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1.

1: Befintliga förhållanden, översiktskarta, skala 1:500 och 1:1000
2: Beräkning av dimensionerande regnintensitet
3: Beräkning av dimensionerande flöden
4: Beräkning av erforderligt behov av dagvattenfördröjning
5: Utformningsförslag, översiktskarta, skala 1:500 och 1:1000
6A: Ytavrinningsanalys, Avrinningsområde och uppsamlingspunkter, 1:2500
6B: Ytavrinningsanalys, Större och mindre vattendrag, 1:1100
7: Ytavrinningsanalys, höjdindelade områden, 1:1500

Sammanfattning
I samband med detaljplanearbetet för bostäder i Amhults By inom stadsdelen
Torslanda, Göteborg, har Ramböll Sverige AB fått i uppdrag av Göteborgs stad att
göra en dagvattenutredning för området.
I utredningen föreslås dagvattnet från planområdets anlagda ytor fördröjas och
renas med hjälp av fördröjnings/infiltrationsmagasin, ett nytt avskärande dike
samt befintliga diken. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) eftersträvas
innan det leds vidare till det allmänna separata avloppssystemet nedströms
området.
Det befintliga diket kulverteras en delsträcka. Med LAS data som input till GIS har
information om höjder, vattendrag och dess avrinning tagits fram. Analyser av
resultat visar vilka flöden som uppstår inom avrinningsområdet samt hur stor
översvämning en höjning av vattennivån i diket kan innebära.

1.1

Syfte
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Syftet med uppdraget är att utreda förutsättningarna för lokalt omhändertagande
av dagvatten, fördröjning/rening av dagvatten samt eventuella tekniska
skyddsåtgärder som kan behöva vidtas. I vilken utsträckning fördröjning av
dagvatten behöver ske efter exploatering av planområdet är också en del av syftet
med uppdraget.

1.2

Underlag
I arbetet med utredningen har bland annat följande underlag använts:

Principskiss för bostadskvarter.

Karta med befintliga va-ledningar.

Inmätningsdata för dike

LAS-data

Geoteknisk utredning
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Fältstudie 2013-10-31.
Möte med beställare 2013-10-30.
Publikation P90, Svenskt Vatten.
Publikation P104, Svenskt Vatten.
Publikation P105, Svenskt Vatten.

2.

Befintliga förhållanden

2.1

Områdesbeskrivning
Amhults By ligger i stadsdelen Torslanda. Det område som är aktuellt för
dagvattenutredningen är ca 1,7 ha stort och består idag av 7 fastigheter av
varierande storlek, se Bild 1.
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Bild 1. Karta över planområdet
Inom planområdet finns idag ett antal bostadshus, asfaltsvägar såväl som
grusvägar. I norr och öster gränsar ett kuperat område med berg i dagen och en
del grönska. Ett dike som avvattnar området rinner från nordöst till sydväst
genom planområdet. I söder ligger ett befintligt bostadsområde som ligger på
lägre nivå än planområdet se Bilaga 1A och 1B.
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Området norr om planområdet är relativit kuperat med stora höjdskillnader och
sluttningar ner mot planområdet. Själva planområdet sluttar från ca +25,0 m i
öster till ca +5,0 m i väster, se Bilaga 7.

2.2

Befintligt spill-, dag- och vattensystem
Befintliga byggnader inom planområdet är anslutna till allmänt avloppsystem för
spill- och vatten som ingår i Kretslopp och Vattens verksamhetsområde.
Det finns inga allmänna dagvattenledningar men utanför planområdet förekommer
de, se Bilaga 1A och 1B. Besök på plats noteras att dagvatten leds från tak ner i
mark och med utlopp i diket.
Huvudsaklig avvattning av planområdet sker idag via det dike som går genom
planområdet från nordväst till sydöst. Längre nordväst utanför planområdet är
diket utfört med stora slänter, ca 4-5 m breda, och 3 m djupt. Inom planområdet
har diket mindre slänter och är mellan 0.5-1.5 meter djupt. Diket för med sig
dagvatten från områden utanför planområdet och leds i en trumma under en väg
in till planområdet. Inom planområdet är diket av varierat skick och flera
kulverteringar har gjorts i form av trummor vid infarter och vägar. En sträcka har
tidigare varit kulverterad men har idag återställts till öppet diket. Slänterna i
denna sträcka lider delvis av erosionsproblem. Sträckan är utförd med stödväggar
av betong och två skarpa svängar, se Bild 4 och Bilaga 1A och 1B.
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Ungefär mitt i planområdet finns ett mindre dike som går från höjdområdet i
nordöst och ner mot sydväst i planområdet. Diket för med sig vatten från
höjdområdet men det är oklart exakt vart det mynnar ut i det större diket. En
grusväg delar planområdet, en i söder och en i norr. Diket går under grusvägen
med en 1200 mm trumma och vidare in i den södra delen och går genom
ytterligare ett antal trummor. Sedan leds diket vidare ut ur planområdet igenom
en trumma vid planområdesgränsen i söder. Trumman är ansluten till allmänt
dagvattensystem.
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Bild 4. Diket som rinner genom planområdet med stödmur i en skarpsväng.
Stora delar av planområdet består idag av grönytor vilka bidrar till ett litet
dagvattenflöde. De ytor som inom planområdet bidrar till dagvattenflöden är
befintliga byggnaders takytor, grusvägar och ytor med berg i dagen.
Bostadsområdet i söder påverkar inte planområdets dagvattenflöden eftersom det
är beläget på lägre nivåer. Det kuperade området i nordöst som består av
grönområden och berg i dagen har visst bidrag till dagvattenflödet då det sluttar
ner mot planområdet.

2.3

Ytavrinningsanalys
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LAS data har använts och utifrån den har ett avrinningsområde med höjder,
uppsamlingspunkter för avrinningen och vattendrag tagits fram i GIS. Analyser av
flöden och översvämningar har kunnat göras med hjälp av informationen från GIS
modellen.
Bilaga 6A visar det avrinningsområde som planområdet för Amhult ingår i.
Avrinningsområdet är ungefär 230 000 m2 alltså 23 ha. Ett 10 års regn som varar
i 10 min kan generera mer än 1000 l/s (observera att flöden västerifrån kan
tillkomma, då eventuellt inte hela avrinningsområdet innefattas). Bilaga 6B visar
både huvudsaklig ytavrinningen (blå) för planområdet samt de mindre
flödesvägarna (brun). Bilaga 7 visar höjdförhållandena inom området (1 meters
höjdintervall). Ljusgrönt är lägst höjdområde i planområdet och är där vatten
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samlas. Om vattennivån i diket stiger över 1 meter kommer vatten översvämma
till detta lägsta höjdområde. Med en höjning på 2 meter kan vatten samlas enda
upp till nästa höjdområde och så vidare. Mer avancerade program (ex. MIKE)
krävs för en djupare översvämningsanalys för olika regnevent.

2.4

Instängda områden olämpliga för byggnation
Inga instängda partier olämpliga för byggnation hittades inom utredningsområdet.
Med ej instängt område avses ett område varifrån dagvatten ytledes kan avledas
med självfall.

2.5

Markavvattningsföretag och täckdikning
Enligt information från Länsstyrelsen, Västra Götalands län, finns det inte något
markavvattningsföretag i Amhult. Dock finns en täckdikningsplan 3414
i deras arkiv men denna ligger utanför planområdet. Den svarta rutan nedan
innefattar bland annat planområdet se Bild 5.

3414
Bild 5. Täckdikningsplan 3414 i Amhult utanför planområdet.
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2.6

Geoteknik och hydrologi
Geotekniska förutsättningar för planområdet i Amhults By har tagits fram av GEOgruppen AB.
Jordlagren inom planområdet består i huvudsak av ett naturligt ytlager ovanpå ett
lager av lera. Leran vilar på friktionsjord som vilar på berggrunden. Det naturliga
ytlagret når inom området till ett djup på mellan 0,2-0,4 meter. Lerans mäktighet
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varierar mellan 0 till ca 12 meters djup. Bergets nivå varierar mellan 0,7 – 13,1
meters djup under markytan. Dock går berget i dagen på flera håll inom
planområdet.
Grundvattenytans nivå har inte gått att fastställa efter de undersökningar som har
gjorts då man bara har stött på fria vattenytor i två av provtagningshålen som
satts ut. Ska dagvattenmagasin anläggas bör utförligare undersökningar göras för
att ta reda på grundvattenytans nivå i anslutning till magasinet. Nivån på
grundvatten kan vara avgörande för magasinets utformning och funktion.

2.7

Vegetation
Vegetation inom bebyggda områden har stor betydelse för miljön. Vegetation
förbättrar lokalklimat, ger trivsammare boendemiljö och filtrerar bort vissa
föroreningar. Vegetationen hjälper till att ta hand om dagvatten genom att
förbättra vattenbalansen samt minska avrinningen. Vegetation har ett värde att
bevaras för att rena dagvatten. Att bevara så mycket som möjligt av befintlig
vegetation är bra för dagvattenhanteringen inom området.

3.

Framtida förhållanden

3.1

Områdesbeskrivning
Detaljplanen innehåller förslag om förtätningen med 5 nya byggrätter för
enbostadshus och ett område med grupphusbebyggelse. Exploateringen som
detaljplanen för med sig kommer bidra till ökad andel hårdgjorda ytor i form av
takytor och vägar. Dessa kommer i sin tur bidra till ökad dagvattenavrinning inom
området.
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En viss sträcka av diket kommer i och med exploateringen att kulverteras. På
denna sträcka kommer fördröjningen och infiltrationen som diket har idag att helt
försvinna. Det befintliga diket för redan idag med sig stora mängder dagvatten
från områden uppströms. Därför är det viktigt att planera för fördröjning av
dagvatten inom området innan dagvattnet leds vidare till diket.
Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Lägsta golvnivåer
för byggnader ska vara högre än befintlig gatunivå för att säkerställa avrinning till
befintligt ledningsnät.
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3.2

Dimensionering

3.2.1

Förutsättningar dagvattenhantering
Förutsättningarna för dagvattenhantering är framtagna i samråd med Göteborgs
Stad samt hämtade ur P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar, P104
Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem samt P105
Hållbar dag- och dränvattenhantering.
För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar och ökade nederbördsmängder
ansätts en säkerhetsfaktor. Svenskt Vattens Publikation P104 rekommenderar att
en säkerhetsfaktor mellan 1,05–1,3 väljs för korttidsnederbörd i Sverige, vilket
innebär att dimensionerande regn förväntas öka med 5-30 % beroende på
områdets lokalisering i landet. Säkerhetsfaktorn ansätts efter lokala förhållanden
såsom lutningsförhållanden, höjdsättning av bebyggelse och risken för dämning
från recipienten. Säkerhetstillägg 20 % har använts för dimensionering.
Dagvatten från området avleds idag till diket som rinner genom området. Mycket
av dagvattnet kan också antas stanna och infiltreras inom området då en stor del
av marken idag består av grönytor.
Beräkningar har utförts för dimensionerande regn med återkomsttiden 10 år med
Z=26. För beräkningar av flöden har varaktighet på 10 min använts. Bräddning
vid mer intensiva regn bör ske på markytan. Samma regn har använts vid
flödesberäkningar för exploaterad samt oexploaterad mark.
Kravet på magasinsvolymen är att den ska klara av att magasinera 10 mm (2 års
regn) som faller på hårdgjorda ytor. Vilket är kravet Kretslopp och vatten ställer
för exploatering inom verksamhetsområdet för dagvatten. Fördröjningen ska ske
inne på tomt.
Området omfattar cirka 1,7 ha. Beräkningar har utförts för följande fördelning av
ytor innan exploatering: grönytor 1,18 ha berg i dagen 0,2 ha, vägar 0,15 ha och
tak 0,12 ha. Beräkningar har utförts för följande fördelning av ytor efter
exploatering: grönytor 1,1 ha, berg i dagen 0,2 ha, grusvägar 0,05 ha,
asfaltsvägar 0,14 och tak 0,3 ha.
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3.2.2

Beräkning av dimensionerande regnintensitet
För beräkning av dimensionerande regnintensitet (iÅ) har Dahlström (1979)
ekvation använts. Dimensionerande regnintensitet har beräknats ur formeln:
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Ekvation 1. Dahlström (1979) ekvation.

där:
iÅ – regnintensitet, l/s, ha,
TR- regnvaraktighet, minuter,
Å- återkomsttid, månader.
Z- regional parameter som ges av figur 4.3 sid.20 P90
Beräkningar har utförts för dimensionerande regn med återkomsttiden 10 år, en
varaktighet på 10 min samt ett Z-värde = 26. Detta ger en dimensionerande
regnintensitet på 244 l/s, ha. Beräkningar framgår i bilaga 2.

3.2.3

Beräkning av dimensionerande flöden
För beräkning av dimensionerande vattenföringar (Qdim) har rationella metoden
använts. Dimensionerande vattenföringar har beräknats ur formeln:
Qdim = q  Ar
Ekvation 2. Beräkning av dimensionerande flöden.

där:
q- regnintensitet vid vald återkomsttid och varaktighet,
Ar- reducerad area, Ar=   F,
F- avrinningsområdets storlek,
- avrinningskoefficient.
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Avrinningskoefficient 0,9 för tak, 0,8 för asfaltsvägar, 0,5 för grusvägar, 0,6 för
berg i dagen samt 0,1 för grönytor har använts för dimensionering.
I tabell 1 presenteras dimensionerande flöden för befintlig markanvändning och
förväntade flöden efter exploatering. Beräkningar framgår i bilaga 3.
Yta,
ha

Flöde innan
exploatering, l/s

Flöden efter exploatering,
l/s

1,7

102

157
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Tabell 1: Sammanställning av dimensionerande flöden för planområdet innan och
efter exploatering.
Flödet efter exploatering beräknas således öka med cirka 55 l/s i planområdet.

3.2.4

Beräkning av erforderligt behov av dagvattenfördröjning
Kravet på dagvattenfördröjningen är att 10 mm regn (2 års regn) på hårdgjorda
ytor ska kunna fördröjas på tomt inom området. Endast nya hårdgjorda ytor är
med i beräkningen av erforderlig magasinsvolym.
I tabell 2 presenteras erforderligt behov av dagvattenfördröjning inom
planområdet. Beräkningar framgår i bilaga 4.
Erf. behov av dagvattenfördröjning, m3
Utan säkerhetstillägg

Med säkerhetstillägg

23

28

Tabell 2: Sammanställning av erforderligt behov av dagvattenfördröjning inom
planområdet.
Erforderligt behov av dagvattenfördröjning inom planområdet är ungefär 28 m3
med ett säkerhetstillägg på 20%.

3.3

Förslag till utformning
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Dagvattenavledningen inom planområdet föreslås utföras med ekologisk
dagvattenhantering. Med detta menas i första hand:

Bibehållande av vattnet i marken och i närområdet, så att den lokala
hydrologin förändras så lite som möjligt och att en fördröjning av
avrinningen i området uppstår. I princip innebär detta att man strävar
efter att bibehålla den naturliga avrinningen från området genom att
utjämna och fördröja den ökade avrinningen som uppstår i samband med
exploateringen inom området.

Att om möjligt utnyttja den naturliga reningsförmågan hos vegetation,
sediment, etc. för att erhålla ett renare dagvatten.

Olika typer av öppen avledning av dagvatten bör utnyttjas i första hand.
I norra delen av planområdet där det planeras för förtätning med nya
enbostadshus föreslås mindre fördröjningsmagasin anläggas (magasin 1-3). Från
magasinen leds dagvattnet vidare i ledning till befintligt dike. I bilaga 5A och 5B
illustreras föreslagen dagvattenhantering översiktligt med befintligt dike,
dagvattenmagasin samt en enkel översikt av framtida dagvattenledningar.
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Beroende på markförhållanden kan magasinen utföras som täta eller med
infiltrerande egenskaper. Magasinen kan utföras som, kassettmagasin, rörmagasin
eller stenkistor, se rubriker 3.3.4, 3.3.5 och 3.3.6.
Dagvatten från ny väg och byggnader i södra området med grupphusbebyggelse
föreslås fördröjas i magasin 4. Från magasinet leds sedan dagvattnet vidare i
ledning till befintligt dike söder om planområdet. Magasinet kan utföras antingen
som ett öppet magasin (se rubrik 3.3.7) eller som ett nergrävt magasin beroende
på markförhållanden och tillgängligt utrymme.
Mellan grupphusbebyggelsen och naturområdet i öst så föreslås att ett mindre
avskärande dike anläggs, se rubrik 3.3.2. Detta för att samla upp det dagvatten
som avrinner från det sluttande naturmarksområdet med berg i dagen. Från diket
leds sedan dagvattnet i ledning vidare för att sedan samlas upp i
dagvattenmagasinet i söder.
Eftersom exploateringen kommer innebära större andel hårdgjorda ytor än
tidigare kan man få ner den andel något genom att till exempel anlägga
gräsarmering på garageuppfarter. Dessa har en infiltrerande funktion på
dagvattnet och bidrar också med ett grönt inslag i gaturummet.
Som förslag till förbättring och möjlighet till ökad flödeskapacitet i diket föreslås
att befintligt dike som rinner genom området restaureras i framtiden på de håll
där slänter idag eroderar, se särskilt sträckan med de skarpa dikessvängarna och
stödväggar. Stödväggarna föreslås ersättas med dikesslänter och de skarpa
svängarna rätas ut. Så mycket som möjligt av diket bör vara öppet och inte
kulverteras. Ett kulverterat dike innebär risker ifall dimensionering ej är tillräcklig
och kan leda till översvämningsproblem.
För att säkerställa god avrinning och minskad risk för uppdämning av dag- och
dräneringsvatten bör lägsta golvnivå sättas med hänsyn till lutning av intilliggande
mark så att lokala lågpunkter, i vilka dagvatten kan ansamlas, undviks. Lägsta
golvnivå ska vara högre än gatunivå vid förbindelsepunkt för dagvatten för att en
tillfredsställande avledning av dag- och dräneringsvatten ska kunna erhållas.
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3.3.1

Kulvertering

En sträcka av diket kommer enligt önskemål från boende samt på grund av planer
om mötesplats och närhet av planerad byggelse att kulverteras se Bilaga 6A och
6B. Kulverten föreslås få dimensionen 1200 mm. Läggs en större dimension
kommer det föra med sig problem nedströms diket där kulvertarna har
dimensionen 1200 mm. Där kulverten kommer anläggas föreslås vägdiket flyttas
något samt att dagvattenbrunnar installeras för att ta in dagvatten från diket samt
ge möjlighet till bräddning ifall kulverten går full. Se bild 6 för exempel på hur en
lösning skulle kunna se ut i sektion. Kulverten kan klara det flöde som genereras
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av ett 10 års regn under 10 min, se ytavrinningsanalysen under rubrik 2.3, dock
förutsatt vissa förhållanden vad gäller underhåll, dagvattenhantering för framtida
exploateringar i området och eventuella flöden som tillkommer västerifrån.

Bild 6. Typsektion som visar hur kulverten kan utformas intill befintlig väg och
med möjlighet till bräddning.
Kulvertering kan kräva tillstånd eller anmälan. Följande stycke är hämtat från
Naturvårdsverket hemsida och är baserat på författning enligt Miljöbalken.
En kulvertering (rörläggning) av ett befintligt dike är inte markavvattning om den
inte ökar avvattningen av marken jämfört med tillståndet före kulverteringen.
Däremot kan en sådan kulvertering utgöra annan vattenverksamhet enligt 11 kap.
2 § p. 1 MB genom t.ex. grävning i ett vattenområde. Det betyder att det krävs
tillstånd eller anmälan om inte undantaget i 11 kap. 12 § MB är tillämpligt, dvs.
om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas. Ett
öppet dike kan också omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB. Kulvertering
kan därför kräva dispens från biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap. 11 § MB
(Naturvårdsverket, 2013).
3.3.2

Avskärande dike
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Ett öppet avskärande dike föreslås anläggas i norra delen av området med
grupphusbebyggelse, se Bild 7. Syftet med diket är att det ska samla upp,
fördröja och leda bort dagvatten som kommer från naturområdet med berg i
dagen öster om diket. Utförande av dikesslänter anpassas till omgivande terräng,
träd som ska bevaras samt nya byggnader och planteringar.
Diket ska vara gräsbeklätt och eventuellt förses med erosionsskydd i botten.
Lutning av diket ska vara minst 1 %. Nya diket förses med en intagsbrunn ungefär
mitt på dikessträckan. Brunnen ansluts till tät ledning som längre nedströms
ansluts till dagvattenmagasin.
Tillräcklig plats får göras för det avskärande diket vilket innebär ett visst ingrepp i
berget, dock behöver inte detta bli omfattande eftersom bergsprängning ändå
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krävs för grupphusbebyggelsen. Diket förslås därför att anläggas så nära
bebyggelsen som möjligt.
Fördelen med öppna diken är att hastigheten på vattnet reduceras och att det
även kan vara ett trevligt inslag med kombinationen vatten och grönyta i
området.

Bild 7. Exempel på nytt avskärande öppet dike vid grupphusbebyggelse

3.3.3

Makadamdiken

Ett alternativ till ett öppet avskärande dike kan vara att anlägga ett makadamdike
som anläggs under en skålad gräsyta där dagvattnet samlas, se Bild 8.
Under den gräsyta som diket anläggs görs ett cirka 1 meter djupt dike fyllt med
genomsläppligt material, typ makadam. Magasinerings- eller fördröjningsvolymen
i makadamdiken utgörs av porvolymen i fyllningsmassorna, cirka 30 %. Ett lager
geotextil skyddar makadammen från det gräsbevuxna jordlagret. I botten av diket
läggs en dränerande ledning. Bräddintag, i form av brunnar med kupolsil, kan
placeras ovan den skålade gräsytan.
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Avtappningen av makadamdiken utförs med en dräneringsledning som läggs nära
botten i fyllningen eller så kan det avtappas genom infiltration ut i omgivande
marklager.

Bild 8. Makadamdike med dräneringsledning i botten. Källa: Svenskt Vatten P105.
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Makadamdike har främst fördröjande förmåga men de har även viss renande
effekt. Nackdelen med makadamdiken är att de oftast behöver grävas om med ca
10-15 års mellanrum då den hydrauliska kapaciteten avtar med tiden.
3.3.4

Dagvattenkassetter

Dagvattenkassetter av plast fungerar som nedgrävt dagvattenmagasin.
Dagvattenkassetternas (Bild 9) hålrumsvolym är 95 % vilket innebär att man
sparar mer än 2/3 av ytbehovet jämfört med en anläggning av makadammagasin.

Bild 9. Dagvattenkassetter. Källa: www.wavin.se.
Kassetterna kan användas för avledning av dagvatten från tak och hårdgjorda
ytor. De bör förses med bräddanslutning för indikation på framtida igensättning.
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Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med makadamfyllda magasin är att
kassettmagasinen inte kräver lika stor plats och möjligheterna till inspektion,
rensning och spolning är större. Noteras bör att kassettmagasin måste anläggas
ovan grundvattenytan. Annars kan inte hela volymen utnyttjas till magasinering.
Kassetterna finns i olika utseenden och storlekar beroende på leverantör.
Gemensamt för de olika kassettyperna är att en geotextilduk måste placeras runt
kassetterna för att hålla smuts och jord utanför magasinet (Bild 10).
Alternativt placeras en tät duk runt kassettmagasinet för att på så sätt ta bort
möjligheten till infiltration. Detta kan vara ett alternativ då markförhållanden inte
ger möjlighet till infiltration eller då det ej finns möjlighet att placera kassetterna
över grundvattenytan.
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Bild 10. Visar montering av kassetter för dagvattenhantering med geotextil.
Källa: www.rehau.com
3.3.5

Rörmagasin

Rörmagasin är en typ av tätt magasin och ger ingen möjlighet till infiltration, se
Bild 11. Dimensionen på röret kan väljas efter de utrymmen som finns att
använda i marken där det ska grävas ned. Ledningarna som utgör magasinet bör
läggas med svag lutning, 1-2‰. Magasinet bör förses med brunnar som möjliggör
inspektion av rörledningarna.

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

Magasinets utlopp kan med fördel vara av mindre dimension än magasinets
inlopp. På så sätt får skapas en fördröjning av dagvattnet i magasinet. Inloppet till
magasinet kan placeras i valfri nivå, viktigt att tänka på är att det inte ska dämma
bakåt till känsliga delar i ledningssystemet om magasinet går fullt. Magasinets
utlopp bör placeras i nivå med magasinets vattengång och ett bräddutlopp
placeras i magasinets överkant för att förhindra att magasinet går fullt.
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Bild 11. Rörmagasin. Källa: www.kwhpipe.se

3.3.6

Stenkistor

Ytterligare ett alternativ till dagvattenmagasin kan vara att gräva ner stenkistor.
En brunn med sand- och lövfång installeras föredragsvis innan stenkistan. En
stenkista anläggs genom att fylla en grop med sten av lämplig storlek, som i sin
tur omsluts av en geotextil. Gropen fylls sedan igen och dagvattenledningar
kopplas både in och ut från stenkistan. Dagvatten fördröjs sedan i de hålrum som
uppstått mellan stenarna och infiltreras även till marken runtomkring.
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3.3.7

Öppen dagvattendamm

En öppen dagvattendam kan anläggas som ett alternativ till ett nergrävt magasin i
det södra bostadsområde (dagvattenmagasin 4). En damm kan ha såväl
fördröjande som renande funktioner på dagvattnet. Säkerhet är viktigt att tänka
på vid anläggning av dammar vid bostadsområden. Därför bör dammar inte
anläggas för djupa och med flacka slänter både över och under vattnet. Staket
kan sättas upp för att minska olycksrisken. Att placera ut buskar eller stenar när
strandkanten kan också bidra till att minska risken för olyckor. Anläggs dammar i
områden där det finns risk för att föroreningar följer med dagvattnet kan det vara
lämpligt att installera någon form av renande anläggning i anslutning till dammen,
det kan t. ex vara en oljeavskiljare.
3.3.8

Gräsarmering

Gräsarmering är stenplattor som kopplas samman på så sätt att celler uppstår
mellan plattorna, vilka sedan kan fyllas med t.ex grus eller jord, se Bild 12.
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Beroende på vad man har för fyllning mellan plattorna så finns det möjlighet för
gräs att växa där. Gräsarmering kan lämpligen användas på parkeringsytor istället
för asfalt, viktigt att tänka på då är att välja plattor som är körbara. Fylls cellerna
mellan plattorna med grus eller jord så skapas en möjlighet för dagvatten att
fördröjas där vilket inte är möjligt på en konventionell asfaltsparkering. Förutom
att ha en viss infiltrerande funktion så ger gräsarmering ett grönt inslag i
gatubilden och utgöra en tydlig avgränsning mellan parkeringsyta och körbana.

Bild 12. Gräsarmering på garageuppfart. Källa: www.alltimark.se

4.

Investeringskostnad
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Kostnader för de olika typerna av anläggningar kan endast översiktligt bedömas
med utgångspunkt från A’- prislista markarbeten 2012 Norconsult, tidigare
erfarenheter från liknande projekt samt insamlad kostnadsinformation från olika
VA- produkt försäljare och entreprenörer, se Tabell 3.
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Tabell 3. uppskattade kostnader för åtgärder
Rörmagasin
Priset på rörmagasin varier med dimension på valt rör, större dimension ger högre
pris/m men med större dimension krävs det färre meter magasin. Rör av polyeten
är ett dyrt men vägs upp av lång livslängd och låga underhållskostnader.
Gräsarmering
Gräsarmering har ett pris på omkring 300kr/m² (stonefactory.se)
Tillkommer gör materialkostnader för utfyllnad under och i gräsarmeringens
hålrum.

5.

Drift- och underhållskostnader
Kostnad för skötsel uppgår årligen till 5-8 % av anläggningskostnaderna.
Kostnaderna för skötsel baseras på grova uppskattningar. En bedömning görs för
varje enskilt fall och kostnaderna varierar från år till år. Nyanlagda anläggningar
kräver utökad skötsel de tre första åren.
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Drift- och underhållskostnader för öppna diken varierar kraftigt vilket kan bero på
vilka komponenter man har valt att ta med i skötselkostnaderna. 0,01-1,41 kr/m
är beräknat på ett dike med djupet 0,5 m (Bäckström, 2002). Skötseln består av
gräsklippning, städning och allmän tillsyn.
Makadamdiken behöver grävas om efter cirka 10- 15 år eftersom de hydrauliska
förutsättningarna ändras med tiden till följd av olika grad av igensättning.
Livslängd på dagvattenkassetter varierar med hur arbetet med tätningen kring
kassetterna är utförd. Blir detta fel utfört kan sediment tränga in och uppta volym
eller ännu värre, på sikt sätta igen magasinet. För mindre magasin fungerar dessa
utmärkt då de är billiga och enkla att montera.
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Rörmagasin behöver eventuellt spolas rent från grus och smuts men är utöver det
i stort sätt underhållsfria. Själva rörledningarna kan få en livslängd på upp till 100
år.
Gräsarmering behöver inte mycket underhåll. Om gräsarmeringen är kraftigt
trafikerad kan gräset med tiden försvinna. Vid låg trafikbelastning kan gräset
behöva skötas om för att inte växa till sig för mycket.

6. Slutsats
Dagvattenavrinningen fungerar idag bra inom planområdet. Därför är det viktigt
att åtgärder vidtas för att fördröja ökat dagvattenflöde som nyexploateringen
kommer innebär. Fördröjning av dagvattnet bör utformas så att riskerna för
översvämningar inom området inte ökar vid dimensionerande regn även i
framtiden.
Fördröjning av dagvatten från nya takytor sker enklast via nya nedgrävda
magasin. Typ av magasin och utformning behöver utredas vidare och en
kompletterande geoteknisk utredning bör genomföras för att kunna anlägga bästa
möjliga magasin för ändamålet. Även för magasinet som föreslås anläggas vid
grupphusbebyggelsen bör en mer detaljerad utredning och projektering utföras.
När arbete görs för att anlägga nya fördröjningsmagasin finns även möjlighet att
se över befintlig dagvattenhantering. För att öka fördröjningen ytterligare inom
området kan en möjlighet vara att leda befintligt dagvatten via de nya
dagvattenmagasinen. Skulle så ske behöver magasinen dimensioneras för större
volymer än vad som har beräknats fram i denna rapport.

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

Avskärande dike föreslås anläggas norr om planerad grupphusbebyggelse kommer
ha viss fördröjande och infiltrerande effekt men huvudfunktionen kommer vara att
leda bort dagvatten som rinner ifrån norr mot ny bebyggelse i söder. En
utförligare projektering av diket behöver göras för att säkerställa dikets funktion.
Ytavrinningsanalysen visar hur mycket av planområdet som kommer
översvämmas vid höjning av vattennivån i diket, vilket kan vara användbar
information vid nybyggnation. Resultat från GIS visar även att kulvertens
dimension klarar flödet från avrinningsområdet vid ett 10 års regn.
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BILAGA 2
BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE REGNINTENSITET
(enligt Svenskt Vatten publikation P90)
Ekvation 1. Dahlström (1979) ekvation:

Z=
T=
tr=

26
120

mån

10

min

i(tr,Z)=

244

l/s, ha

Regnstatistik:Dahlström 1979
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Figur 1. Intensivitets- varaktighetsdata enligt Dahlström (1979) ekvation.
Figuren visar regnvaraktigheter från 10 minuter upp till 2 timmar. Återkomsttid är 10 år.
Regnintensitet är 244 l/s, ha vid regnvaraktighet 10 minuter och återkomsttid 10 år.

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

Där:
qd dim =
A=
=
Ared =

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

iÅ =

dimensionerande regnintensitet, l/s, ha

INNAN EXPLOATERING AV PLANOMRÅDET
Delyta
A, ha
Tak
0,124
Berg i dagen
0,196
Grönytor
1,178
Väger
0,145
Totalt
1,64
EFTER EXPLOATERING
Delyta
Berg i dagen

A, ha
0,196
Asfaltsväger
0,138
Grusvägar
0,05
Tak
0,306
Grönytor
1,15
Totalt
1,84
ÖKNING EFTER EXPLOATERING, l/s:

0,9
0,6
0,1
0,5

0,6
0,8
0,5
0,9
0,1

Ared, ha

iÅ, l/s, ha

qd dim, l/s

0,11
0,12
0,12
0,07
0,42

244
244
244
244

27
29
29
18
102

Ared, ha
0,12
0,11
0,02
0,28
0,12
0,52

iÅ, l/s, ha
244
244
244
244
244

qd dim, l/s
29
27
6
67
28
157
54,4

BILAGA 4
BERÄKNING AV ERF. BEHOV AV VOLYM PÅ DAGVATTENMAGASIN
10mm regn för hårdgjorda ytor ska fördröjas inom kvarteret.
ERF. MAGASINSVOLYM FÖR HELA PLANOMRÅDET

Delyta
Gator
Tak

Totalt

A, ha
0,065
0,16
0,23

Erf. Magsinsvolym
(m³) vid 10mm regn
6,5
16,2
22,7

Erf. Magsinsvolym (m³) vid
10mm regn inkl 20%
säkerhetstillägg
7,788
19,44
27,228

ERF. MAGASINSVOLYM FÖR DAGVATTENMAGSIN 1

Delyta
Tak

A, ha
0,011

Erf. Magsinsvolym
(m³) vid 10mm regn
1,1

Erf. Magsinsvolym (m³) vid
10mm regn inkl 20%
säkerhetstillägg
1,32

ERF. MAGASINSVOLYM FÖR DAGVATTENMAGSIN 2

Delyta
Tak

A, ha
0,03

Erf. Magsinsvolym
(m³) vid 10mm regn
3,3

Erf. Magsinsvolym (m³) vid
10mm regn inkl 20%
säkerhetstillägg
3,96

ERF. MAGASINSVOLYM FÖR DAGVATTENMAGSIN 3

Delyta
Tak

A, ha
0,011

Erf. Magsinsvolym
(m³) vid 10mm regn
1,1

Erf. Magsinsvolym (m³) vid
10mm regn inkl 20%
säkerhetstillägg
1,32

ERF. MAGASINSVOLYM FÖR DAGVATTENMAGSIN 4

Delyta
Tak
Gator
Totalt

A, ha
0,11
0,06
0,18

Erf. Magsinsvolym
(m³) vid 10mm regn
11,4
6,5
17,9

Erf. Magsinsvolym (m³) vid
10mm regn inkl 20%
säkerhetstillägg
13,692
7,788
21,48
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