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Utveckling och projektavdelningen 

Stadsbyggnadsenheten 

Oskar Johansson och Mikael Johansson 

 

  

Sammanfattning 
  

Planen omfattar byggnation av en förskola på en grönyta på fastigheten Järnbrott 13:2.  

Föreslagen byggnad innebär att dagvattenflödet ökar på grund av den ökade mängden 

hårdgjord yta.  Runt planområdet finns separerade dag- och spillvatten ledningar.  

 

Dagvatten flödet ökar från ca 55 l/s till 88 l/s vid etablering på planområdet. Vid skyfall 

är det främst det sydvästra hörnet och nordöstra plangränsen av planområdet som 

påverkas. Tillgängligheten bedöms inte påverkas. Ingen känd förorenad mark finns i 

området.  

 

För att uppnå reningskrav och stadens krav på fördröjning av 10 mm dagvatten per 

kvadratmeter hårdgjord yta föreslås ett infiltrationsstråk (70x4x0,3 m). Denna 

anläggning kräver en yta på ca 280 m
2
 och föreslås placeras längs nordöstra och 

sydöstra plangränsen. Utöver detta föreslås ledning av vattenmassor till dessa 

infiltrationsstråk från det sydvästra hörnet av planområdet, för att området ska 

klimatsäkras. Om inte detta görs kan det vid skyfall riskera att översvämma delar av 

skolgården. 

 

Föroreningsberäkningar visar att föroreningshalterna ökar efter exploatering. Med 

rening genom infiltrationsstråk uppnås miljöförvaltningens riktlinjer, undantaget PCB 

som ändå minskar jämfört med för exploatering. Detta medför att exploateringen på 

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 en ny förskola inom aktuell detaljplan: Briljantgatan - Smaragdgatan. 

Ramböll har tidigare tagit fram en dagvattenutredning för övriga delar av planområdet. 

Syftet med utredningen är att ta fram planeringsförutsättningar för utbyggnad vad gäller 

dagvattenrelaterade frågor på förskoleområdet. På grund av det tidiga skedet i 

planprocessen är inte byggnadens utformning, storlek eller placering fastställd vilket 

innebär att denna utredning bygger på nuvarande plan samt antaganden för att 

fastställa:  

 

 Dagvattensystemets kapacitet  

 Skyfallssituationen i området 

 Den ökade föroreningsbelastningen från området som ligger till grund för att 

utvärdera reningsbehovet.  

 

Detaljplanens syfte är att ta fram och utvärdera de förutsättningar som finns på plats 

gällande dagvattenhantering och relaterande frågor vid en tilltänkt förskola i anslutning 

till Briljantgatan och Smaragdgatan i stadsdelen Tynnered.  

 

Underlag som används vid framställandet av detta dagvatten-PM är: 

 Kartor från kartverktyget Solen  

 Infovisaren (Kartor, Geologi, Föroreningar och information från 

Miljöförvaltningen och Park och naturförvaltningen som påverkar 

markanvändningen ) 

 Svenskt Vattens publikation P104, 105 och 110 

 Rapporten ”Dagvatten, så här gör vi!” 

 Simuleringar i StormTac Web (2017-01-09)  
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2. Befintliga förhållanden 

Planområdet ligger i Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsnämnd, inom stadsdelen 

Tynnered (se Fel! Hittar inte referenskälla.). Området ligger ca 600 meter från 

Frölunda torg i sydvästlig riktning. 

 

 
Figur 1. Orienteringskarta som visar planens lokalisering i staden. (Infovisaren, 2016)  

 

Området är en del av en större om- och tillbyggnad av området och är en del av BoStad 

2021. Det tänkta delområdet, som ses i Figur 2, utgörs av en skogsklädd mindre höjd 

som ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Ytan som föreslås bebyggas är plan 

och används idag som bostadsgård av angränsande boende. Skogsdungen förslås 

användas som utemiljö för förskolans behov. Det undersökta delområdet, utmärkt i 

figur 2, ligger ca 100 m i nordvästlig riktning från Smaragdgatan. Det är det sydvästra 

delen av området som är flackt och föreslaget för byggnation.  

 

 
Figur 2 Orienteringskarta över del av planområdet  
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2.1. Inventering 

För att skapa en bild över området gjordes en översiktlig inventering i december 2016. 

Avvattning sker i dagsläget enligt blåa pilar som slutar i dagvattenbrunnar intill 

gångstråk kring fastigheten. (markerat med orange i figur 3). 

 
Figur 3: Visualisering av avvattning och fotovinkel för bild 1-11 vid inventering. 

 

 
Figur 4: Bild 1: Från nordöstra gångbanan: odling. 
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Figur 5: Bild 2: Från norr. Ledning (grön) och brunnar (röd) markerade. 

 

 
Figur 6: Bild 3: Från norr mot planområde. 

 

 
Figur 7: Bild 4, 5: Bild från höjd på planområdet mot nord/nordost. 
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Figur 8: Bild 6, 7: Mot Sydväst, Område på höjd. Kvarlevor av gammal grill/eldplats. 

 

 
Figur 9: Bild 8: Mindre fotbollsplan/kickeplan på planområdet. 

 

 
Figur 10: Bild 9, 10: Bild från innergård mot planområde och fotbollsplan 
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Figur 11: Bild 11: från sydväst mot planområdet. 
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2.2.Recipient och avrinningsområde 

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Stora ån. Avrinningsområdets 

utformning framgår av Figur 12 där recipienten påvisas vara Stora ån. Enligt 

”Reningskrav för dagvatten” så är Stora ån/Välen en ”mycket känslig” recipient. Där 

benämns även flerfamiljshusområden som en medelbelastad yta.  Vilket, enligt Tabell 

1, medför att det krävs rening av dagvatten. Detta innebär att man ska eftersträva LOD, 

fördröjning, översilning, utjämnings magasin eller avledning i öppet dike. 
 
Tabell 1: Matris för dagvattenrening där blåa celler markerar de fall som behövs anmälas till 

Miljöförvaltningen. Röd markering visar det berörda området 

 
 

Detta innebär även att Miljöförvaltningens riktvärden för en mycket känslig recipient 

för föroreningshalter i dagvattnet ska uppnås.  

 

 
Figur 12: Karta över avrinningsområde. Röd markering visar avrinning från planområdet till 

recipienten via dagvattenledningar (Bildkälla: Solen ) 

 

Recipienten är klassad enligt miljökvalitetsnormer.  Stora ån har, enligt VISS problem 

med övergödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter, och förändrat habitat genom 

fysisk påverkan. År 2009-12-22 hade Stora ån ”ej god” kemisk status och ”måttlig” 

ekologisk status. Målet är att uppnå god kemisk status 2027 med undantag för 

kvicksilver (halten får ej öka) och BPDE (krav anses tekniskt ouppnåbart). 

 

Dagvattnet från planområdet avleds inte till ett markavvattningsföretag. 
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2.3.Geologi och markföroreningar 

Utdrag ur jordartskartan visas i Figur 13. Denna visar att planområdet är dominerat av 

lera och berg. Utdrag ur stabilitetskartan (Figur 14) visar att byggnadens placering 

ligger främst i Stabilitetszon 3 vilket innebär fastmark 

 

 
 

Figur 13: Utdrag ur jordartskartan med planområdet markerat med svart oval (Bildkälla: Infovisaren) 

 
Figur 84: Utdrag ur stabilitetskartan med planområdet markerat med svart oval (Bildkälla: Infovisaren) 

 

I Stadsbyggnadskontorets ”Infovisaren” finns det ingen information om att det i detta 

planområde förekommer några markföroreningar. 
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2.4. Befintligt dimensionerande flöde och kapacitet 

För beräkning av befintligt dagvattenflöde har återkomsttiden 20 år valts (tät 

bostadsbebyggelse), enligt P110. Dimensionerande regnvaraktighet är 10 min. Räknat med 

rationella metoden blir regnintensiteten därmed 288 l/s • ha.  

 

Den reducerade arean beräknades genom att multiplicera arean för varje delområde med 

avrinningskoefficienten för det delområdet. För befintligt flöde uppskattas ytan bestå av: se 

Tabell 2. 

 
Tabell 2. Beräkning av reducerad area, befintlig yta. 

 Delområde Area [m2] Avrinnings-
koefficient 

Tak 45 0,9 

Berg i dagen i stark lutning 945 0,8 

Kuperat berg i dagen 2400 0,3 

Grön-områden 4200 0,1 

Total area 7590 0,26 

Total reducerad area* 1936 

*Delområdes area multiplicerad med avrinningskoefficienten 

 

Det dimensionerande flödet beräknandes enligt ekvation (1) nedan.  

 

                                                          (1) 

 

Dimensionerande regn för området blir enligt ekvation ovan 55,5 l/s. 
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3. Framtida förhållanden 

Föreslagen byggnad visas i planförslaget i Figur 15. Byggnadens yta mäter ca 755 m
2
 

och planområdet totalt 7590 m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Preliminär skiss över planområdets utbredning. 

 

 

3.1. Framtida dimensionerande flöde och kapacitet dagvatten 

De planerade 6 förskoleavdelningarna med 18 barn på varje avdelning ger totalt 108 

barn. Varje barn ska ha minst 10 m
2
 lokalarea exklusive teknik- och fläktrum. Därför 

anses en takarea om 755 m
2
 vara rimlig eftersom byggnaden planeras bli mer än en 

våning hög. Avrinningskoefficienten för tak sätts till 0,9. Varje barn ska även ha 35 m
2
 

lekyta utomhus. Detta innebär en total lekyta om 3780 m
2
 . I denna räknas området för 

kullen samt en del befintliga hårdgjorda ytor och grönområden där 

avrinningskoefficienten varierar. Hårdgjorda vägar, angöring och parkering finns 

tillgängligt utanför aktuella planområdet och bortses därför ifrån. Den reducerade arean 

för det etablerade område beräknas enligt Tabell 3. 

 
Tabell 3. Beräkning av reducerad area, framtida ytor. 

 Delområde Area [m2] Avrinnings-
koefficient 

Tak 800 0,9 

Berg i dagen i stark lutning 890 0,8 

Kuperat berg i dagen 2300 0,3 

Grön-områden 3500 0,1 

Total area 7590 0,33 

Total reducerad area* 2472 

*Summan av delområdens area multiplicerad med avrinningskoefficienten. 
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Det dimensionerande flödet beräknades på samma sätt som det befintliga flödet enligt 

ekvation 2 nedan. Dock används här en klimatfaktor på 1,25 för att kompensera för 

förhöjda regnintensiteter på grund av klimatförändringar. 

 

                                                            (2) 

 

I detta scenario ökas flödet till 88,6 l/s jämfört med befintligt flödet på 55.5 l/s, en 

ökning med 33 l/s.  

 

3.2. Krav på dagvattenfördröjning 

Kretslopp och vatten (”Dagvatten, såhär gör vi!”) ställer krav på att minst 10 mm 

vatten per m
2
 hårdgjord yta ska fördröjas inom fastigheten. Avvattningen ska dessutom 

göras trög och reningskrav enligt Vattenplanen ska följas.  

 

En reducerad yta om ca 2500 m
2
 innebär att 25 m

3 
dagvatten behöver fördröjas inom 

fastigheten.   

 

3.3. Anslutning till dagvattenledning 

Det finns i dagsläget dagvattenledningar öst och väst om planområdet, dock finns enl. 

Figur 11 ett bergigt område mellan planområdet och den västliga ledningen. Den 

lämpligaste anslutningen verkar därför vara den östliga ledningen. Mellan planområdet 

och den ösliga ledningen (Figur 9) är ett smalt område, där servitut eller ledningsrätt 

skulle krävas för anslutning.  

 

3.4. Klimatanpassning 

Resultat av Göteborgs stads skyfallsmodell visas i Figur 16-17. Modellen visar på ytlig 

avrinning, inräknat ledningssystemets funktion vid regn med 100-års (Figur 16) och 

500-års (Figur 17) återkomsttid. De blåa områdena är vatten som blir stående på grund 

av lågpunkter. Området har en höjd med berg i dagen där vatten färdas snabbare. Som 

ett resultat av detta samlas vatten i det sydvästra hörnet samt längs plangränserna i öst. 

Dock är dessa främst 0,1-0,3 m vattendjup vid skyfall, även vid 500-års regn. Detta 

medför det är möjligt för utryckningsfordon att tillgå området även vid skyfall. 
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Figur 169 Utdrag ur skyfallsmodellen, planområdet markerad. 

 

 
Figur 17 Utdrag ur skyfallsmodellen, planområdet markerad (Bildkälla: Vattenigoteborg.se) 

 

3.5. Dagvattenhantering 

Dagvatten som leds från planområdet bör gå i ledning med självfall. Ledning i självfall 

behöver en minsta lutning på ca 5 promille. Höjdskillnad mellan fastighet och 

servisledning är ca 2,5 m och minsta totala höjdskillnaden för ledningen ca 40 cm. 

Detta medför att avvattning genom självfall möjlig på fastigheten, samt att plats för 

underjordiska magasin finns vid behov. 
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Att tänka på gällande dagvattenhantering för förskolor: 

 

 Inga fria vattenytor får uppkomma inom förskolans verksamhetsområde under 

normala vädervariationer då risken finns att små barn kan drunkna även vid 

mycket små vattendjup. 

 Höjdsättningen ska göras på ett sådant sätt att vid extremregn, där stora 

vattenmängder är omöjliga att undvika, samlas vattnet på områden som kan 

skärmas av från platserna där barnen vistas 

 Det är önskvärt att landskapsarkitekten vid projektering använder eventuella 

öppna dagvattenlösningar som pedagogiska verktyg på förskolegården. 

 Om dagvattenfördröjningsanläggningarna måste placeras på ett sådant sätt att de 

riskerar att begränsa användningen av lekytan ska de till största möjliga mån 

utformas så att lekutrustning kan placeras ovanpå samt att ytan ovanför är jämn.  
 

Som tidigare nämnts ska minst 25 m
3
 dagvatten fördröjas inom planområdet och 

dagvattnet ska enligt behandlingsmatrisen (Tabell 1) genomgå ”rening”. Öppna 

dagvattenlösningar är att föredra som fördröjningsmetod då systemet blir mer robust 

och rening av dagvattnet sker via infiltration. Dagvattenlösningarna ska planeras med 

hänsyn till geologin där infiltrationen är bäst. En sammanfattning av olika 

dagvattenlösningarna och dess fördröjningsvolymer presenteras i Tabell 5 och beskrivs 

mer utförligt nedan. Dock framstår infiltrationsstråk som den mest passande lösningen 

för denna utredning. 

 
Tabell 4. Dagvattenlösningar och dess fördröjningsvolymer. 

Dagvattenlösning Fördröjningsvolym 

Sedumtak på föreslagen takyta 4 m
3 

Genomsläppliga beläggningar (700 m
2
)
 
 3-4 m

3
 

Underjordiska magasin (1,5*3*5 m) 22,5 m
3
 

Infiltrationsstråk (70*4*0,3 m) 84 m
3
 

 

Om huset förses med ett lätt sedumtak med 0-5 graders lutning och en tjocklek på 50 

mm skulle avrinningskoefficienten reduceras till 0,6. Detta skulle innebära en 

fördröjning på ca 4 m
3 

(http://livingroofs.org/stormrunoff, 2016). Denna fördröjning är 

liten i förhållande till den totala beräknade fördröjningen, med det bör även tas i 

beaktande att gröna tak även ger mervärden gällande luftrening, bullerreducering och 

ökad potential för biologisk mångfald.  

 

Genomsläppliga beläggningar ger även det en mindre fördröjning, men även här 

medför lösningen andra mervärden, som luftrening och bullerreducering. 

 

Vid fördröjning av dagvatten i underjordiska magasin skulle det krävas ett stort 

magasin. Självfall kan uppnås trots detta magasin, dock sker ingen anmärkningsvärd 

rening i dessa magasin. Därför skulle detta alternativ kräva rening på alternativ väg. 
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Infiltrationsstråk har potential att fördröja stora mängder dagvatten samt rening av 

detta. Infiltrationsstråket i denna tabell är dimensionerad så att det även skall kunna 

rena dagvattnet. Detta ger även en högre fördröjning. I förslaget i tabell 5 används 

djupet 0.3 m på ett 70 m långt och 4 m brett stråk (P105). Dessa parametrar kan 

anpassas och varieras till geografin inom planområdet. Det skulle t.ex. kunna placeras 

längs den nordöstra gränsen av planområdet och/eller längs områdets sydöstra 

plangräns. Detta stråk är det enda i tabellen som uppfyller kravet på rening och 

fördröjning. Detta stråk går också att variera i djup, bredd, fyllnadsmassor, mm för att 

anpassas till geografin. I Figurerna 18-19 nedan ses exempel på varianter av 

infiltrationsstråk.  

 

 
Figur 18: Exempel på infiltrationsstråk med grusbädd. (Bildkälla: Rent-dagvatten.se) 

 

 
Figur 19: Exempel på infiltrationsstråk med växtbädd (Bildkälla: Rent-dagvatten.se) 

 

Gällande skyfall, ses i Figur 16-17 att potentiella vattensamlingar fokuseras till nord-

östra planområdesgränsen och det sydvästra hörnet. Målet är att hantera det ökade 

flödet från de nya hårdgjorda ytorna vid ett skyfall, samt fördröjning av dessa för att 

inte försämra flödet nedströms. Genom att leda vattenmassor som samlas i det södra 
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hörnet av planområdet genom ett infiltrationsstråk längs den sydöstra plangränsen 

skulle en stor del av detta vatten hanteras på ett hållbarare sätt, där eventuella mindre 

översvämningar koncentreras till detta område. En liknande lösning skulle också vara 

ett tänkbart längs den nordöstra plangränsen. 

 

3.6. Föroreningsbelastning  

Som påvisat i kap 2.2 så är planområdet en medelbelastad yta vad gäller de 

avvattnande ytornas föroreningsbelastning. Tillsammans med en mycket känslig 

recipient visar matrisen i tabell 1 att ”rening” ska användas. I Bilaga 1 finns den 

fullständiga tabellen för föroreningarnas koncentrationer före och efter 

etablering, samt med rening. Bilaga 2 påvisar vilka föroreningsmängder (kg/år) 

som kommer från fastigheten. 

 

Föroreningarnas riktvärden är tagna från ”Miljöförvaltningens riktlinjer och 

riktvären av förorenat vatten till recipient och dagvatten”. 

 

I Tabell 4 finns ett utdrag av de föroreningar som överskred riktvärdena vid 

något scenario. Som kan ses av denna tabell överskrider PCB riktvärdet även 

efter reningen. Dock kräver rening av PCB stora insatser i detta område, därför 

anses sänkning av PCB till nuvarande riktvärdet orimliga i förhållande till den 

ekonomiska insatsen.   

 
Tabell 4. Föroreningar som överskrider riktvärde: Utdrag ur Bilaga 1: Föroreningshalter.(Källa: 

StormTac) 

Förorening P N TBT PCB** 

Enhet µg/l µg/l µg/l µg/l 

Riktvärde 50 1300 0.0010 0.014 

Före Etablering 59 1300 0.0016 0.0434 
Efter Etablering 64 1400 0.0017 0.0496 
Med Rening 46 1200 0.0010 0.0311 
* Beräknat med ett infiltrationsstråk på 5 % av den totala planarean. 

** Sammanställning av PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. 

 

Med avseende på miljökvalitetsnormerna görs bedömningen att planen med rening inte 

kommer påverka statusen för Stora ån negativt. Denna bedömning grundar sig i att 

totalhalterna som släpps ut per år minskar (se Bilaga 1-2). 
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4.  Slutsats och rekommendationer 

Planens genomförande innebär en ökning av dagvattenflödet. Dels på grund av den 

ökade hårdgjorda ytan, men också till följd av ökade krav på vattenrening, fördröjning 

och kompensation för framtida beräknad regnintensitet. Dagvattenflödet från området 

är idag 55,5 l/s vid ett 10 minuter långt regn med 20-års statistisk återkomsttid. Om 

planen genomförs skulle flödet öka till 88,6 l/s vid samma regn.  

 

Generellt skall höjdsättningen göras så att byggnaden så långt som möjligt ligger högre 

än omgivande gator så att vattnet ytligt rinner bort från byggnaden. 

 

Kretslopp och Vatten förespråkar i detta fall ett infiltrationsstråk motsvarande det 

beskrivet tidigare i rapporten. Där används ett stråk med dimensionerna 0.3 m djup, 70 

m långt och 4 m brett. Detta går att variera och anpassa efter geografin så länge det 

uppfyller fördröjningen 25 m
3
 samt riktvärden för föroreningshalter. Med detta förslag 

uppnås minst 80 m
3
 fördröjning samt att reningsbehovet uppfylls.  
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5. Bilagor 

 

5.1. Bilaga 1: Föroreningshalter  

 

Föroreningshalter i enhet: µg/l. Jämförda mot riktvärden, där gråmarkerade celler visar överskridelse av riktvärde 

 

 

* Beräknat med ett infiltrationsstråk på 5% av den totala planarean. 

** Sammanställning av PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. 

  

Förorening P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP TBT As TOC PCB** 

Enhet µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Riktvärde 50 1300 14 10 30 0.40 15 40 0.050 25000 1000 0.050 0.0010 15 12000 0.014 

Före Etablering 59 1300 2.5 9.6 19 0.13 1.7 1.5 0.019 16000 170 0.0031 0.0016 3.8 10000 0.0434 

Efter etablering 64 1400 2.5 9.3 20 0.24 2.1 2.0 0.017 17000 140 0.0043 0.0017 3.6 9900 0.0496 

Med rening* 46 1200 1.5 7.0 14 0.16 1.6 1.2 0.016 6900 38 0.0039 0.0010 2.2 6000 0.0311 
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5.2. Bilaga 2: Föroreningsmängd 

 

Föroreningsmängder i kg/år: jämförelse före och efter etablering, samt scenario med rening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Sammanställning av PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. 

 
Förorening P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni 

 
Enhet kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 

Före Etablering   0.19 4.2 0.0081 0.031 0.062 0.00043 0.0057 0.0048 

Efter Etablering   0.23 5.0 0.0089 0.033 0.074 0.00088 0.0076 0.0070 

Med rening 
Belastning 0.17 4.3 0.0055 0.025 0.050 0.00059 0.0058 0.0042 

Avskiljd mängd 0.065 0.67 0.0034 0.0080 0.023 0.00029 0.0018 0.0028 

          

          
 

Förorening Hg SS Oil BaP TBT As TOC PCB** 

 
Enhet kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 

Före Etablering   0.000063 52 0.55 0.000010 0.0000053 0.012 33 0.000132 

Efter Etablering   0.000061 60 0.51 0.000016 0.0000061 0.013 35 0.000166 

Med rening 
Belastning 0.000056 25 0.14 0.000014 0.0000037 0.0080 22 0.000102 

Avskiljd mängd 0.0000048 36 0.38 0.0000015 0.0000023 0.0050 14 0.000048 


