60000 20000

Halt

Cre

Riktvärde

Ccr,sw 150

Tabell 7. Resultat efter rening med makadammagasin, efter exploatering.

P

N

Cu

Zn

SS

TOC

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

90

750

6.9

29

16000 93000

2500 22

60

60000 20000

Halt

Cre

Riktvärde

Ccr,sw 150

Se bilaga 1 för fler resultat.
Med avseende på miljökvalitetsnormerna görs bedömningen att planen inte kommer
påverka statusen för Ryaverket och Göta älv negativt om föreslagna åtgärder genomförs.
Denna bedömning grundar sig i att totalhalterna som släpps ut per år minskar (se Tabell
6 och 7).

4. Slutsats och rekommendationer
Planens genomförande innebär att 8,5 m3 dagvatten kommer att behöva fördröjas inom
planområdet. Dagvattenflödet från området är idag 5,5 l/s vid ett 10 minuter långt regn
med 5 års statistisk återkomsttid. Om planen genomförs skulle flödet öka till 19 l/s vid
samma regn. Fördröjningsbehovet beror på andel hårdgjord yta i förslaget. Om andelen
minskar, minskar också fördröjningskravet.
Kretslopp och vatten förespråkar makadammagasin under mark eller en regnrabatt. Med
dessa förslag kan 8,5 m3 fördröjas inom planen och reningsbehovet uppfyllas. Generellt
skall höjdsättningen göras så att byggnaden så långt som möjligt ligger högre än
omgivande gator så att vattnet ytligt rinner bort från byggnaden.
Om regnrabatt väljs som fördröjnings- och reningslösning föreslås detta anläggas längs
planområdets södra gräns med längden 41 meter, bredden 0,7 meter och djupet 0,3 meter.
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Denna lösning kräver att byggnaden och parkeringen höjdsätts med lutning åt söder och
att parkeringen flyttas något närmare huset.

Makadammagasin kan placeras under marken vid östra änden av parkeringen, där
marken blir som lägst. För att uppfylla fördröjningskravet måste magasinet ha volymen
26 m3. Det finns plats för föreslaget makadammagasin med storleken 53 m2 i
parkeringens sydöstra hörn.
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Bilaga 1. Tabeller från föroreningsmodellering
Resultat föroreningsberäkning för fastighet, redovisar koncentrationer före exploatering,
efter exploatering samt med rening. Mängder (kg/år) redovisas i separat tabell. Resultaten
är beräknade med hjälp av StormTac. Innan exploatering finns ingen information om
reningsmetod därför tas inga resultat fram för det alternativet.
Innan exploatering
Tabell 8. Indata för föroreningsberäkningar innan exploatering.

Nederbörd

840

mm/år

Avrinningsområde A 0.12 ha
Rinnsträcka

s 60

m

Återkomsttid

N 5.0

år

Klimatfaktor

fc 1.25

Tabell 9. Indata för delavrinningsområden, innan exploatering.

Utredn.
Vol.avr.koeff. Avr.koeff. Dagvatten Grundvatten omr. (dim.
flöde)
ha

ha

ha

Parkering

0.85

0.80

0.0078

0.0078

0.0078

Takyta

0.90

0.90

0.017

0.017

0.017

Gräsyta

0.10

0.10

0.091

0.091

0.091

Totalt

0.27

0.26

0.12

0.12

0.12

Reducerat
avrinningsområde

0.031

Efter exploatering
Tabell 10. Indata för föroreningsberäkningar efter exploatering.

Nederbörd

840

mm/år

Avrinningsområde A 0.12 ha
Rinnsträcka

s 60

m

Återkomsttid

N 5.0

år

0.030
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fc 1.25

Tabell 11. Indata för delavrinningsområden, efter exploatering.

Utredn.
Vol.avr.koeff. Avr.koeff. Dagvatten Grundvatten omr. (dim.
flöde)
ha

ha

ha

Parkering

0.85

0.80

0.070

0.070

0.070

Takyta

0.90

0.90

0.030

0.030

0.030

Gräsyta

0.10

0.10

0.016

0.016

0.016

Totalt

0.76

0.73

0.12

0.12

0.12

Reducerat
avrinningsområde

0.088

0.085

Resultat innan exploatering
Tabell 4. Resultat för beräkning utav föroreningskoncentrationer innan exploatering.

P

N

Cu

Zn

SS

TOC

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

Halt

C

110

1200 13

39

38000 8400

Kriterium

Ccr,sw 150

2500 22

60

60000 20000

Tabell 12. Resultat för beräkning utav föroreningsmängder innan exploatering.

Förorening

P

N

Cu

Kg/år kg/år kg/år
Föroreningsbelastning 0,051 0.60

Zn

SS

TOC

kg/år kg/år kg/år

0.0064 0.019 18

4.1

Resultat efter exploatering
Resultat från StormTac nedan visar föroreningskoncentration
föroreningsmängd efter exploatering utan rening.

respektive

Tabell 5. Resultat av föroreningar innan rening efter exploatering. Grå ruta indikerar värde över kriteriet
vilket måste reduceras genom rening.

P

N

Cu

Zn

SS

TOC
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ug/l

ug/l

93

Halt

C

Kriterium

Ccr,sw 150

ug/l

ug/l

ug/l

1300 27

95

93000 15000

2500 22

60

60000 20000
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ug/l

Tabell 13. Föroreningsvolymer dagvattnet ger upphov till innan rening, efter exploatering.

Förorening

P

N

Cu

Zn

SS

TOC

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år
Föroreningsbelastning 0,078 1.1

0.023 0.079 78

13

Resultat efter rening med regnrabatt
Tabell 14. Indata för regnrabatt som används för rening.

Andel av reducerad avrinningsyta

n0

2.5

%

Utflöde, max

Qout 200

l/s

Tjocklek, tom yta

h1

250

mm

Tjocklek, växtbädd

h2

450

mm

Tjocklek, grov sand

h3

100

mm

Tjocklek, makadam

h4

350

mm

Tjocklek, skelettjord

h5

0

mm

Tjocklek, underbyggnad/undergrund/terrass

h6

1000

mm

Avstånd vattengång dräneringsrör till undergunden

h7

150

mm

Avstånd vattengång bräddbrunn till den övre bäddens yta

h8

200

mm

Porandel, växtbädd

n2

0.25

Porandel, makadam

n4

0.40

Hydraulisk konduktivitet, växtbädd

K2

200

Hydraulisk konduktivitet, makadam

K4

36000 mm/h

Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass K6

8.0

Släntlutning, 1:X

z

0

Anläggningens längd

L

0

Är marken förorenad?

Nej

Tillsats av biokol (utan gödningsmedel)?

Nej

mm/h

mm/h

m
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Tabell 15 nedan indikerar att bara 22 m2 regnrabatt krävs för att uppnå önskad rening.
Appliceras denna area behöver återstående volym fördröjas på annat sätt.
Tabell 15. Resultat för storlek på regnrabatt.

Anläggningens yta

Astf2

22

m2

Totalt anläggningsdjup exkl. underbyggnad

Htot2

1.2

m

Dimensionerande erforderlig utjämningsvolym

Vd3+Vd4 4.4

m3

Dim. varaktighet vid dim. Vd

tr2

360

min

Tillgänglig total utjämningsvolym

Vstftot

12

m3

Är anläggningen tillräckligt stor avseende flödesutjämning?

Ja

Behövs tätning runt anläggningen?

Nej

Tabell 6. Resultat efter enklare rening med regnrabatt, efter exploatering.

P

N

Cu

Zn

SS

TOC

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

46

850

10

21

26000 7900

2500 22

60

60000 20000

Halt

Cre

Kriterium

Ccr,sw 150

Tabell 16. Resultat efter rening med regnrabatt, efter exploatering. Tabellen redovisar föroreningshalter
dagvattnet ger upphov till.

P

N

Cu

kg/år kg/år kg/år

Zn

SS

TOC

kg/år kg/år kg/år

Föroreningsbelastning 0.039 0.71 0.0085 0.018 22

6.6

Avskiljd mängd

6.0

0.039 0.35 0.014

0.062 56
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Resultat efter rening med makadam
Tabell 17. Indata för makadam som används för rening.

Underjordiskt makadammagasin
Dim. Regndjup 3

rd3 30

mm

Total volym, inkl. fyllnadsmaterial

Vtot 26

m2

Höjd

0,5

m

Bredd

5,5

m

Längd

10

m

Tabell 7. Resultat efter rening med makadammagasin, efter exploatering.

P

N

Cu

Zn

SS

TOC

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

90

750

6.9

29

16000 9300

2500 22

60

60000 20000

Halt

Cre

Riktvärde

Ccr,sw 150

Tabell 18. Resultat efter rening med makadammagasin, efter exploatering. Tabellen redovisar
föroreningshalter dagvattnet ger upphov till.

P

N

kg/år

kg/år kg/år

Föroreningsbelastning 0.075
Avskiljd mängd

Cu

Zn

SS

kg/år kg/år kg/år

0.62 0.0058 0.024 13

0.0024 0.44 0.017

TOC

0.055 65

7.8
4.8
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Bilaga 2 Alternativa lösningar
Ytterligare alternativ att överväga vid val av dagvattenlösning.
Sedum tak
Används sedumtak med substratdjup på 100–150 mm antas detta ha
avrinningskoefficient 0,4 och ge en fördröjning på 1,5 m3 dagvatten. Detta innebär att
resterande fördröjningsbehov blir 7 m3. Det alternativ som väljs av regnrabatt eller
makadammagasin kan därmed utformas med mindre dimensioner.
Gräsarmering
Att använda sig utav gräsarmering på delar av parkeringsytan och ytan mellan byggnaden
och avsedd parkering, se Figur 8, kan även det vara ett alternativ. Gräsarmering är
plattor/stenläggning som delvis släpper igenom vatten. Detta hade kunnat anläggas
samtidigt som höjdsättningen gör att marken lutar från byggnad och från parkering in
mot mitten. Där kan vatten ansamlas till brunnar för att sedan transporteras till ett
makadammagasin med mindre dimensioner än det som är angivet i förslaget ovan.
Gräsarmering med en avrinningskoefficient på 0,4 medför att 1,6 m3 mindre vatten
behöver fördröjas. Ytan som gräsarmering kan anläggas på beräknas till ca 400 m2, och
motsvarar den yta som finns mellan byggnad och parkeringsplatser. Volymen som
makadammagasin/regnrabatt har kvar att fördröja är då 6,9 m3.
Om hela parkeringen och ytan mellan parkeringsplatser och byggnad skulle anläggas
med gräsarmering resulterar det i att 5,7 m3 behöver fördröjas i
makadammagasin/regnrabatt.
För att gräsarmeringen ska fungera på avsett vis behöver marken lutas så att det blir en
svacka mellan byggnad och parkeringsplatser där vattnet kan ansamlas för att sedan gå
via brunn till makadammagasin, alternativt med lutning mot regnrabatt.
Färre P-platser.
Om antalet P-platser halveras medför detta att den hårdgjorda ytan istället för 702 m2,
blir 402 m2. De parkeringsplatser som försvinner ersätts med grönyta.
Avrinningskoefficienten för den grönytan beräknas som 0,2 då berg ligger nära
marknivån. Detta gör att den volym som behöver fördröjas minskar med 1,8 m3.
Makadammagasin/regnrabatt behöver då bara fördröja ca 6,7 m3 vatten.

