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1 Bakgrund 
På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, har ÅF Infrastructure 
utarbetat en princip för dagvattenhantering med anledning av planerad utbyggnad av Tuve Centrum, 
se Figur 1. Detaljplaneområdet består av ca 62 000 m2. Planområdet omfattar helt eller delvis 
fastigheterna Tuve 9:174, 10:5, 10:123 och 10:148 i Göteborg. Detaljplanens mål är att skapa 
byggrätter för cirka 180-230 bostäder i flerfamiljehus samt en förskola. Detaljplanen syftar också till 
att förbättra trafikstrukturen. 

 

 
 

Figur 1. Detaljplaneområde. 
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2 Syfte 
Syftet med utredningen är att klargöra följande frågeställningar: 
 

 Redovisning av befintliga förhållanden avseende avrinningsområden, respektive allmänt 
dagvattensystem.  

 Finns det några instängda områden olämpliga för bebyggelse? 

 Dimensionerande flöden för befintlig markanvändning. 

 Dimensionerande flöden efter exploatering, utan respektive med fördröjning. 

 Beskrivning av behovet av reningsåtgärder för dagvatten. 

 Lämplig placering av eventuella renings- och fördröjningsanläggningar på allmän plats eller 
kvartersmark. 

 Förslag till fördröjning/rening före avledning till det allmänna dagvattensystemet. 

 En bedömning av investeringskostnad av föreslagna åtgärder. 
 
Åtgärdernas renings- och fördröjningseffekt måste klart framgå. De möjliga anläggningarna för 
dagvattenhantering kan vara belägna, på allmän plats, på kvartersmark, eller i kombination. De 
föreslagna åtgärderna ska följa vedertagen nomenklatur i aktuella rapporter. Dimensioneringen ska 
göras efter anvisningar i Svenskt Vatten publikation P90. 
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3  Områdesbeskrivning 
Detaljplaneområdet är ca 62 000 m2 och består idag till stor del av grönytor. I nordost återfinns 
gräsytor och ett skogsparti i sluttande terräng. Skogspartiet är topografiskt beläget mellan +44 i öster 
och +35 i väster. Nedanför skogspartiet, längs med GC-banan i nordost, finns ett dike som fångar upp 
och fördröjer vatten. Diket har ett utlopp i öster, ca 25 m öster om området. I nordväst finns ett 
större inslag av hårdgjorda ytor och tak. Högsta punkten ligger här på +39 m. Södra delen av området 
består huvudsakligen av gräsytor. I dagsläget finns en instängd yta i södra delen av området vilket är 
en rest från tidigare byggnad och detta förmodas byggas bort under exploateringen. Genom hela 
området sträcker sig Nolehultsvägen samt asfalterade gång och cykelbanor. Bostäderna i området 
har separat dag- och spillvatten.  
 
I utredningen delas detaljplanområdet upp i fyra mindre området som alla bedöms påverkas kraftigt 
av exploateringen. Områden benämns delområde 1-4 och har en sammanlagd yta om 3,4 ha, se 
tabell 1.  
 
Tabell 1. Uppdelning av detaljplanområdet. 

Områdesbenämning Användning Storlek (ha) 

Delområde 1 Förskola + parkering 1 

Delområde 2 Bostäder + parkering 1,2 

Delområde 3 Bostäder + parkering 1 

Delområde 4 Parkering 0,2 

3.1 Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

Den geotekniska undersökning som utförts har visat att större delen av planområdet består av 
fastmarksjord, vilket innebär mark med små jorddjup ovanför berg. I de norra och södra delarna 
utgörs jordlagren av lera vilket innebär att marken till stor del redan är vattenmättad och kan därför 
endast marginellt eller inte alls infiltrera ner i marken, d.v.s. LOD med infiltration bedöms ej lämpligt. 
 
Med dessa fakta motiveras att dagvattnet transporteras med Göteborg Vattens ledningsnät till 
närmsta recipient, Kvillebäcken. Fördröjning kan dock ske innan dagvattnet når ledningssystemet. 
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4 Vattenvägar 
I detta kapitel beskrivs först terrängens avrinning för att lättare få en överblick över hur 
dagvattenutformningen för detaljplaneområdet kan utföras på bästa sätt. Detta följs upp med en 
beskrivning av dagvattnets flödesväg idag samt de slutliga recipienterna för dagvattnet. För ritning 
över befintliga dagvattenledningar och ytvattnets avrinningsriktningar, se bilaga 1. 

4.1 Terrängens avrinning 

Terrängens lutning samt dagvattnets rinnriktning för de olika avrinningsområdena redovisas i bilaga 
1. Den asfalterade Nolehultsvägens högsta punkt, 37,7 m.ö.h., ligger ungefär i mitten av området sett 
ur nord-sydlig riktning. Trots detta rinner ca två tredjedelar av detta vatten norrut via AD225 betong 
öster om vägen. Resterande rinner söderut via AD400 betong. Vattnet från gångbanan öster om 
bilvägen leds huvudsakligen norrut via tidigare nämnd AD225. En liten del leds via viadukten och 
vidare söderut till AD400 betong. I nordväst avvattnas området via AD500 som ligger precis i 
utkanten av området. Denna ledning belastas också av dagvatten från det högt belägna 
bostadsområdet öster om området. 

4.2 Dagvattnets flödesväg 

Dagvattnet avleds från största delen av detaljplaneområdet till allmän dagvattenledning i 
Nolehultsvägen, Norumsgärde och Tångenvägen. Dagvattnet avleds senare till allmän 
dagvattenledning öster om radhuslängorna i Tångenvägen och vidare till den kulverterade 
Tångenbäcken, kulverten slutar vid snarbergsstigen. Tångenbäcken fortsätter sen öster om Tuve 
kyrkväg under Tuvevägen, där bäcken är kulverterad till Hökällan och Kvillebäcken. 
 
Dagvattnet från en del av södra detaljplaneområdet avleds till allmän dagvattenledning i 
Nolehultsvägen och Liljeskogsvägen och sen vidare via Hinnebäcken som delvis är kulverterad, till 
Kvillebäcken söder om Hökällan.  

4.3 Dagvattenrecipienter 

Den första recipienten för den tänkta exploateringens dagvatten är som tidigare nämnt vattendraget 
Kvillebäcken. Tuve och Kvillebäcken ligger i ett avrinningsområde som mynnar ut i Göta älv. 
Dagvattnet kommer sen transporteras via Göta älv ut i Rivö fjord och det är dessa tre recipienter vars 
påverkan från dagvattnet blivit utredda i rapporten.  



  8 

5 Anslutningspunkter 
I detta kapitel presenteras potentiella anslutningspunkter för dagvattnet vid en framtida 
exploatering. Samtliga anslutningspunkter ska föregås av fördröjningsmagasin för att inte överbelasta 
ledningarna. Anslutning till Trafikkontorets ledningar rekommenderas inte. Lämpliga 
anslutningspunkter framgår av bilaga 1.  

5.1 Förskoleområde – Delområde 1 

Anslutningspunkt kan väljas till befintlig AD225 betong. Ledningen antas ha samma lutning som 
marken, vilket uppskattas till ca 50 promille på sträckan för den tänkta anslutningspunkten. Detta ger 
en kapacitet på ca 100 l/s. Längre nedströms är lutningen mindre, ca 18 promille och kapaciteten här 
är 65 l/s och det är detta som blir begränsande. Alternativt kan en annan anslutningspunkt väljas, 
nordöst om området. Fördelen skulle vara att här finns en AD400-ledning som har större kapacitet. I 
dagsläget finns här ett dike som fördröjer avrinning från området innan det når AD400, se Figur 2. 
 

 
Figur 2. Befintligt dike på framtida förskolans område.  

5.2 Bostadsområde i sydöst – Delområde 2 

Vatten från detta område kan avledas antingen, norrut via AD225, söderut via AD400 eller österut via 
AD225 på Liljeskogsvägen strax öster om planområdet.  
 
Det är mindre lämpligt att ansluta den nya bebyggelsen före pumpstationen på AD400, då 
pumpstation och ledning tillhör Trafikkontoret. Det är istället möjligt att ansluta längre nedströms 
efter pumpstationen. Norrgående AD225 som ligger längst i söder tillhör även den Trafikkontoret 
längst i söder varför den därmed också är olämplig att ansluta till.  Parkering i den norra delen av 
området kan dock anslutas till den norrgående AD225 som ägs av Göteborg Vatten. 
 
Beroende på områdets framtida utseende föreslås ett större eller två mindre fördröjningsmagasin för 
den nya bebyggelsen. De hus som ska förses med underjordiska garage (i dagsläget aktuellt för det 
sydöstra området) kan komma att behöva förses med pump eftersom vattengången i dränrör och 
golvbrunnar riskerar att hamna lägre än vad vattengången är i föreslagna förbindelsepunkter. 
Parkeringen i området norra del föreslås att anslutas till ett eget fördröjningsmagasin. 

5.3 Bostadsområde i nordväst – Delområde 3 

Lämplig anslutningspunkt framgår av bilaga 1. 

5.4 Parkeringsyta i norr – Delområde 4 

Lämplig plats för anslutning framgår av bilaga 1. 
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6 Dimensionerande flöden 
För att skapa dagvattensystem som är robusta och som ger marginal mot extrema flöden, har 5-års 
återkomsttid (60 månader) valts att användas för dimensionering av dagvattensystem. Z-värdet har 
enligt Dahlström uppskattats till 22 för det aktuella området. Det motsvarar vid ett 10-minuters regn, 
en regnintensitet om 187,5 l/s * ha och en total nederbördsmängd om 11,5 mm. Dagvattenflödena i 
området före och efter exploatering har beräknats, se tabell 2. 
 
Tabell 2. Dimensionerande flöde för de fyra aktuella delområdena före och efter exploatering. 

Område Användning Storlek (ha) 
Qdim flöde 

före (l/s) 
Qdim flöde 
efter (l/s) 

1 Förskola  1 19 32*/47 

2 Sydöstra bostäderna 1,2 23 135 

3 Nordvästra bostäderna 1 19 113 

4 Parkering 0,2 4 30 

*Beräknad med grönt tak på förskolan, avrinningskoefficient 0,1. 

6.1 Före exploatering 

I detta kapitel presenteras nuvarande dimensionerande flöden för ledningarna i detaljplaneområdet.  

6.1.1 Förskoleområde – Delområde 1 

AD225 öster om GC-banan beräknas ha ett dimensionerande flöde om 65 l/s. Idag beräknas 
ledningen belastas av ca 60 l/s vid ett 5-års regn som varar i 10 min. Marginalerna är små och därför 
är det viktigt med ett väl tilltaget fördröjningsmagasin. 

6.1.2 Bostadsområde i sydöst – Delområde 2 

AD400 väster om Nolehultsvägen har ett dimensionerande flöde om 270 l/s vid den tänkta 
anslutningspunkten. Osäkerheter angående lutning finns längre nedströms i systemet varför 
kapaciteten bör kontrolleras. Här tillkommer dessutom dagvatten från AD315 österifrån. Fördröjning 
av vattnet behövs.  
 
AD225 på Lilleskogsvägen har ett dimensionerande flöde om 40 l/s. Idag beräknas ledningen belastas 
av ca 33 l/s vid ett 5-års regn som varar i 10 min. Marginalerna är små och det är därför viktigt med 
ett väl tilltaget fördröjningsmagasin. 

6.1.3 Bostadsområde i nordväst – Delområde 3 

Området avvattnas idag av AD400, som övergår i AD500 och tills sist AD600 längst i norr. 

6.1.4 Parkeringsyta i norr – Delområde 4 

Området består av en gräsmatta och området avvattnas inte idag. 
Vid tänkt anslutningspunkt har AD600 en kapacitet på ca 230 l/s. 

6.2 Efter exploatering 

I detta kapitel presenteras dimensionerande flöden för ledningarna i detaljplaneområdet samt den 
ytterligare belastning de utsätts för efter exploatering. En betydande del av exploateringsytan 
kommer att hårdgöras. 
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6.2.1 Förskoleområde – Delområde 1 

Förskoleområdet är ca 1 ha stort. Tidigare skogs- och gräsytor kommer uppskattningsvis att bestå av 
10 % takytor, 80 % grönytor och 10 % asfalt. 
 
Beräkningsförutsättningar: 
Avrinningskoefficient före exploatering 0,1 
Avrinningskoefficient efter exploatering för takytor 0,9 
Avrinningskoefficient efter exploatering för asfalt 0,8 
Avrinningskoefficient efter exploatering för grönområden 0,1 
Regnintensitet (femårsregn) 187,5 l/s*ha 
 
Vid ett dimensionerande 5-årsregn belastas dagvattensystemet med ytterligare ca 28 l/s jämfört med 
före exploatering. Detta vatten behöver fördröjas. 

6.2.2 Bostadsområdet i sydöst – Delområde 2 

Bostadsområdet är 1,2 ha stort. Tidigare skogs- och gräsytor kommer att bebyggas med 
flerfamiljshus på ett öppet byggnadssätt i kuperad terräng. 
 
Beräkningsförutsättningar: 
Avrinningskoefficient före exploatering 0,1 
Avrinningskoefficient efter exploatering 0,6 
Regnintensitet (femårsregn) 187,5 l/s*ha 
 
Vid ett dimensionerande 5-årsregn belastas ledningen med ytterligare ca 113 l/s jämfört med före 
exploatering. Detta vatten behöver fördröjas. 

6.2.3 Bostadsområdet i nordväst – Delområde 3 

Bostadsområdet är ca 1 ha stort. Tidigare förskoleområde, gångvägar och busk- och gräsytor i 
kuperad terräng kommer att bestå av flerfamiljshus på ett öppet byggnadssätt i kuperad terräng. 
 
Beräkningsförutsättningar: 
Avrinningskoefficient före exploatering 0,25 
Avrinningskoefficient efter exploatering 0,6 
Regnintensitet (femårsregn) 187,5 l/s*ha 
 
Vid ett dimensionerande 5-årsregn belastas ledningen med ytterligare ca 65 l/s jämfört med före 
exploatering. Detta vatten behöver fördröjas. 

6.2.4 Parkeringsyta i norr – Delområde 4 

Området är ca 0,2 ha stort. Tidigare gräsytor kommer att användas som parkeringsytor. 
 
Beräkningsförutsättningar: 
Avrinningskoefficient före exploatering 0,1 
Avrinningskoefficient efter exploatering, asfalt 0,8 
Regnintensitet (femårsregn) 187,5 l/s*ha 
 
Vid ett dimensionerande 5-årsregn belastas ledningen med ytterligare ca 26 l/s jämfört med före 
exploatering. Detta vatten behöver fördröjas 
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7 Fördröjningsbehov 
Den ökade avrinningen behöver antingen fördröjas innan vattnet når befintligt nät, eller så behöver 
nätet dimensioneras upp genom t.ex. rörspräckning. För vattenmiljöns skull är det mest fördelaktigt 
att välja att fördröja vattnet. Vid sidan av fördröjning i stenkistor, dagvattenkassetter eller 
dagvattentunnlar kan dagvattenbrunnar med dränerande bottendel väljas för att ytterligare återföra 
vatten till området.  
 
I möjligaste mån bör asfalt undvikas för att minimera stora flöden. Takytor kan förses med gräs för 
att ytterligare minimera flödet. Gräsbevuxna diken är utmärkta ur både förorenings- och 
fördröjningssynpunkt. För att inte öka flödet i befintliga dagvattenledningar efter en exploatering har 
följande beräkningar gjorts för att få fram vattenmagasinets storlek. Beräkningarna har utförts med 
hjälp av Svenskt Vattens ”Beräkning dammvolym” av Gilbert Svensson. Denna modell tar också 
hänsyn till kraftigare regn än 5 års-regn. Förslag på placering av magasin framgår av bilaga 1. 
 
Beräkningsförutsättningar för alla delytor: 
Rinntid: 1 min 
Z-värde: 22 
Återkomsttid: 60 månader 
Avtappning: Dagvattenflöden från ytan före ny exploatering 

7.1 Förskoleområde – Delområde 1 

Dagvattnet från förskoleområdet föreslås fördröjas med hjälp av diken samt dagvattenmagasin. Med 
hänsyn tagen till rinntider kommer ca 15 m3 (grönt tak) respektive 30 m3 vatten att behöva fördröjas.  
Parkeringsytor inom området är inkluderade i beräkningen med föreslås fördröjas i eget magasin. 
 
Beräkningsförutsättningar grönt tak: Beräkningsförutsättningar ej grönt tak: 
Avtappning 19 l/s  Avtappning 19 l/s 

Hårdgjord areal 0,1 ha (av totalt 1 ha) Hårdgjord areal 0,2 ha (av totalt 1 ha) 

7.1.1 Förskola med eller utan grönt tak? 

Vid beräkningen så har det antagits att så mycket grönytor som möjligt vill anläggas inom 
förskoleområdet. Enda asfalterade ytorna i beräkningen är parkeringen och en väg mellan 
parkeringen och förskolan. 
 
Det måste dock poängteras att vid ihållande nederbörd får gröna tak begränsad effekt eftersom 
vegetationstäcket hinner bli vattenmättat (Berndtsson, 2009). I vilken utsträckning gröna tak kan 
hantera dagvattnet beror förutom intensitet och varaktighet på regnet även på takets utformning så 
som lutning, jordlagrets tjocklek samt växter (Berndtsson, 2009). Enligt information från Stockholm 
vatten (2000) kan upptill 75 % av årsnederbörden avdunsta från gröna tak medan ett examensarbete 
från Lunds Universitet (Bringert & Nordwall, 2009) hävdar att 50 % av regnvattnet kan fördröjas med 
reservation för den fördröjande effekten vid kraftiga regn. Det finns också gröna tak som kan fördröja 
ännu mer regnvatten men detta skulle i så fall utsätta taket för mer last vilket skulle påverka priset på 
takkonstruktionen.  

7.2 Bostadsområdet i sydöst– Delområde 2 

Dagvattnet från bostadsområdet föreslås fördröjas med hjälp av dagvattenmagasin.  Med hänsyn 
tagen till rinntider kommer ca 75 m3 vatten att behöva fördröjas. Parkeringsytor inom området är 
inkluderade i beräkningen med föreslås fördröjas i eget magasin. 
 
För att fördela belastningen jämnare över området föreslås två anslutningspunkter, en i väst och en i 
öst. Då den norrgående D225 är starkt utnyttjad föreslås endast parkeringsytan avledas hit. 
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Beräkningsförutsättningar: 
Avtappning 23 l/s 

Hårdgjord areal 0,6 ha (av totalt 1,2 ha) 

7.3 Bostadsområdet i nordväst – Delområde 3 

Dagvattnet från bostadsområdet föreslås fördröjas med hjälp dagvattenmagasin. Med hänsyn tagen 
till rinntider kommer ca 67 m3 vatten att behöva fördröjas. Parkeringsytor inom området är 
inkluderade i beräkningen med föreslås fördröjas i eget magasin. 
 
Beräkningsförutsättningar: 
Avtappning 19 l/s 

Hårdgjord areal 0,5 ha (av totalt 1 ha) 

7.4 Parkeringsyta i norr – Delområde 4 

Dagvattnet från området föreslås fördröjas med hjälp av dagvattenmagasin. Om området ska nyttjas 
som parkeringsyta kommer ca 43 m3 vatten att behöva fördröjas.  
 
Beräkningsförutsättningar för parkering:   
Avtappning 4 l/s    
Hårdgjord areal 0,2 ha (av totalt 0,2 ha)  
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8  Föroreningar i dagvattnet 
Föroreningsberäkning har gjorts med hjälp av datorprogrammet ”StormTac” och bygger på generella 
antaganden om marken. För resultat från föroreningsberäkning se bilaga 2. Den ökning av halten 
föroreningar som följer med en exploatering bedöms kunna reduceras med ca 50 % genom 
sedimentering i fördröjningsmagasin. För att lyckas med detta behöver vattnet ha en uppehållstid på 
bort emot ett dygn innan det når dagvattensystemet. Ur reduceringssynpunkt är det därför gynnsamt 
att behålla/nyanlägga diken samt att anlägga fördröjningsmagasin. 
 
För att förhindra att oljerester läcker ut i naturen kan enklare oljefällor placeras i 
nedstigningsbrunnar, särskilt för sträckor som tar emot dagvatten från parkeringar. Förslag på 
lämpliga platser för oljefälla framgår av bilaga 1. 
 
Enligt de beräkningar som gjorts gällande dagvattnet vid en exploatering så anses den slutliga 
påverkan på recipienterna bli marginell, se resonemang i kapitel 9. Trots detta skadar det inte med 
åtgärder där det misstänks kunna finnas förhöjda halter av föroreningar eller olja, som vid 
exempelvis parkeringar. I följande text jämförs en konventionell oljeavskiljare med en filterbrunn för 
att se vilken lösning som passar exploateringen i Tuve bäst. Eftersom det var svårt att få fram 
generella värden och indata för filterbrunnar så valdes ett enskilt företags filterbrunn ut, Flexiclean, 
som ansågs vara ett rimligt alternativ vid en eventuell installation av filterbrunnar.   

8.1 Oljeavskiljare 

En konventionell oljeavskiljare (Klass I) som uppfyller det uppställda kraven för parkeringsytorna har 
ett pris på mellan 25000–35000 kr styck (exklusive moms). Det förutsätter att oljeavskiljaren placeras 
efter fördröjningsmagasinet och då kan dimensioneras för ett flöde på runt 4 l/s, se kapitel 8.  
 
Oljeavskiljaren är en enkel konstruktion som bygger på tyngdlagen och separerar endast ämnen med 
en densitet lägre än 0,95 kg/m3 som inte är emulgerade eller vattenlösliga (Naturvårdverket, 2007).  
En oljeavskiljare skall enligt standarden (SS-EN-858-2) kontrolleras och underhållas minst var sjätte 
månad och besiktas var femte år. Trots att oljeavskiljaren kräver mindre underhåll så betraktas ändå 
underhåll av oljeavskiljare som dyrt (Larm.T. et. Al., 1999§).  
 
Vanligtvis brukar tömningen ske ut av en inhyrd entreprenör som även brukar ta hand om det avfall 
som uppstått. Vid tömning så finns två olika sätta att rengöra oljeavskiljare, topptömning eller 
heltömning. Vid topptömning så sugs oljeskiktet i oljeavskiljaren upp för att sen transporteras iväg. 
Heltömning innebär att både slam och olja sugs upp. Sedan tillämpas så kallad ”settling” vilket 
innebär att slammet, oljan och vattnet tillåts skikta sig och vattnet pumpas sen tillbaka till 
oljeavskiljare. Detta alternativ anses ekonomiskt mer gynnsamt än att betala för transport och 
omhändertagande av allt vatten (Naturvårdverket, 2007). 
 
Vid jämförelse av underhållskostnader för oljeavskiljare och filterbrunnar så antas därför att 
oljeavskiljarna skulle underhållas med så kallad heltömning. 

8.2 Filterbrunnar 

En filterbrunn från Flexiclean skulle kosta ca 5100 kr styck (exklusive moms). Filterpåsarna kommer 
enligt Flexiclean kosta ca 200 kr styck beroende på antalet som köps in. Filterbrunnar har förutom 
oljan även en generellt en god effekt på sediment och metaller (Structor Miljöteknik, 2010; 
Nehrenheim.E. et.al , 2012; Färm.C., 2004). Tillkommer gör även kostnaden för en tillsynnsbrunn, ca 
2000 - 2500 kr. 
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VA-tidskriften Cirkulation menar i en artikel att en filterbrunn med ett filtermedium av furubark 
måste bytas ut mellan 1-4 gånger per år beroende av tillverkare (Cirkulation, 2001). Flexiclean räknar 
dock med att filtret bara behöver bytas ut en gång per år (Eneroth.P., 2012). Behovet av att byta 
filtermediumet kommer bero på dagvattenkvalitén och regnintensiteten och det är därför svårt i 
förhand att avgöra denna fråga. Men vid ett antagande av att fyra filterbyten skulle behövas så skulle 
det kosta mellan 900-2000 kr per år (Larm.T. et. Al., 1999).  
 
Filterbrunnens reduceringseffekt kan variera beroende på filtermaterial och dagvattenkvalité. I en 
undersökning som genomfördes av Nehrenheim E. et al. (2012) togs kontrollprover av dagvatten från 
ett industriområde. Här användes filtermaterialen furubark, polonit och aktivt kol där 
reningseffekten var 70 %, 90 % samt nära 100 %. En liknande undersökning genomfördes av Structor 
Miljöteknik (2010) där enbart metallerna i dagvattnet mättes. De tre materialen var även här 
furubark, polonit och aktivt kol och reningseffekten på metallerna var 90 %, 70 % samt 75 %. Av de 
tre filtermaterialen så hade dock aktivt kol generellt den bästa reningseffekten följt av furubark och 
polonis. Trots att kolet har bäst reningseffekt så används det sällan eftersom det är dyrt och därför 
används det nästan enbart i katastrofsituationer (Larm. T, 1999). Det vanligaste materialet för 
filterbrunnar idag är furubark (Axelsson, C., 2007).  

8.3 Filterbrunnar eller oljeavskiljare? 

Vid jämförelse av underhållskostnader så tyder uppgifterna på att en oljeavskiljare skulle vara dyrare 
att underhålla. Om Filterbrunnar skulle installeras så skulle det liksom oljeavskiljarna ligga vid 
närliggande parkeringsplatser. För att inte riskera igensättning av filterbrunnarna så är det därför 
rimligt att tro att en filterbrunn skulle kräva mer tillsyn än en konventionell oljeavskiljare. Utöver den 
ekonomiska fördelen vid nypris och underhåll så har också filterbrunnarna en större reningseffekt. 
Detta skulle betyda att föroreningshalterna skulle reduceras mer än för en oljeavskiljare innan 
dagvattnet når Kvillebäcken. Det som talar emot installation av filterbrunnar är att det idag inte kan 
anses vara en lika väl beprövad teknik. 

8.4 Behov av oljeavskiljare? 

Reglerna varierar idag beroende på parkeringens storlek och närliggande recipients känslighet. För 
parkeringsplatser inom skyddsområde så gäller Standard (SS-EN 858) för avskiljare av olja och slam. 
Den del av Göta älv som sträcker sig mellan Lärjeholm i söder till Surte hamn i norr räknas idag som 
skyddsområde (Göteborg Stad, Faktablad 36, 2012). Eftersom Kvillebäcken inte mynnar ut inom 
sträckan för skyddsområdet gäller regler satta av Göteborgs kommun för oljeavskiljare (Gryaabs 
riktlinjer, 2011).  
 
Gällande antal parkeringsplatser som motiverar installation av oljeskiljare så finns det inte reglerat 
specifikt av Göteborgs kommun. Istället uttrycks att om en föreliggande risk för utsläpp av olja finns 
så ska oljeavskiljare installeras (Göteborg stad, Faktablad 88, 2012).  Liknande kan fås från boverkets 
byggregler (2012) som uttrycker att avskiljare bör installeras om dagvattnet kan innehålla mer än 
obetydliga mängder av petroleumprodukter, slam eller fasta partiklar. Oljan är idag, utan hänsyn till 
reducering genom utspädning, redan under riktvärdet för Göteborg stad men i händelse av en olycka 
så rekommenderas ändå en installation av oljeavskiljare alternativt filterbrunnar.  
 
Bedömningen är att oljeavskiljare eller filterbrunn krävs för delområde 4. Om antalet 
parkeringsplatser inom delområde 3 blir i samma storleksordning rekommenderas även åtgärd där. 
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9 Omgivningspåverkan 
Det är viktigt att påverka de naturliga vattenförhållandena så lite som möjligt. Aktuell utbyggnad av 
området innebär en ökad andel hårdgjorda ytor samt dränering av mark. Att fördröja dagvattnet och 
låta det återinfiltrera i marken är därför gynnsamt för att kunna behålla vatten i området och 
bibehålla en så stor grundvattenbildningen som möjligt, både i området och i intilliggande områden. 
Det är därför viktigt att hålla nere de hårdgjorda ytorna och att vara generös med 
fördröjningslösningar. Den vattenmängd som kommer att ledas bort från området beräknas ha en 
mindre omgivningspåverkan.  

9.1 Miljökvalitetsnormer för vatten  

Miljökvalitetsnormerna för vatten uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss 
tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen ”god status” till år 2015 och 
att statusen fram tills dess inte får försämras.  
 
Ytvattenförekomster klassificeras avseende ekologisk och kemisk status. Den ekologiska statusen 
omfattar biologiska, fysikalisk-kemiska och hydrologiska kvalitetsfaktorer för ytvatten. Den kemiska 
ytvattenstatusen baseras på koncentrationer av de ämnen som har EU-gemensamma 
miljökvalitetsnormer (t.ex. ämnen som regleras i förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten) och/eller som är upptagna på listan över prioriterade ämnen, t.ex. kadmium och bly. 
 
Eftersom länsstyrelsen idag inte bedömer Kvillebäcken som en vattenförekomst så finns inga 
miljökvalitetsnormer uppsatta för den. För att ett ytvattendrag skall kunna bedömas som en 
vattenförekomst så ska den enligt vattendirektivet vara en avgränsad och betydande 
ytvattenförekomst.  Kvillebäcken mynnar dock ut i Göta älv och Rivö fjord som är bedömda som 
vattenförekomster, se Figur 3. 
 

 
Figur 3. Den ljusblå linjen illustrerar Kvillebäcken och dess avrinning ut i Göta älv 

 
Göta älv är i sin tur uppdelad i delsträckorna ’Mölndalsån till Säveån’ (EU_CD: SE640539-127129) 
samt delsträckan ‘mynningen till Mölndalsån’ (EU_CD: SE640390-126851) innan den slutligen når 
Rivö fjord (EU_CD: SE574050-114780).  Bedömningen nedan av hur dagvattenhanteringen inom det 
aktuella planområdet påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten avser följaktligen 
miljökonsekvensnormerna för Göta älv sträckorna ’Mölndalsån till Säveån’, ’mynningen till 
Mölndalsån’ samt Rivö fjord.  
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9.1.1 Miljökvalitetsnormer för Göta älv 

För sträckan ’Mölndalsån till Säveån’ i Göta älv bedömdes den kemiska statusen 2009 (exkl. 
kvicksilver) vara ”god”. Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i 
vattenförekomsten är försämrad till flöjd av påverkan från miljögifter. Kvalitetskravet är därför satt 
till att man ska nå ”god kemisk ytvattenstatus” till 2015. 
 
Den ekologiska statusen bedöms ej då vattenförekomsten räknas som kraftigt modifierad. Istället 
anses ”måttlig ekologisk potential” vara nuvarande ekologiska status före samtliga rimliga 
förbättringsåtgärder avseende fysisk påverkan. Den fysiska påverkan, som anses vara faktorn till att 
Göta älv idag är bedömd som kraftigt modifierad, är orsakad på grund av kanalisering, reglering och 
sjöfart, (Göteborg stad, 2012). Eftersom det anses ekonomiskt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de 
åtgärder som skulle behövas för att nå god ekologisk potential till år 2015 så är tidsfristen till 
kvalitetskravet satt till år 2021.  
 
Delsträckan ’Mölndalsån till Säveån’ övergår sen i delsträckan ’mynningen till Mölndalsån’. Denna 
sträckas kemiska och ekologiska status kan sägas identisk med den föregående sträckans 
’Mölndalsån till Säveån’.  

9.1.2 Miljökvalitetsnormer för Rivö fjord 

För Rivö fjord bedöms den kemiska statusen idag (exkl. kvicksilver) vara ”uppnår ej god”.  Halterna av 
TBT överskrider gränsvärdet 100 µg/kg som tillämpas i norska bedömningsgrunder. Trots detta är 
kvalitetskrav för god kemisk ytvattenstatus satt till 2015.  
 
Liksom för delsträckorna i Göta älv så anses även Rivö fjord som kraftigt modifierad och den 
ekologiska statusen är därför inte klassad. Modifieringen beror på kontaminerade sediment, 
hamnaktiviteten och vattenreglering (Hansson, M. & Håkansson, B., SMHI, 2004). Även här anses 
”måttlig ekologisk potential” vara nuvarande ekologiska status före samtliga rimliga 
förbättringsåtgärder. Tidsfristen för kvalitetskravet ”god ekologisk potential” är satt till 2021. Som för 
Göta älv så anses det ekonomiskt och/eller tekniskt omöjligt att vidta åtgärder för att nå god 
ekologisk potential till år 2015.  
 

9.2 Utsläpp från aktuellt område 

I genomförd utredning så har schablonmässiga värden för kväve, fosfor, bly, koppar, kadmium, zink, 
krom, nickel, kvicksilver, suspenderade partiklar, olja, PAH, TOC och arsenik beräknats fram och 
jämförts med riktvärden för Göteborg framtagna av Göteborg stad (2008). Mängden föroreningar i 
dagvattnet har bedömts kunna reduceras med minst 50 % innan de når recipienten genom att rätt 
åtgärder genomförs med dagvattenutformningen. Ur föroreningssynpunkt är det därför gynnsamt att 
behålla/nyanlägga diken samt att anlägga fördröjningsmagasin för att förlänga fördröjningstiden.  
 
Vid jämförelse av Göteborgs riktvärden och med hänsyn till en reducering av föroreningshalterna om 
minst 50 % så lyckas merparten av föroreningarna understiga riktvärdena. Dock så överstiger 
föroreningarna fosfor, bly och koppar Göteborgs riktvärden för dagvatten.  Riktvärdena överstigs 
endast marginellt och någon utspädning av föroreningarna under transporten med vattnet har inte 
tagits hänsyn till vid jämförelsen.  
 
Med hänsyn till grönytorna i delområdena samt utspädningen av dagvattnet så är det med högsta 
sannolikhet så att dagvattnet späds ut tillräckligt för att understiga riktvärdena innan det når Göta 
älv.   
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Beroende på om oljeavskiljare eller filterbrunnar installeras så kan föroreningarna i dagvattnet 
reduceras i olika grad. Eftersom några metaller översteg Göteborgs riktvärden så jämfördes också 
Göteborgs stads maxvärden med de beräknade schablonvärdena. Maxvärdena säger att 
föroreningsmängden inte får överstiga 5 gånger riktvärdet (Göteborg stad, 2008) vilket inga av 
föroreningarna är i närheten av att göra. 

9.2.1 Påverkan på ekologisk status för Göta älv 

Den ekologiska statusen påverkas idag främst av fysisk påverkan. Det dagvattentillskott som 
tillkommer från Kvillebäcken är endast marginellt och kommer inte påverka det totalflöde som är för 
Göta älv idag.  

9.2.2 Påverkan på kemisk status för Göta älv 

Eftersom den hittills utförda kartläggningen av samband mellan miljögifter och kemisk status i 
vattenförekomsten inte kunnat påvisa något samband mellan de två, samt att tillskottet av 
föroreningar från Tuve centrums dagvatten kan betraktas som marginellt så anses inte 
kvalitetskravet på god kemisk status till år 2015 påverkas av det tillkommande dagvattnet.  

9.2.3 Påverkan på ekologisk status för Rivö fjord 

Den ekologiska statusen är, liksom Göta älv, främst påverkad av de fysiska aktivisterna från hamnen. 
Bedömningen blir därför att dagvattnets tillskott av föroreningar bedöms som marginellt och att 
kravet på god ekologisk status till år 2021 inte anses hotat.  

9.2.4 Påverkan på ekologisk status för Rivö fjord 

Idag uppnår inte Rivö fjord ”god status” på grund av för höga TBT halter. Dagvattnet från Tuve skulle 
inte tillföra TBT halter över riktvärdena för Göteborg och de föroreningar som förs ut i Rivö fjord 
anses ha marginell betydelse.  
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10 Investeringskostnader 
 
Tabell 3. visar investeringskostnader för förläggning av dagvattenledningar samt kostnader för 
fördröjningsåtgärder. 
 
Tabell 3. Investeringskostnader 

Typ À pris kommentar 

Gröna tak 700 kr/m2  

Oljeavskiljningsbrunn 20 000-25 000 
kr/st 

 

Fördröjningsmagasin, stenkista ca 2 000 kr/ m3  

Schaktkostnad för dagvatten 150kr/m3  

Stenfyllning 320 kr/m3  

Förläggning av D225  Ca 2 500 kr /m  

Förläggning av D315 Ca 2 500 kr /m  

Förläggning av D400 Ca 3 000 kr /m  

Förläggning av D500 Ca 3 000 kr /m  

Nedstigningsbrunn 15 000 kr/st  

Nedstigningsbrunn med dränerande bottendel 15 000 kr/st  

Inspektionsbrunnar 15 000/st Krävs 2 st per magasin 

Uponor Dagvattenkassett för 285 liter/st   770 kr/st Säljs om 12 st /pall 

Uponor Dagvattentunnel för 300 liter/st 650 kr st Säljs om 40 st/pall 

Uponor Gavel till dagvattentunnel 165 kr/2 st Krävs 2 st per magasin 

10.1 Förslag på typ av fördröjning av dagvattnet 

Nedan uppskattas pris för olika typer av fördröjning, Tabell 4 stenkista och Tabell 5 
dagvattenkasseter. Kostnaden för schakt är beräknad till 85 kr/m3 och massorna antas kunna 
användas på plats (Fall A).  
 
Tabell 4. Investeringskostnader för olika volymer av stenkistor i området. Makadam 32-64 210 
kr/m3.  

Delområde 
Vattenvolym 

(m3) 
stenkistans volym 

(m3) 
pris/område 

(SEK) 

1 30 90 27 000 

2 75 225 66 000 

3 67 200 59 000 

4 43 130 38 000 

 
Tabell 5. Visar investeringskostnader för dagvattenkasseter i området. Pris per kassett 800 kr. 

Delområde 
Vattenvolym 

(m3) 
kassetternas volym 

(m3) 
antal kassetter 

pris/område 
(SEK) 

1 30 30 105 87 000 

2 75 75 263 217 000 

3 67 67 235 194 000 

4 43 43 151 125 000 

 
Därtill tillkommer kostnad för två st tillsynsbrunnar och eventuell nedstigningsbrunn med 
oljeavskiljning. 
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Bilaga 2 – Resultat föroreningsberäkning 

 

Riktvärden från Göteborg Stad på föroreningshalter i dagvattnet: 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH TOC Arsenic 

g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l mg/l g/l g/l mg/l g/l 

50 1250 3 9 60 0,3 15 45 0,07 25-50 1000-5000 3 12 15 

 

Medelvärde (delområde 1-4) för föroreningshalten i dagvattnet: 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH TOC Arsenic 

g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l mg/l g/l g/l mg/l g/l 

288,2 1570,6 15,9 30,6 102,4 0,6 12,2 8,7 0,0 74,1 705,9 0,7 20,0 3,0 

EJ OK EJ OK EJ OK EJ OK EJ OK EJ OK OK OK OK EJ OK OK OK EJ OK OK 

 

Föroreningshalt med 50 % reducering: 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH TOC Arsenic 

g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l mg/l g/l g/l mg/l g/l 

144,1 785,3 7,9 15,3 51,2 0,3 6,1 4,4 0,0 37,1 352,9 0,3 10,0 1,5 

EJ OK OK EJ OK EJ OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

 

 

 

 


