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Sammanfattning 

I samband med detaljplanearbetet för bl a bostäder vid den nedlagda Björkhöjdsskolan i 
Tynnered, har Tyréns AB fått i uppdrag av Göteborgs Stad att utföra en dagvattenutredning för 
området. 
 
Området delas upp i sex delområden: 
 

- Delområde A-E är kvartersmark. Inom område A finns idag en förskola som ska läggas 
ner och ersättas med en ny förskola inom område C. Inom område A planeras nya 
bostäder i form av flerbostadshus. Ett gruppboende för personer med särskilda behov, 
ett s k BMSS-boende, finns idag inom område B. Det ska vara kvar. Inom områdena D 
och E planeras nya bostäder i form av flerbostadshus. 

 
- Delområde F utgörs av allmän platsmark i form av lokalgator och parkmark. I södra 

delen planeras en översvämningsyta som har två syften. Det ena syftet är att fördröja 
ytvatten vid extrem nederbörd för att minska belastningen på nedströms bebyggelse. 
Det andra syftet är att rena vattnet från planområdet med hjälp av ett svackdike i botten 
på ytan. 

 
Effekten av exploateringen i planområdet blir att avrinningen ökar och det kommer att krävas 
fördröjningsåtgärder. Kretslopp och Vatten ställer krav på hur mycket vatten som måste 
fördröjas inom kvartersmark. I rapporten redovisas beräkningar av hur stora volymer som krävs 
för att fördröja vattnet så att kraven uppfylls. Infiltrationsmöjligheterna är begränsade och 
anslutning till det kommunala nätet är därför nödvändigt. Dagvattennätet har Välenviken som 
recipient. Det är en grund havsvik som har stora problem med föroreningspåverkan. I 
utredningen har därför beräkningar av föroreningshalter inom- och från planområdet beräknats. 
Detta har gjorts med schablonvärden på utsläppshalter från olika typer av ytor och sedan har en 
jämförelse gjorts med de riktvärden som Miljöförvaltningen i Göteborg tagit fram. Resultatet är 
att föroreningshalterna i stort hålls under riktlinjerna med de föreslagna lösningarna. Undantaget 
är en lokalgata i östra delen av planområdet där halterna av koppar, zink, totalfosfor och 
suspenderat material kommer att överskridas även om man installerar brunnsfilter i gatans 
rännstensbrunnar. Denna lokalgata står emellertid för en ganska liten del av flödet från 
planområdet (ca 5-6 %). Totalfosfor är den kritiska parametern. Om man räknar med att inte 
installera filter i brunnar förutom i lokalgatan i öster, så kommer fosforhalten för planområdet 

som helhet att överskridas marginellt (50,9 μg/l jämfört med riktvärdet på 50 μg/l). 
 
Dagvattenlösningarna inom planområdet redovisas i bilagorna 1-2. Höjdsättningen av 
bebyggelsen är viktig och bör ägnas stor omsorg för att skapa säkra sekundära rinnvägar och 
undvika instängda områden. Ägarförhållanden avseende de olika lösningarna har redovisats i 
rapporten. 
 
Slutlig dimensionering, placering och utformning av dagvattenlösningarna sker i samband med 
detaljprojektering.  
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1 Syfte 

Syftet med utredningen är att inom planområdet: 

 

- Utreda förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering. 

- Föreslå lösningar för dagvattenhanteringen. 

 

Göteborgs stad vill minimera anläggandet av nya ledningssystem och i stället sträva mot öppna 
lösningar. Det ger mindre ingrepp i den befintliga miljön och håller nere framtida driftskostnader. 
Planområdet avvattnas söderut till Välenviken, som har stora problem med 
föroreningspåverkan. Behandling av dagvattnet från området kommer att behövas. Metoder 
som enligt erfarenhet ger en förbättrad dagvattenkvalitet är t ex våta dammar, översilningsytor, 
svackdiken etc. Ägarförhållanden av föreslagna anläggningar ska framgå, vilket är viktigt med 
hänsyn till det kommande driftansvaret. 

2 Underlag 

Följande material har tillhandahållits: 

 

- Primärkarta med höjddata (dwg) 

- Ledningskarta (dwg) 

- Plankarta (arbetskarta i dwg-format) 

- Geotekniskt PM 

- Ortofoto över planområdet 

- Illustrationsritningar 

- Skyfallsmodell i Mike 21. 

- Funktionskrav 

- Miljökrav 

3 Beskrivning av utredningsområdet 

3.1 Orientering 

Planområdet ligger i norra Tynnered vid f.d. Björkhöjdsskolan, ca 10 km väster om Göteborgs 
centrum. Området är 5,6 ha stort, se figur 1. Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av: 

 

 En förskola med sex avdelningar längs Trollbärsvägen 

 Ca 170 bostadsrättslägenheter inom fastigheten 34:2. 

 Ca 90 hyreslägenheter inom fastigheterna Tynnered 33:1 och 33:2. 
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Figur 1.   Planområdet i norra Tynnered. 

 

Björkhöjdsskolan ska rivas och ersättas med bostäder – de gula fälten i den centrala delen av 
planområdet. Längst i söder finns ett parkområde som ska vara kvar. Här finns en relativt stor 
yta som skulle kunna nyttjas för utjämning av dagvatten. I nordväst planeras en förskola 
närmast Trollbärsvägen. Längst i öster planeras bostäder i form av hyresrätter. Mellan 
områdena som är avsedda för bostäder planeras parkeringsplatser invid den befintliga BMSS-
bostaden (gruppboende för personer med extra behov av stöd och service). 

Planområdet utgörs till största delen av plana gräsytor omgärdade av trädalléer och 
idrottsplaner. Kring skolbyggnaden finns emellertid hårdgjorda ytor. I de centrala östra delarna 
av planområdet finns en yta med träd, sly och buskvegetation. Här sluttar marken brant uppåt 
mot befintlig bebyggelse öster om planområdet. Fastigheterna Tynnered 33:1 och 33:2 i östra 
delen av planområdet ligger även de på en högre nivå. Här finns idag en förskola som ska rivas 
för att lämna plats för bostäder. 

I de flacka delarna av planområdet varierar marknivån från +18,5 längst i söder till ca +22 vid 
Trollbärsvägen i norr. Längst i öster, vid den befintliga förskolan, går berget delvis i dagen och 
nivån är här ca +31 (RH2000). 
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3.2 Föreslagen exploatering 

Planområdet har delats in i delområden A-F, se figur 2. 

 

Figur 2.   Indelning av planområdet i delområden A-F. 

 

Område A-E är kvartersmark. Område F är allmän platsmark och består av parkmark och 
lokalgator. 
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3.2.1 Område A 

I området planeras bostäder, figur 3. 

 

Figur 3.   Hyreslägenheter planeras på fastigheterna Tynnered 33:1 och 33:2. 

 

Området är ca 0,65 ha. 
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3.2.2 Område B 

I området planeras för parkeringar. Det befintliga BMSS-boendet ska vara kvar. 

 

 

Figur 4.   Parkeringsplatser planeras inom området. 

 

Området är ca 0,4 ha. 
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3.2.3 Område C 

I området planeras för en förskola, figur 5. 

 

Figur 5.   En förskola planeras närmast Trollbärsvägen. 

 

Området är ca 0,53 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Uppdrag: 265304,  Dagvattenutredning Björkhöjdsskolan Tynnered 2015-12-18 

Beställare: Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret Slutrapport 
 
O:\GBG\265304\R\=Arbetsarea=\Dagvattenutredning Tynnered.docx 

11(47) 

3.2.4 Område D 

I området planeras bostäder, figur 6. 

 

Figur 6.   Bostäder planeras på fastigheten Tynnered 33:4 där f.d. Björkhöjdsskolan ligger idag. 

 

Området är ca 0,58 ha. 
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3.2.5 Område E 

I området planeras bostäder, figur 7. 

 

Figur 7.   Bostäder planeras på fastigheten Tynnered 33:4. 

 

Området är 0,78 ha. 
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3.2.6 Område F 

Område F utgörs av allmän platsmark, dvs parkmark och lokalgator – se figur 2 (vita och gröna 
ytor). I södra delen av området finns en yta som är lämplig för att anlägga en översvämningsyta 
för rening- och fördröjning av dagvatten, figur 8. Detta är viktigt med hänsyn till att förbättra den 
akvatiska miljön i Välenviken, som är recipient. 

 

 

Figur 8.   Område lämpligt för rening- och fördröjning av dagvatten. 
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3.3 Befintliga förhållanden och VA-anläggningar 

Avrinningen inom planområdet har studerats med hjälp av en höjdmodell. Planområdet 
avvattnas söderut till Välenviken via en dagvattenledning med dimensionen 1000 mm närmast 
nedströms. 

 

- Område A är idag bebyggd med en förskola som ska rivas för att lämna plats åt ny 
bebyggelse. Marken här ligger högt och utgörs av berg i dagen till viss del. I området 
finns också skogsmark, främst inom fastigheten Tynnered 33:1. Befintligt VA finns i 
väster, söder och öster om området. Anslutningspunkten för dagvatten ligger i det 
sydvästra hörnet. 

- Område B utgörs av ett BMSS-boende, gräsytor och en parkering. I norra delen sluttar 
marken mot boendet. Dagvatten som rinner den här vägen måste tas omhand för att 
det inte ska bli vattensjukt nära byggnaden. Befintligt VA finns söder och öster om 
området. Anslutningspunkten för dagvatten finns mitt för parkeringsytan i södra delen 
av området. 

- Område C utgörs idag till största delen av en parkeringsyta. Parkeringar ska även 
finnas framledes, men i mindre omfattning. I östra delarna av området finns ett 
bergsparti med skog. Befintligt VA finns i Trollbärsvägen norr om området samt i 
Kastanjeallén väster om området. 

- Område D är idag bebyggd med f.d. Björkhöjdsskolan, som ska rivas. Byggnaden är 
omgiven av stora asfalterade ytor. Bostäder planeras inom området. Ytan sluttar svagt 
mot söder. Befintligt VA finns i Kastanjeallén väster om området. 

- Område E utgörs av gräsytor och en asfalterad bollplan. Bostäder planeras inom 
området. Ytan sluttar svagt mot söder. Befintligt VA finns i Kastanjeallén i väster samt i 
gångstråket öster om området. 

- Område F  består till största delen av park som ska bevaras. Befintligt VA finns i 
Kastanjeallén i väster samt längs gångstråket på östra sidan av området. Vid gräsytan i 
figur 8, finns ett instängt område som måste avvattnas via dagvattenledningar. Vid 
extrema regn samlas det vatten här, vilket bekräftas av beräkningsresultat med 
Göteborgs Stads skyfallsmodell – se figur 9. 
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Figur 9.   Beräkningsresultat för ett 100-årsregn med skyfallsmodellen. 

 

3.4 Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Planområdet utgörs till största delen av lera. I den norra och östra delen finns även berg i dagen 
till viss del, se figur 10. Infiltrationsmöjligheterna är därmed begränsade. Ytor finns emellertid för 
att kunna fördröja dagvattnet både inom kvartersmark och på allmän plats. Det är nödvändigt att 
avvattna planområdet genom anslutning till det kommunala dagvattennätet. 
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Figur 10.   Utdrag ur SGU:s jordartskarta. 

 

3.5 Riktlinjer från VA-huvudmannen 

Kretslopp och vatten ställer krav på fördröjning av dagvatten i magasin om minst 10 mm 
nederbörd på anslutna hårdgjorda ytor inom kvartersmark. 

Miljöförvaltningen har gett ut riktlinjer för utsläpp av förorenat vatten och dagvatten till recipient 
(Miljöförvaltningen 2013). Riktvärdena är inte juridiskt bindande för en verksamhet förrän 
miljöförvaltningen fattar beslut därom i det enskilda fallet. En avvägning görs då om vad som är 
tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Vid särskild prövning där 
miljöförvaltningen bedömer att det inte är skäligt att ställa krav på att riktvärdena ska klaras kan 
högre nivåer än riktvärdena accepteras. 

Följande allmänna funktionskrav för skyfallshantering finns i staden: 

  

  Mål Händelse 

      

Byggnader nybyggnation 0,2 m marginal till dimensionerande händelse 100 års regn 

Byggnader befintliga Beredskap 100 års regn 

Framkomlighet Max 0,2 m vattendjup vid dimensionerande 100 års regn 

  Händelse   

Räddningstjänst Max o,5 m vattendjup vid dimensionerande 500 års regn 

  Händelse   
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4 Förslag till dagvattenhantering 

4.1 Dimensioneringsförutsättningar 

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P90 har använts för att beräkna dimensionerande 
flöden, se ekvation 1: 

 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖(𝑡𝑟)  (1) 

 

där 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = dimensionerande flöde, [l/s] 

A = avrinningsområdets area, [ha] 

𝜑         = avrinningskoefficient [-] 

𝑖(𝑡𝑟)    = dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟       = regnets varaktighet 

 

Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i  P90. Intensiteten är en funktion av både 
återkomsttid och varaktighet. Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 10 år med 
hänsyn till uppdämning till marknivå – se tabell 4.5 i P90. Områdestypen är ej instängt område 
inom citybebyggelse. Både korta och långa regn beaktas i utredningen – varaktigheterna i 
beräkningarna har valts till 10 minuter respektive 60 minuter. Intensiteten beräknas enligt 
Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2: 

 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 (2) 

 

där 

𝑖Å = regnintensitet, [l/s*ha] 

𝑇𝑅 = regnvaraktighet, [minuter] 

Å = Återkomsttid 

 

För framtida scenarier multipliceras intensiteten med en klimatfaktor. Denna har valts till 1,25 för 
korta regn (<=60 minuter) och till 1,2 för långa regn (>60 minuter). 

 

4.2 Delområde A – bostäder, Tynnered 33:1-2 

4.2.1 Dimensionering 

Tabellerna 1 och 2 nedan visar flöden före och efter exploatering utan fördröjning. 
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Tabell 1.   Flöden före exploatering. 

 

Yta A [ha] φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha} Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] 

Tak 0,094 0,9 0,085 228 19,4 71 6,1 

Asfalt 0,092 0,8 0,074 228 16,8 71 5,3 

Berg 0,011 0,3 0,003 228 0,8 71 0,2 

Lek 0,022 0,3 0,007 228 1,5 71 0,5 

Grönyta 0,056 0,1 0,006 228 1,3 71 0,4 

Skog 0,379 0,1 0,038 228 8,6 71 2,7 

Summa: 0,654   0,212   48,3   15,1 

 

Tabell 2.   Flöden efter exploatering. 

 

Yta A [ha] φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha} Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] 

Tak 0,194 0,9 0,175 285 49,8 89 15,6 

Parkering 0,080 0,8 0,064 285 18,2 89 5,7 

Asfalt 0,053 0,8 0,043 285 12,2 89 3,8 

Grönyta 0,327 0,1 0,033 285 9,3 89 2,9 

Summa: 0,654   0,314   89,5   28,0 

  

Tabell 3 nedan visar erforderlig utjämningsvolym med hänsyn att minst 10 mm nederbörd måste 
fördröjas på avvattnade hårdgjorda ytor inom kvartersmark, se kriterier enligt avsnitt 3.5. 

 

Tabell 3.   Erforderlig utjämningsvolym för kriteriet med 10 mm regn. 

 

Yta A [ha] m3 vid 10 mm regn 

Inklusive 
20 % 
säkerhet 

Tak 0,194 19,4 23,3 

Parkering 0,080 8,0 9,6 

Asfalt 0,053 5,3 6,4 

Summa:     39,3 

 

För området planeras en förbindelsepunkt, A1 – se bilaga 1:1. 

 

I tabell 4 redovisas föroreningsinnehåll i utsläppspunkterna utan rening baserade på 
schablonhalter enligt StormTac databas, version 2015-10. Använda schabloner för olika typer 
av ytor redovisas i bilaga 3. En jämförelse görs med de riktlinjer för utsläpp av förorenat 
dagvatten som Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad givit ut. 
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Tabell 4.   Schablonhalter i förbindelsepunkterna utan rening och jämförelse med riktvärden. 

 

Ämne/parameter Riktlinjer μg/l Punkt A1 μg/l 

      

Arsenik (As) 15 3,2 

Krom (Cr) 15 6,5 

Kadmium (Cd) 0,4 0,6 

Bly (Pb) 14 8,3 

Koppar (Cu) 10 21,2 

Zink (Zn) 30 118,9 

Nickel (Ni) 40 4,1 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,03 

      

PCB 0,014 0,032 

TBT 0,001 0,002 

Oljeindex 1000 288,6 

Bens(a)pyren 0,05 0,02 

MTBE 500 - 

Bensen 10 0,6 

      

Totalfosfor 50 148 

Totalkväve 1250 1122 

TOC 12000 9990 

Suspenderat material 25000 49588 

 

4.2.2 Förslag till utförande 

Lösningen redovisas i bilaga 1:1. Område A utgörs av kvartersmark och det är exploatören som 
ansvarar för utbyggnad, drift- och underhåll av dagvattenanläggningen. Höjdsättningen av 
området ska utföras så att vatten inte avrinner mot byggnaderna och så att vatten kan ledas in i 
de föreslagna dagvattensystemen som det är avsett. Exakta utföranden och placeringar av 
ledningar och magasin etc. måste tas fram i samband med detaljprojektering. 

Dagvattensystemet består av två delar – en för parkeringen och en för gården. De båda delarna 
leds till samma förbindelsepunkt A1. 

Parkeringen avvattnas via rännstensbrunnar. Vattnet leds sedan genom ett magasin av 
krossmaterial med arean 33 m2. Magasinet görs 1 m djupt med överkanten på nivån + 31,0. 
Magasinet mynnar i anslutningspunkt A1. 

På gården följer dagvattenledningarna byggnaderna i syfte att ta hand om takdagvatten. Till 
ledningarna ansluts även rännstensbrunnar på gårdsplanen. Dessa har inte ritats ut, men man 
kan räkna med att en brunn täcker ca 300 m2. Dagvattnet leds vidare till ett magasin av 
krossmaterial. Magasinet görs 1 m djupt med överkanten på nivån + 26,5. Arean ska vara 
100 m2. Befintlig förbindelsepunkt A1, kan nyttjas för det nya området. 

Antag att magasinen innan förbindelsepunkterna utnyttjas fullt ut. Då kommer medelflödet till 
punkten A1 att bli 27,5 l/s för dimensionerande 10-årsregn. 
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I Bilaga 4 framgår reningseffekter i % för några olika reningsmetoder och ämnen. Det finns inte 
data om avskiljningsgrad för alla parametrar i miljöförvaltningens riktlinjer. I tabell 5 nedan 
redovisas därför endast kvarvarande halter i utsläppspunkterna för de parametrar där det finns 
ett underlag. Detta gäller för reningen: 

 

 Rening av vattnet från parkeringen är tänkt att ske i ett makadammagasin innan utsläpp 
till punkten A1. 

 Från flerfamiljshusen sker reningen i ett makadammagasin innan utsläpp i punkten A1. 

 För att ytterligare förbättra reningen kan rännstensbrunnarna på parkeringen förses 
med brunnsfilter.  

 

Tabell 5.   Kvarvarande halter i förbindelsepunkten A1 och jämförelse med riktvärden. 

 

Ämne/parameter Riktlinjer μg/l Punkt A1 μg/l Punkt A1 μg/l 

    (efter magasin) (efter magasin+filter) 

Arsenik (As) 15 1,3 1,2 

Krom (Cr) 15 2,0 1,5 

Kadmium (Cd) 0,4 0,2 0,2 

Bly (Pb) 14 2,1 1,2 

Koppar (Cu) 10 4,2 3,3 

Zink (Zn) 30 17,8 15,5 

Nickel (Ni) 40 1,8 1,6 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,01 0,01 

        

Oljeindex 1000 29 24 

Bens(a)pyren 0,05 0,008 0,004 

        

Totalfosfor 50 59 56 

Totalkväve 1250 561 550 

Suspenderat 
material 

25000 
4959 4674 

 

4.3 Delområde B – gruppbostad, BMSS 

4.3.1 Dimensionering 

Tabellerna 6 och 7 nedan visar flöden före och efter exploatering utan fördröjning. 
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Tabell 6.   Flöden före exploatering. 

 

Yta A [ha] φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha} Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] 

Tak 0,075 0,9 0,068 228 15,4 71 4,8 

Asfalt 0,047 0,8 0,038 228 8,6 71 2,7 

Grönyta 0,160 0,1 0,016 228 3,6 71 1,1 

Skog 0,119 0,1 0,012 228 2,7 71 0,8 

Summa: 0,401   0,133   30,4   9,5 

 

Tabell 7.   Flöden efter exploatering. 

 

Yta A [ha] φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha} Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] 

Tak 0,064 0,9 0,058 285 16,5 89 5,2 

Parkering 0,085 0,8 0,068 285 19,4 89 6,1 

Asfalt 0,033 0,8 0,026 285 7,5 89 2,4 

Grönyta 0,134 0,1 0,013 285 3,8 89 1,2 

Skog 0,084 0,1 0,008 285 2,4 89 0,8 

Summa: 0,401   0,174   49,7   15,6 

 

Tabell 8 nedan visar erforderlig utjämningsvolym med hänsyn att minst 10 mm nederbörd måste 
fördröjas på avvattnade hårdgjorda ytor inom kvartersmark, se kriterier enligt avsnitt 3.5. 

 

Tabell 8.   Erforderlig utjämningsvolym för kriteriet med 10 mm regn. 

 

Yta A [ha] m3 vid 10 mm regn 

Inklusive 
20 % 
säkerhet 

Tak 0,064 6,4 7,7 

Parkering 0,085 8,5 10,2 

Asfalt 0,033 3,3 4,0 

Summa:     21,9 

 

För området planeras två förbindelsepunkter, B1 och B2 – se bilaga 1:2. 

 

I tabell 9 redovisas föroreningsinnehåll i utsläppspunkterna utan rening baserade på 
schablonhalter enligt StormTac databas, version 2015-10. Använda schabloner för olika typer 
av ytor redovisas i bilaga 3. En jämförelse görs med de riktlinjer för utsläpp av förorenat 
dagvatten som Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad givit ut. 
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Tabell 9.   Schablonhalter i förbindelsepunkterna utan rening och jämförelse med riktvärden. 

 

Ämne/parameter Riktlinjer μg/l Punkt B1 μg/l Punkt B2 μg/l 

        

Arsenik (As) 15 3,3 4 

Krom (Cr) 15 6,7 15 

Kadmium (Cd) 0,4 0,5 0,45 

Bly (Pb) 14 8,8 30 

Koppar (Cu) 10 21,8 40 

Zink (Zn) 30 105,3 140 

Nickel (Ni) 40 3,9 4 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,03 0,05 

        

PCB 0,014 0,032 0,032 

TBT 0,001 0,002 0,002 

Oljeindex 1000 351 800 

Bens(a)pyren 0,05 0,02 0,06 

MTBE 500 - - 

Bensen 10 0,86 0,1 

        

Totalfosfor 50 143 100 

Totalkväve 1250 1205 1100 

TOC 12000 11323 20000 

Suspenderat material 25000 50432 140000 

 

4.3.2 Förslag till utförande 

Lösningen redovisas i bilaga 1:2. Område B utgörs av kvartersmark. Inom området planeras två 
parkeringar, varav den ena ska höra till det befintliga gruppboendet som gästparkering. 
Kommunen ansvarar för dagvattenlösningen på tomten för gruppboendet och gästparkeringen. 
För den andra parkeringen svarar exploatörerna för de planerade bostäderna inom område D 
och E. Ansvaret avser såväl utbyggnad som drift- och underhåll. Exakta utföranden och 
placeringar av ledningar och magasin etc. måste tas fram i samband med detaljprojektering. 

Dagvattensystemen delas in i två delar – det befintliga gruppboendet med gästparkering och 
den andra parkeringen. Varje del har en separat förbindelsepunkt – B1 respektive B2. 

Parkeringarna avvattnas via rännstensbrunnar. Vattnet från den nordligaste parkeringen leds 
genom ett magasin av krossmaterial med arean 20 m2. Magasinet görs 1 m djupt med 
överkanten på nivån + 21,6. Magasinet mynnar i anslutningspunkt B2. Vattnet från den 
sydligaste parkeringen leds till samma magasin som vattnet från gruppboendet. Magasinet 
utgörs av krossmaterial med arean 53 m2. Magasinet görs 1 m djupt med överkanten på nivån + 
21,7. Magasinet mynnar i anslutningspunkt B1 

På tomten för gruppboendet följer dagvattenledningarna byggnaden i syfte att ta hand om 
takdagvatten. Norr om byggnaden planeras ett makadamdike för att ta hand om vatten som 
kommer från sluttningen ovanför. 
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Antag att magasinen innan förbindelsepunkterna utnyttjas fullt ut. Då kommer medelflödena till 
punkterna B1 och B2 att bli 13,1 l/s respektive 2,5 l/s för dimensionerande 10-årsregn. 

 

I Bilaga 4 framgår reningseffekter i % för några olika reningsmetoder och ämnen. Det finns inte 
data om avskiljningsgrad för alla parametrar i miljöförvaltningens riktlinjer. I tabell 10 nedan 
redovisas därför endast kvarvarande halter i utsläppspunkterna för de parametrar där det finns 
ett underlag. Detta gäller för reningen: 

 

 Rening av vattnet från den norra parkeringen sker i ett makadammagasin innan utsläpp 
i punkten B2. 

 Från gruppboendet och gästparkeringen sker reningen i ett makadammagasin innan 
utsläpp i punkt B1. 

 För att ytterligare förbättra reningen kan rännstensbrunnarna på parkeringarna förses 
med brunnsfilter.  

 

Tabell 10.   Kvarvarande halter i punkterna B1 och B2 samt jämförelse med riktvärden. 

 

Ämne/parameter 
Riktlinjer 
μg/l 

Punkt B1 
μg/l 

Punkt B1 
μg/l 

Punkt B2 
μg/l 

Punkt B2 
μg/l 

    (efter 
magasin) 

(efter 
magasin + 
filter) 

(efter 
magasin) 

(efter 
magasin + 
filter) 

Arsenik (As) 15 1,3 1,2 1,6 1,0 

Krom (Cr) 15 2,0 1,5 4,5 2,0 

Kadmium (Cd) 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 

Bly (Pb) 14 2,2 1,3 7,5 3,0 

Koppar (Cu) 10 4,4 3,4 8,0 3,6 

Zink (Zn) 30 15,8 13,4 21,0 9,5 

Nickel (Ni) 40 1,8 1,5 1,8 0,8 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,02 0,02 0,03 0,02 

      0,0     

Oljeindex 1000 35 30 80 56 

Bens(a)pyren 0,05 0,008 0,004 0,024 0,006 

            

Totalfosfor 50 57 54 40 24 

Totalkväve 1250 602 591 550 495 

Suspenderat 
material 

25000 
5043 4748 14000 12600 

4.4 Delområde C – Förskola, Trollbärsvägen 

4.4.1 Dimensionering 

Tabellerna 11 och 12 nedan visar flöden före och efter exploatering utan fördröjning. 
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Tabell 11.   Flöden före exploatering. 

 

Yta A [ha] φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha} Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] 

Asfalt 0,111 0,8 0,089 228 20,2 71 6,3 

Grönyta 0,228 0,1 0,023 228 5,2 71 1,6 

Skog 0,193 0,1 0,019 228 4,4 71 1,4 

Summa: 0,532   0,131   29,8   9,3 

 

Tabell 12.   Flöden efter exploatering. 

 

Yta A [ha] φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha} Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] 

Tak 0,060 0,9 0,054 285 15,4 89 4,8 

Parkering 0,056 0,8 0,045 285 12,7 89 4,0 

Grönyta 0,223 0,1 0,022 285 6,4 89 2,0 

Skog 0,193 0,1 0,019 285 5,5 89 1,7 

Summa: 0,532   0,140   40,0   12,5 

 

 

Tabell 13 nedan visar erforderlig utjämningsvolym med hänsyn att minst 10 mm nederbörd 
måste fördröjas på avvattnade hårdgjorda ytor inom kvartersmark, se kriterier enligt avsnitt 3.5. 

 

Tabell 13.   Erforderlig utjämningsvolym för kriteriet med 10 mm regn. 

 

Yta A [ha] m3 vid 10 mm regn 

Inklusive 
20 % 
säkerhet 

Tak 0,060 6,0 7,2 

Parkering 0,056 5,6 6,7 

Summa:     13,9 

 

För området planeras en förbindelsepunkt, C1 – se bilaga 1:3. 

 

I tabell 14 redovisas föroreningsinnehåll i utsläppspunkten utan rening baserade på 
schablonhalter enligt StormTac databas, version 2015-10. Använda schabloner för olika typer 
av ytor redovisas i bilaga 3. En jämförelse görs med de riktlinjer för utsläpp av förorenat 
dagvatten som Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad givit ut. 
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Tabell 14.   Schablonhalter i förbindelsepunkten utan rening och jämförelse med riktvärden. 

 

Ämne/parameter Riktlinjer μg/l Punkt C1 μg/l 

      

Arsenik (As) 15 3,6 

Krom (Cr) 15 7,2 

Kadmium (Cd) 0,4 0,5 

Bly (Pb) 14 12,2 

Koppar (Cu) 10 23,0 

Zink (Zn) 30 110,2 

Nickel (Ni) 40 3,6 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,02 

      

PCB 0,014 0,032 

TBT 0,001 0,002 

Oljeindex 1000 316 

Bens(a)pyren 0,05 0,02 

MTBE 500 - 

Bensen 10 0,1 

      

Totalfosfor 50 133 

Totalkväve 1250 1052 

TOC 12000 10314 

Suspenderat 
material 25000 69764 

 

4.4.2 Förslag till utförande 

Lösningen redovisas i bilaga 1:3. Område C utgörs av kvartersmark. Inom området planeras en 
parkering och en förskola. Lokalförvaltningen ansvarar för dagvattenlösningen i hela 
delområdet. Ansvaret avser såväl utbyggnad som drift- och underhåll. 

Exakta utföranden och placeringar av ledningar och magasin etc. måste tas fram i samband 
med detaljprojektering. 

Dagvattenlösningen delas in i tre delar – förskolan, parkeringen och grönområdet som utgör 
större delen av delområdet. Alla delar går till samma förbindelsepunkt - C1. 

Dagvattenledningarna vid förskolan följer byggnaden i syfte att ta hand om takdagvatten. 
Vattnet går sedan ut i ett makadammagasin med en dränledning i botten och sedan vidare till 
punkt C1. Magasinet görs 1 m djupt med överkanten på nivån + 20,6. Arean ska vara 24 m2. 

Den stora grönytan inom området avvattnas i ett svackdike med en dräneringsledning i botten. 
Vattnet fångas upp i en kupolbrunn och leds därifrån till punkten C1. 

Parkeringen avvattnas via rännstensbrunnar. Vattnet från parkeringen leds genom ett magasin 
av krossmaterial med arean 23 m2. Magasinet görs 1 m djupt med överkanten på nivån + 20,3. 
Magasinet mynnar i anslutningspunkt C1.  
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Antag att magasinen innan förbindelsepunkterna utnyttjas fullt ut. Då kommer medelflödena till 
punkten C1 från magasinen att bli 7,1 l/s för dimensionerande 10-årsregn. 

I Bilaga 4 framgår reningseffekter i % för några olika reningsmetoder och ämnen. Det finns inte 
data om avskiljningsgrad för alla parametrar i miljöförvaltningens riktlinjer. I tabell 15 nedan 
redovisas därför endast kvarvarande halter i utsläppspunkterna för de parametrar där det finns 
ett underlag. Detta gäller för reningen: 

 

 Rening av vattnet från parkeringen sker i ett makadammagasin innan utsläpp i 
punkten C1. 

 Vatten från förskolan renas i ett makadammagasin innan det går vidare till en 
kupolbrunn innan utsläpp i punkten C1. 

 För grönytan sker rening via ett svackdike längs med lokalgatan. 

 För att ytterligare förbättra reningen kan rännstensbrunnarna på parkeringen och 
kupolbrunnen förses med brunnsfilter. 

 

Tabell 15.   Kvarvarande halter i punkten C1 och jämförelse med riktvärden. 

 

Ämne/parameter Riktlinjer μg/l Punkt C1 μg/l Punkt C1 μg/l 

    (efter magasin) (efter magasin + filter) 

Arsenik (As) 15 2,1 1,8 

Krom (Cr) 15 2,3 1,2 

Kadmium (Cd) 0,4 0,2 0,1 

Bly (Pb) 14 3,0 1,5 

Koppar (Cu) 10 5,0 3,0 

Zink (Zn) 30 18,4 9,9 

Nickel (Ni) 40 1,7 0,9 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,01 0,01 

        

Oljeindex 1000 35 27 

Bens(a)pyren 0,05 0,009 0,002 

        

Totalfosfor 50 64 48 

Totalkväve 1250 561 526 

Suspenderat 
material 

25000 
9846 9292 

 

4.5 Delområde D – bostäder, f.d. Björkhöjdsskolan 

4.5.1 Dimensionering 

Tabellerna 16 och 17 nedan visar flöden före och efter exploatering utan fördröjning. 
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Tabell 16.   Flöden före exploatering. 

 

Yta A [ha] φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha} Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] 

Tak 0,231 0,9 0,208 228 47,5 71 14,9 

Asfalt 0,322 0,8 0,258 228 58,8 71 18,4 

Grönyta 0,025 0,1 0,003 228 0,6 71 0,2 

Summa: 0,579   0,469   106,8   33,5 

 

Tabell 17.   Flöden efter exploatering. 

 

Yta A [ha] φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha} Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] 

Tak 0,234 0,9 0,211 285 60,1 89 18,8 

Parkering 0,054 0,8 0,043 285 12,2 89 3,8 

Asfalt 0,204 0,8 0,163 285 46,4 89 14,5 

Grönyta 0,087 0,1 0,009 285 2,5 89 0,8 

Summa: 0,579   0,425   121,2   38,0 

 

Tabell 18 nedan visar erforderlig utjämningsvolym med hänsyn att minst 10 mm nederbörd 
måste fördröjas på avvattnade hårdgjorda ytor inom kvartersmark, se kriterier enligt avsnitt 3.5. 

 

Tabell 18.   Erforderlig utjämningsvolym för kriteriet med 10 mm regn. 

 

Yta A [ha] m3 vid 10 mm regn 

Inklusive 
20 % 
säkerhet 

Tak 0,234 23,4 28,1 

Parkering 0,054 5,4 6,4 

Asfalt 0,204 20,4 24,4 

Summa:     59,0 

 

För området planeras en förbindelsepunkt, D1 – se bilaga 1:4. 

 

I tabell 19 redovisas föroreningsinnehåll i utsläppspunkterna utan rening baserade på 
schablonhalter enligt StormTac databas, version 2015-10. Använda schabloner för olika typer 
av ytor redovisas i bilaga 3. En jämförelse görs med de riktlinjer för utsläpp av förorenat 
dagvatten som Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad givit ut. 
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Tabell 19.   Schablonhalter i förbindelsepunkten utan rening och jämförelse med riktvärden. 

 

Ämne/parameter Riktlinjer μg/l Punkt D1 μg/l 

      

Arsenik (As) 15 3,4 

Krom (Cr) 15 5,4 

Kadmium (Cd) 0,4 0,6 

Bly (Pb) 14 11,6 

Koppar (Cu) 10 27,0 

Zink (Zn) 30 129,3 

Nickel (Ni) 40 3,5 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,04 

      

PCB 0,014 0,035 

TBT 0,001 0,002 

Oljeindex 1000 227 

Bens(a)pyren 0,05 0,02 

MTBE 500 - 

Bensen 10 0,1 

      

Totalfosfor 50 162 

Totalkväve 1250 1165 

TOC 12000 14054 

Suspenderat 
material 25000 64594 

 

4.5.2 Förslag till utförande 

Lösningen redovisas i bilaga 1:4. Område D utgörs av kvartersmark och det är exploatören som 
ansvarar för utbyggnad, drift- och underhåll av dagvattenanläggningen. Höjdsättningen av 
området ska utföras så att vatten inte avrinner mot byggnaderna och så att vatten kan ledas in i 
de föreslagna dagvattensystemen som det är avsett. Exakta utföranden och placeringar av 
ledningar och magasin etc. måste tas fram i samband med detaljprojektering. 

Dagvattensystemet delas in i två delar – en för parkeringen och en för övriga gården. De båda 
delarna går till samma förbindelsepunkt, D1. 

På gården följer dagvattenledningarna byggnaderna i syfte att ta hand om takdagvatten. Till 
ledningarna ansluts även rännstensbrunnar på gårdsplanen. Dessa har inte ritats ut, men man 
kan räkna med att en brunn täcker ca 300 m2. Dagvattnet leds vidare till ett magasin av 
krossmaterial. Magasinet görs 1 m djupt med överkanten på nivån + 20,9. Arean ska vara 
197 m2. Parkeringen inrymmer rännstensbrunnar som också avvattnas hit. Från magasinet går 
vattnet vidare till förbindelsepunkten D1. 

Antag att magasinet innan förbindelsepunkten utnyttjas fullt ut. Då kommer medelflödena till 
punkten D1 att bli 31,4 l/s för dimensionerande 10-årsregn. 
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I Bilaga 4 framgår reningseffekter i % för några olika reningsmetoder och ämnen. Det finns inte 
data om avskiljningsgrad för alla parametrar i miljöförvaltningens riktlinjer. I tabell 20 nedan 
redovisas därför endast kvarvarande halter i utsläppspunkterna för de parametrar där det finns 
ett underlag. Detta gäller för reningen: 

 

 Rening av vattnet från gården, husen  och parkeringen sker i ett makadammagasin 
innan utsläpp i punkten D1. 

 För att ytterligare förbättra reningen kan rännstensbrunnarna på parkeringen förses 
med brunnsfilter.  

 

Tabell 20.   Kvarvarande halter i punkten D1 och jämförelse med riktvärden. 

 

Ämne/parameter Riktlinjer μg/l Punkt D1 μg/l Punkt D1 μg/l 

    (efter magasin) (efter magasin + filter) 

Arsenik (As) 15 1,2 1,2 

Krom (Cr) 15 1,2 0,9 

Kadmium (Cd) 0,4 0,2 0,2 

Bly (Pb) 14 2,2 1,7 

Koppar (Cu) 10 4,7 4,2 

Zink (Zn) 30 17,4 16,2 

Nickel (Ni) 40 1,4 1,3 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,02 0,02 

        

Oljeindex 1000 15 13 

Bens(a)pyren 0,05 0,005 0,004 

        

Totalfosfor 50 62 60 

Totalkväve 1250 540 534 

Suspenderat 
material 

25000 
5150 5008 

 

4.6 Delområde E – bostäder, Tynnered 33:4 

4.6.1 Dimensionering 

Tabellerna 21 och 22 nedan visar flöden före och efter exploatering utan fördröjning. 
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Tabell 21.   Flöden före exploatering. 

 

Yta A [ha] φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha} Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] 

Asfalt 0,134 0,8 0,107 228 24,5 71 7,7 

Grönyta 0,417 0,1 0,042 228 9,5 71 3,0 

Skog 0,226 0,1 0,023 228 5,2 71 1,6 

Summa: 0,777   0,172   39,1   12,3 

 

Tabell 22.   Flöden efter exploatering. 

 

Yta A [ha] φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha} Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] 

Tak 0,220 0,9 0,198 285 56,4 89 17,7 

Parkering 0,093 0,8 0,074 285 21,1 89 6,6 

Asfalt 0,234 0,8 0,187 285 53,3 89 16,7 

Grönyta 0,231 0,1 0,023 285 6,6 89 2,1 

Summa: 0,777   0,482   137,5   43,1 

 

Tabell 23 nedan visar erforderlig utjämningsvolym med hänsyn att minst 10 mm nederbörd 
måste fördröjas på avvattnade hårdgjorda ytor inom kvartersmark, se kriterier enligt avsnitt 3.5. 

 

Tabell 23.   Erforderlig utjämningsvolym för kriteriet med 10 mm regn. 

 

Yta A [ha] m3 vid 10 mm regn 

Inklusive 
20 % 
säkerhet 

Tak 0,220 22,0 26,4 

Parkering 0,093 9,3 11,1 

Asfalt 0,234 23,4 28,1 

Summa:     65,6 

 

För området planeras en förbindelsepunkt, E1 – se bilaga 1:5. 

 

I tabell 24 redovisas föroreningsinnehåll i utsläppspunkterna utan rening baserade på 
schablonhalter enligt StormTac databas, version 2015-10. Använda schabloner för olika typer 
av ytor redovisas i bilaga 3. En jämförelse görs med de riktlinjer för utsläpp av förorenat 
dagvatten som Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad givit ut. 
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Tabell 24.   Schablonhalter i förbindelsepunkterna utan rening och jämförelse med riktvärden. 

 

Ämne/parameter Riktlinjer μg/l Punkt E1 μg/l 

      

Arsenik (As) 15 3,2 

Krom (Cr) 15 4,5 

Kadmium (Cd) 0,4 0,5 

Bly (Pb) 14 10,4 

Koppar (Cu) 10 24,7 

Zink (Zn) 30 111,5 

Nickel (Ni) 40 3,0 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,03 

      

PCB 0,014 0,032 

TBT 0,001 0,002 

Oljeindex 1000 198 

Bens(a)pyren 0,05 0,016 

MTBE 500 - 

Bensen 10 0,1 

      

Totalfosfor 50 149 

Totalkväve 1250 1100 

TOC 12000 13243 

Suspenderat 
material 25000 58201 

 

4.6.2 Förslag till utförande 

Lösningen redovisas i bilaga 1:5. Område E utgörs av kvartersmark och det är exploatören som 
ansvarar för utbyggnad, drift- och underhåll av dagvattenanläggningen. Höjdsättningen av 
området ska utföras så att vatten inte avrinner mot byggnaderna och så att vatten kan ledas in i 
de föreslagna dagvattensystemen som det är avsett. Exakta utföranden och placeringar av 
ledningar och magasin etc. måste tas fram i samband med detaljprojektering. 

På gården följer dagvattenledningarna byggnaderna i syfte att ta hand om takdagvatten. Till 
ledningarna ansluts även rännstensbrunnar på gårdsplanen. Dessa har inte ritats ut, men man 
kan räkna med att en brunn täcker ca 300 m2. En lokalgata finns inom området. 
Rännstensbrunnar på delar av denna går till samma system som takdagvattnet. Vattnet leds till 
ett magasin av krossmaterial. Magasinet görs 1 m djupt med överkanten på nivån + 19,8. Arean 
ska vara 204 m2. Vattnet leds sedan vidare från magasinet till förbindelsepunkt E1. 

Parkeringarna i västra delen av området leds till ett separat magasin innan utsläpp i punkten 
E1. Magasinet utgörs av krossmaterial och har arean 16 m2. Magasinet görs 1 m djupt med 
överkanten på nivån + 19,7. 

Antag att magasinen innan förbindelsepunkten utnyttjas fullt ut. Då kommer medelflödet till 
punkten E1 att bli 36,7 l/s för dimensionerande 10-årsregn. 
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I Bilaga 4 framgår reningseffekter i % för några olika reningsmetoder och ämnen. Det finns inte 
data om avskiljningsgrad för alla parametrar i miljöförvaltningens riktlinjer. I tabell 25 nedan 
redovisas därför endast kvarvarande halter i utsläppspunkterna för de parametrar där det finns 
ett underlag. Detta gäller för reningen: 

 

 Rening av vattnet från området sker i två olika makadammagasin innan utsläpp i 
punkten E1. 

 För att ytterligare förbättra reningen kan rännstensbrunnarna på lokalgatan i området 
förses med brunnsfilter. 

 

Tabell 25.   Kvarvarande halter i punkten E1 och jämförelse med riktvärden. 

 

Ämne/parameter Riktlinjer μg/l Punkt E1 μg/l Punkt E1 μg/l 

    (efter magasin) (efter magasin + filter) 

Arsenik (As) 15 1,3 1,1 

Krom (Cr) 15 1,3 1,3 

Kadmium (Cd) 0,4 0,2 0,2 

Bly (Pb) 14 2,6 1,9 

Koppar (Cu) 10 4,9 3,7 

Zink (Zn) 30 16,7 14,5 

Nickel (Ni) 40 1,4 1,2 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,02 0,02 

        

Oljeindex 1000 20 18 

Bens(a)pyren 0,05 0,01 0,01 

        

Totalfosfor 50 60 50 

Totalkväve 1250 550 525 

Suspenderat 
material 

25000 
5820 5587 

 

4.7 Delområde F – lokalgator och park 

4.7.1 Dimensionering 

Tabellerna 26 och 27 nedan visar flöden före och efter exploatering utan fördröjning. 
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Tabell 26.   Flöden före exploatering. 

 

Yta A [ha] φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha} Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] 

Tak 0,041 0,9 0,037 228 8,4 71 2,6 

Asfalt 0,978 0,8 0,782 228 178,3 71 55,9 

Grönyta 1,224 0,1 0,122 228 27,9 71 8,7 

Skog 0,404 0,1 0,040 228 9,2 71 2,9 

Summa: 2,647   0,982   223,9   70,1 

 

Tabell 27.   Flöden efter exploatering. 

 

Yta A [ha] φ Ared [ha] i(10) [l/s*ha} Qdim [l/s] i(60) [l/s*ha] Qdim [l/s] 

Lokalgator 0,395 0,8 0,316 285 90,0 89 28,2 

Asfalt 0,768 0,8 0,614 285 175,0 89 54,8 

Parkering 0,006 0,8 0,005 285 1,3 89 0,4 

Grönyta 1,124 0,1 0,112 285 32,0 89 10,0 

Skog 0,355 0,1 0,035 285 10,1 89 3,2 

Summa: 2,647   1,082   308,4   96,6 

 

I delområdet planeras en översvämningsyta, se avsnitt 3.2.6 och bilaga 2:3. Inloppen till ytan 
planeras både i nordväst och i nordöst, punkterna F1 respektive F2. I botten på ytan planeras 
ett svackdike. Utloppet från ytan ligger i punkten F3. Längst i öster inom planområdet finns en 
lokalgata med några rännstensbrunnar. Utloppspunkten från lokalgatan benämns F4. 

 

I tabell 28 redovisas föroreningsinnehåll i punkterna F1 och F2 av det vatten som uppstår inom 
planområdet. Halterna är baserade på schablonhalter enligt StormTac databas, version 
2015-10. Använda schabloner för olika typer av ytor redovisas i bilaga 3. En jämförelse görs 
med de riktlinjer för utsläpp av förorenat dagvatten som Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad givit 
ut. 
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Tabell 28.   Schablonhalter i inloppen till översvämningsytan och jämförelse med riktvärden. 

 

Ämne/parameter 
Riktlinjer 
μg/l Punkt F1 Punkt F1 Punkt F2 Punkt F2 

    
(utan filter 
uppströms) 

(med filter 
uppströms) 

(utan filter 
uppströms) 

(med filter 
uppströms) 

Arsenik (As) 15 1,7 1,4 1,3 1,2 

Krom (Cr) 15 1,4 1,0 2,0 1,5 

Kadmium (Cd) 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 

Bly (Pb) 14 3,8 2,2 2,1 1,2 

Koppar (Cu) 10 8,2 5,2 4,3 3,4 

Zink (Zn) 30 24,3 17,0 17,2 14,9 

Nickel (Ni) 40 1,4 1,1 1,8 1,6 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 

            

Oljeindex 1000 41 31 31 26 

Bens(a)pyren 0,05 0,007 0,004 0,008 0,004 

            

Totalfosfor 50 73 60 59 55 

Totalkväve 1250 650 617 573 562 

Suspenderat 
material 

25000 
13481 12501 4984 4696 

 

I tabell 29 redovisas föroreningsinnehåll för lokalgator utan rening baserade på schablonhalter 
enligt StormTac databas, version 2015-10. En jämförelse görs med de riktlinjer för utsläpp av 
förorenat dagvatten som Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad givit ut. 
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Tabell 29.   Schablonhalter för lokalgator  utan rening och jämförelse med riktvärden. 

 

Ämne/parameter 
Riktlinjer 
μg/l Lokalgator μg/l 

      

Arsenik (As) 15 3 

Krom (Cr) 15 1 

Kadmium (Cd) 0,4 0,2 

Bly (Pb) 14 12 

Koppar (Cu) 10 30 

Zink (Zn) 30 70 

Nickel (Ni) 40 1,2 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,06 

      

PCB 0,014 0,032 

TBT 0,001 0,002 

Oljeindex 1000 170 

Bens(a)pyren 0,05 0,007 

MTBE 500 - 

Bensen 10 0,1 

      

Totalfosfor 50 150 

Totalkväve 1250 1300 

TOC 12000 21000 

Suspenderat 
material 25000 60000 

 

4.7.2 Förslag till utförande 

Dagvattenlösningarna på allmän platsmark framgår av bilagorna 2:1 - 2:3. Kommunen är här 
ansvarig för utbyggnaden av anläggningen samt för drift- och underhåll. 

 

I den östra delen av planområdet finns en lokalgata med befintligt dagvattennät som ska 
bibehållas, se bilaga 2:1. Det rekommenderas att man installerar brunnsfilter i gatans 
rännstensbrunnar för att minska utsläppshalterna i punkten F4. I tabell 30 visas utsläppshalter 
med brunnsfilter installerade. 
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Tabell 30.   Schablonhalter i punkten F4 med rening genom brunnsfilter i lokalgatans  

                   rännstensbrunnar samt jämförelse med riktvärden. 

 

Ämne/parameter Riktlinjer μg/l Punkt F4 μg/l 

      

Arsenik (As) 15 1,95 

Krom (Cr) 15 0,45 

Kadmium (Cd) 0,4 0,12 

Bly (Pb) 14 4,8 

Koppar (Cu) 10 13,5 

Zink (Zn) 30 31,5 

Nickel (Ni) 40 0,54 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,048 

      

Oljeindex 1000 119 

Bens(a)pyren 0,05 0,00175 

      

Totalfosfor 50 90 

Totalkväve 1250 1170 

Suspenderat 
material 25000 54000 

 

I den norra delen av planområdet byggs ett dagvattennät för att ta hand om dagvattnet 
huvudsakligen från delområdena C, D och E, se bilaga 2:2. Här finns också en lokalgata med 
rännstensbrunnar där man kan överväga att installera brunnsfilter. En del av vattnet från gatan 
renas i ett svackdike som går parallellt med Kastanjeallén från norr till söder i höjd med 
område  D. I tabell 31 visas schablonhalter för lokalgatan med hänsyn taget till svackdiket samt 
med och utan filter i rännstensbrunnar. 
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Tabell 31. Beräknade schablonhalter för lokalgatan i norra delen. 

 

Ämne/parameter 
Riktlinjer 
μg/l Lokalgata Lokalgata 

    utan filter med filter 

Arsenik (As) 15 3,0 2,2 

Krom (Cr) 15 0,9 0,4 

Kadmium (Cd) 0,4 0,2 0,1 

Bly (Pb) 14 9,9 4,4 

Koppar (Cu) 10 25,0 12,4 

Zink (Zn) 30 60,0 30,7 

Nickel (Ni) 40 1,1 0,6 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,058 0,049 

        

Oljeindex 1000 136 97 

Bens(a)pyren 0,05 0,006 0,002 

        

Totalfosfor 50 139 94 

Totalkväve 1250 1177 1078 

Suspenderat 
material 25000 50047 45469 

 

Ledningsnätet från norra delen leds sedan söderut på västra sidan av planområdet till en 
översvämningsyta i den södra delen. Hit går även vatten från områdena A och B genom en 
befintlig dagvattenledning längs östra sidan av planområdet. 

 

I den södra delen planeras en översvämningsyta på 1850 m3 i kombination med ett svackdike i 
botten på ytan, se bilaga 2:3 och sektion i bilaga 5. Syftet med översvämningsytan är att 
fördröja ytligt rinnande vatten vid extrema regn, se avsnitt 3.3. Botten på ytan har nivån +17,5 
(RH2000). Syftet med svackdiket i botten är att ytterligare rena vattnet från planområdet. Ytan 
är också viktig för rekreationsändamål och får inte vara blöt vid torrväder. Detta går att 
säkerställa genom dräneringar mot svackdiket och med permeabelt material i botten på ytan. 
Inloppspunkterna till ytan benämns F1 respektive F2. Utloppspunkten benämns F3. I tabell 32 
framgår utsläppshalter i punkten F3, dels utan och med brunnsfilter uppströms. 
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Tabell 32.   Schablonhalter i punkten F3 med och utan brunnsfilter uppströms samt jämförelse  

                   med riktvärden. 

 

Ämne/parameter Riktlinjer μg/l Punkt F3 Punkt F3 

    (utan filter uppströms) (med filter uppströms) 

Arsenik (As) 15 1,6 1,3 

Krom (Cr) 15 0,6 0,5 

Kadmium (Cd) 0,4 0,1 0,1 

Bly (Pb) 14 0,8 0,5 

Koppar (Cu) 10 2,2 1,4 

Zink (Zn) 30 9,0 6,6 

Nickel (Ni) 40 0,7 0,6 

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,02 0,02 

        

Oljeindex 1000 6 4 

Bens(a)pyren 0,05 0,003 0,002 

        

Totalfosfor 50 49 41 

Totalkväve 1250 378 362 

Suspenderat material 25000 3391 3150 

 

Från utloppet i punkten F3 leds vattnet vidare till en befintlig dagvattenledning med dimensionen 
800 mm. 

På ritningarna i bilaga 2:1 – 2:3 har dimensioner bedömts översiktligt. Det är viktigt att 
kontrollera föreslagna dimensioner, höjduppgifter etc. i samband med detaljprojektering. 

4.8 Höjdsättning och Mike 21 

Vid anläggning av nya dagvattensystem är det viktigt att vatten kan avledas på ytan i de fall 
rörledningar överbelastas. För att tillmötesgå funktionskraven i avsnitt 3.5 föreslås en 
nivåskillnad på minst 0,3 m mellan marknivå i förbindelsepunkten och färdigt golv för 
byggnader. För att kontrollera höjdsättningen och analysera effekten av kraftiga regn kan t ex 
programvaran Mike 21 användas. Ytliga rinnvägar och hur högt vattnet kommer att vara på ytan 
kan då simuleras. Med fördel skulle man även kunna lägga in översvämningsytan i södra delen 
av planområdet för att se hur den förbättrar dagens situation. En sådan analys måste göras, 
men ligger utanför denna utredning att ta fram. 
 

Figur 9 visar översvämningseffekten av ytligt rinnande vatten vid ett 100-årsregn. Beräkningen 
är gjord i Mike 21. Det framgår att en stor vattenmassa samlas i höjd med den planerade 
översvämningsytan. Tyréns har skapat en terrängmodell för planområdet i AutoCad Civil 3D. 
Med hjälp av terrängmodellen har volymen av vattenmassan uppskattats till ca 1220 m3. 
Översvämningsytan beräknas få en volym på 1850 m3. 
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5 Information om dagvattenlösningar 

Magasin av krossmaterial 

Fördröjningsmagasin kan utföras med krossmaterial. Hålrumsvolymen är ca 30 %, Fördelar 
med ett makadammagasin är att det tål mer last än t ex ett kassettmagasin. Det går emellertid 
inte att underhålla lika effektivt. För att hela volymen ska kunna utnyttjas måste magasinet 
anläggas ovan eller utan kontakt med grundvattnet. Krossmaterialet ska omges av en geotextil 
för att hålla smuts och jord utanför magasinet. En tät duk kan vara ett alternativ ifall det inte 
finns möjlighet att placera magasinet under grundvattenytan. Makadammagasin har också en 
renande effekt – se bilaga 4. 

Makadamdiken 

Avtappningen av makadamdiken utförs med en dräneringsledning som läggs nära botten i 
fyllningen, figur 11. 

 

 

Figur 11.   Makadamdike med dräneringsledning i botten. Källa: Svenskt Vatten P105. 

 

Fyllningen utgörs av krossmaterial, t ex makadam som har ca 30 % hålrumsvolym. En geotextil 
läggs mellan fyllningen och den angränsande jorden. Ett makadamdike har främst fördröjande 
effekt, men även i viss mån renande effekt. Den hydrauliska kapaciteten avtar med tiden och ett 
makadamdike behöver grävas om efter ca 15 år. 

Översvämningsyta 

En översvämningsyta kan utföras som en enkel gräsbeklädd utjämningsyta. Vid utformningen 
av ytan bör slänterna ges flacka lutningar, 1:5 eller mer. Detta med hänsyn till skötsel 
samt säkerhetsaspekter. Underhåll som kan behövas är i form av gräsklippning, bortrensning av 
skräp och kontroll av funktion. 

Dagvattenfilter  

Dagvattenfilter installeras i brunnarna för att ta upp olja, sediment och metaller. Ett 
dagvattenfilter kan ha olika utformning, men principen är att vattnet skall filtreras genom ett 
filter. Filtren består utav olika material exempelvis furubark, polonit och aktivt kol. Några material 
är dyrare än andra. Reningsgraden mellan materialen varierar, men är till största del mycket 
god. Furubark som är det vanligaste och billigaste filtermaterialet har en reningsgrad som ligger 
mellan 70-90 % enligt Nehrenheim E, et al (2012). Dagvattenfilter behöver underhåll i form av 
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filterbyte, vilket kan variera mellan 1-4 gånger om året. Flexiclean menar dock att filterbyte 
enbart behövs göras en gång om året. 

Svackdiken 

Med svackdiken avses diken med svag släntlutning. Ju bredare diket är, desto bättre eftersom 
stor bredd ger låg vattenhastighet. Släntlutningen bör vara <= 1:4-5 och längslutningen 
0,2 - 1 %. Flödet måste vara litet och grunt för att förbättra sedimentering och samtidigt 
begränsa erosion. Vattenhastigheten bör vara ca 0,2 – 0,5 m/s. Permeabel mark är gynnsamt, 
men inget krav (Larm, 2000). 

6 Kostnader 

Nedan presenteras en uppskattad kostnadsberäkning och ungefärliga driftkostnader. Exakta 
kostnadsberäkningar görs vid detaljprojektering då slutliga dimensioner tas fram. 

Byggherrekostnader, som exempelvis byggledningskostnader och projekteringskostnader har 
inte tagits med i beräkningarna. Moms har inte heller tagits med i beräkningen. 15 % har lagts 
till i den totala kostnaden, vilket symboliserar oförutsedda kostnader. 

6.1 Investering 

Investeringskostnader område  A 

Makadammagasinen i området beräknas kosta ca 550 000 kr. Ledningar i området beräknas 
kosta ca 875 000 kr. Om man installerar dagvattenfilter på parkeringen är 
investeringskostnaden för detta ca 20 000 kr. 

Totalt skulle det alltså bli ca 1 425 000 utan filter och 1 445 000 med filter. 

Investeringskostnader område  B 

Den norra parkeringen ansvarar exploatörerna för område D och E för. Investeringskostnaden 
för makadammagasinet på denna parkering är ca 105 000 kr. Önskas filter här motsvarar det en 
kostnad på ca 8000 kr. 

Kommunen ansvarar för övriga delen av området. Det behövs ytterligare ett makadammagasin. 
Kostnaden för detta är ca 188 000. Ledningar i området beräknas kosta ca 337 000 kr. Om man 
installerar dagvattenfilter på gästparkeringen är investeringskostnaden för detta ca 5000 kr. 
Makadamdiket på norra sidan av gruppboendet beräknas kosta ca 67 000 kr. Totalt skulle det 
för kommunens del bli ca 592 000 utan filter och 597 000 med filter. 

Investeringskostnader område  C 

Makadammagasinen i området beräknas kosta ca 199 000 kr. Ledningar i området beräknas 
kosta ca 366 000 kr. Om man installerar dagvattenfilter på parkeringen är 
investeringskostnaden för detta ca 13000 kr. 

Totalt skulle det alltså bli ca 565 000 utan filter och 578 000 med filter. 

Investeringskostnader område  D 

Makadammagasinet i området beräknas kosta ca 521 000 kr. Ledningar i området beräknas 
kosta ca 569 000 kr. Om man installerar dagvattenfilter på parkeringen är 
investeringskostnaden för detta ca 13 000 kr. 

Totalt skulle det alltså bli ca 1 090 000 utan filter och 1 103 000 med filter. 
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Investeringskostnader område  E 

Makadammagasinen i området beräknas kosta ca 746 000 kr. Ledningar i området beräknas 
kosta ca 852 000 kr. Om man installerar dagvattenfilter på parkeringen är 
investeringskostnaden för detta ca 46 000 kr. 

Totalt skulle det alltså bli ca 1 598 000 utan filter och 1 644 000 med filter. 

Investeringskostnader område  F – Östra delen 

Här kan man överväga att installera brunnsfilter i lokalgatans rännstensbrunnar. Det skulle i så 
fall motsvara en investeringskostnad på 33 000 kr. 

Investeringskostnader område  F – Norra delen 

Här behöver en ny dagvattenledning i lokalgatan och söderut mot översvämningsytan anläggas. 
Även ett svackdike behöver anläggas parallellt med Kastanjeallén för att ta dagvatten från 
lokalgatan som ligger intill. Kostnaden för ledning och svackdike beräknas till ca 1 140 000 kr. 
Man kan överväga att installera brunnsfilter i lokalgatans rännstensbrunnar. Det skulle i så fall 
motsvara en investeringskostnad på 46 000 kr. 

Den totala kostnaden med filter skulle alltså bli ca 1 185 000 kr. 

Investeringskostnader område  F – Södra delen 

I den södra delen behöver man schakta ur ca 3900 m3 för den planerade översvämningsytan. 
Botten behöver dräneras så att ytan torkar upp efter ett regn – det är viktigt med hänsyn till att 
ytan även ska användas för rekreationsändamål.. Kostnaden för översvämningsytan med 
svackdike på botten beräknas till ca 2 000 000 kr. 

 

6.2 Drift- och underhåll 

Ett makadammagasin har inga driftskostnader, men kan behöva grävas om efter 20-30 år för att 
upprätthålla kapaciteten. Kostnaden för detta kan uppskattas till att vara av samma storlek som 
investeringskostnaden. För att förlänga livslängden på makadammagasinen placeras sandfång 
vid alla inloppspunkter till magasinen. Dessa behöver inspekteras årligen och slamsugas vid 
behov. 

En ny dagvattenledning har lång livslängd. Drift- och underhållskostnaderna kan förändras med 
tiden. Slamspolning kan t ex behövas för att förhindra att sediment lagras.     

I filterbrunnar rekommenderas att filtret byts en gång om året. Det är en kostnad på ca 1000 kr 
per filter - här ingår deponi och byte av filter. 

Ett makadamdike har inga driftkostnader, men behöver grävas om var 10-15 år för att 
upprätthålla den hydrauliska kapaciteten. Kostnaden för detta kan uppskattas till att vara av 
samma storlek som investeringskostnaden. 

Underhållskostnader för ett svackdike är beroende av utformningen. Underhåll som kan 
behövas är i form av gräsklippning, bortrensning av skräp och kontroll av funktion. 

Underhållskostnader för en öppen fördröjningsyta är beroende av utformningen. Underhåll som 
kan behövas är i form av gräsklippning, bortrensning av skräp och kontroll av funktion. 
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7 Begränsningar i planbestämmelser 

Inga särskilda begränsningar behövs förutsatt att man följer de lösningar som redovisas i 
bilagorna 1-2. Lösningarna är utformade med hänsyn till föroreningsinnehåll och krav på 
fördröjning enligt avsnitt 3.5. 

8 Uppgifter till miljöförvaltningen för anmälan om 
dagvattenanläggning 

Miljöförvaltningen i Göteborgs stad har en blankett för anmälan om dagvattenanläggning med 
ett antal punkter som ska fyllas i. Nedan listas svaren på dessa punkter för respektive 
delområde inom planområdet. 

Område  A 

Fastighetsbeteckning: Tynnered 33:1 och 33:2 

 

Om anläggningen: 

1. Delar av planområdet är utfyllt. Se samrådshandlingen för detaljplanen – avsnittet om 
markmiljö. 

2. De ytor som avvattnas efter exploatering redogörs för i avsnitt 4.2.1. 

3. Föroreningshalter i förbindelsepunkten redogörs för i avsnitt 4.2.2. 

4. Ritning av anläggningen framgår av bilaga 1:1. Beskrivning av anläggningen framgår av 
avsnitt 4.2.2. 

5. Reningen beskrivs i avsnitt 4.2.2. Förhöjda halter av totalfosfor jämfört med riktvärdena 
kan förväntas i förbindelsepunkten A1. 

6. Det är viktigt att området höjdsätts så att vatten kan avrinna på ytan på ett säkert sätt i 
de fall som det dimensionerande 10-årsregnet överskrids. 

7. Recipienten är Välenviken. 

8. Välenviken är en grund havsvik som har stora problem med föroreningspåverkan. 
Utredningar pågår för att spåra större källor till föroreningar. Välenviken har klass 1 i 
den sammantagna bedömningen av föroreningsbelastning och värde för ekologi och 
rekreation. 

Provtagning och kontroll: 

9. Exploatören ansvarar för drift- och underhåll av dagvattenanläggningen. Skötsel 
beskrivs kort i avsnittet 6.2 om kostnader för drift- och underhåll. 

10. Se avsnitt 6.2. 

11. Ingen provtagning bedöms som nödvändig eftersom föroreningsinnehållet har bedömts 
med hjälp av schablonhalter i föreliggande dagvattenutredning för planområdet. 

12. Se kapitel 6 om kostnader. Ytterligare rening av totalfosfor kommer att ske nedströms i 
översvämningsytan som planeras på allmän platsmark i södra delen av planområdet. 
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Område  B 

Fastighetsbeteckning: Tynnered 34:2 

 

Om anläggningen: 

1. Delar av planområdet är utfyllt. Se samrådshandlingen för detaljplanen – avsnittet om 
markmiljö. 

2. De ytor som avvattnas efter exploatering redogörs för i avsnitt 4.3.1. 

3. Föroreningshalter i förbindelsepunkten redogörs för i avsnitt 4.3.2. 

4. Ritning av anläggningen framgår av bilaga 1:2. Beskrivning av anläggningen framgår av 
avsnitt 4.3.2. 

5. Reningen beskrivs i avsnitt 4.3.2. Förhöjda halter av totalfosfor jämfört med riktvärdena 
kan förväntas i förbindelsepunkten B1. 

6. Eftersom större delen av området ska bibehållas med befintlig verksamhet, går det inte 
att påverka t ex höjdsättning i någon större utsträckning. I det fall det dimensionerande 
10-årsregnet överskrids blir förhållandena liknande de som är där idag. 

7. Recipienten är Välenviken. 

8. Välenviken är en grund havsvik som har stora problem med föroreningspåverkan. 
Utredningar pågår för att spåra större källor till föroreningar. Välenviken har klass 1 i 
den sammantagna bedömningen av föroreningsbelastning och värde för ekologi och 
rekreation. 

Provtagning och kontroll: 

9. Kommunen ansvarar för drift- och underhåll av dagvattenanläggningen på tomten för 
det befintliga gruppboendet. För den norra parkeringen ansvarar exploatörerna av 
områdena D och E, vilket beskrivs i avsnitten 4.5 och 4.6. Skötsel beskrivs kort i 
avsnittet 6.2 om kostnader för drift- och underhåll. 

10. Se avsnitt 6.2. 

11. Ingen provtagning bedöms som nödvändig eftersom föroreningsinnehållet har bedömts 
med hjälp av schablonhalter i föreliggande dagvattenutredning för planområdet. 

12. Se kapitel 6 om kostnader. Ytterligare rening av totalfosfor kommer att ske nedströms i 
översvämningsytan som planeras på allmän platsmark i södra delen av planområdet. 

Område  C 

Fastighetsbeteckning: Tynnered 34:2 

 

Om anläggningen: 

1. Delar av planområdet är utfyllt. Se samrådshandlingen för detaljplanen – avsnittet om 
markmiljö. 

2. De ytor som avvattnas efter exploatering redogörs för i avsnitt 4.4.1. 

3. Föroreningshalter i förbindelsepunkten redogörs för i avsnitt 4.4.2. 

4. Ritning av anläggningen framgår av bilaga 1:3. Beskrivning av anläggningen framgår av 
avsnitt 4.4.2. 

5. Reningen beskrivs i avsnitt 4.4.2. Förhöjda halter av totalfosfor jämfört med riktvärdena 
kan förväntas i förbindelsepunkten C1. 
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6. Det är viktigt att området höjdsätts så att vatten kan avrinna på ytan på ett säkert sätt i 
de fall som det dimensionerande 10-årsregnet överskrids. 

7. Recipienten är Välenviken. 

8. Välenviken är en grund havsvik som har stora problem med föroreningspåverkan. 
Utredningar pågår för att spåra större källor till föroreningar. Välenviken har klass 1 i 
den sammantagna bedömningen av föroreningsbelastning och värde för ekologi och 
rekreation. 

Provtagning och kontroll: 

9. Kommunen ansvarar för drift- och underhåll av dagvattenanläggningen. Skötsel 
beskrivs kort i avsnittet 6.2 om kostnader för drift- och underhåll. 

10. Se avsnitt 6.2. 

11. Ingen provtagning bedöms som nödvändig eftersom föroreningsinnehållet har bedömts 
med hjälp av schablonhalter i föreliggande dagvattenutredning för planområdet. 

12. Se kapitel 6 om kostnader. Ytterligare rening av totalfosfor kommer att ske nedströms i 
översvämningsytan som planeras på allmän platsmark i södra delen av planområdet. 

Område  D 

Fastighetsbeteckning: Tynnered 34:2 

 

Om anläggningen: 

1. Delar av planområdet är utfyllt. Se samrådshandlingen för detaljplanen – avsnittet om 
markmiljö. 

2. De ytor som avvattnas efter exploatering redogörs för i avsnitt 4.5.1. 

3. Föroreningshalter i förbindelsepunkten redogörs för i avsnitt 4.5.2. 

4. Ritning av anläggningen framgår av bilaga 1:4. Beskrivning av anläggningen framgår av 
avsnitt 4.5.2. 

5. Reningen beskrivs i avsnitt 4.5.2. Förhöjda halter av totalfosfor jämfört med riktvärdena 
kan förväntas i förbindelsepunkten D1. 

6. Det är viktigt att området höjdsätts så att vatten kan avrinna på ytan på ett säkert sätt i 
de fall som det dimensionerande 10-årsregnet överskrids. 

7. Recipienten är Välenviken. 

8. Välenviken är en grund havsvik som har stora problem med föroreningspåverkan. 
Utredningar pågår för att spåra större källor till föroreningar. Välenviken har klass 1 i 
den sammantagna bedömningen av föroreningsbelastning och värde för ekologi och 
rekreation. 

Provtagning och kontroll: 

9. Exploatören ansvarar för drift- och underhåll av dagvattenanläggningen. Skötsel 
beskrivs kort i avsnittet 6.2 om kostnader för drift- och underhåll. 

10. Se avsnitt 6.2. 

11. Ingen provtagning bedöms som nödvändig eftersom föroreningsinnehållet har bedömts 
med hjälp av schablonhalter i föreliggande dagvattenutredning för planområdet. 

12. Se kapitel 6 om kostnader. Ytterligare rening av totalfosfor kommer att ske nedströms i 
översvämningsytan som planeras på allmän platsmark i södra delen av planområdet. 
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Område  E 

Fastighetsbeteckning: Tynnered 34:2 

 

Om anläggningen: 

1. Delar av planområdet är utfyllt. Se samrådshandlingen för detaljplanen – avsnittet om 
markmiljö. 

2. De ytor som avvattnas efter exploatering redogörs för i avsnitt 4.6.1. 

3. Föroreningshalter i förbindelsepunkten redogörs för i avsnitt 4.6.2. 

4. Ritning av anläggningen framgår av bilaga 1:5. Beskrivning av anläggningen framgår av 
avsnitt 4.6.2. 

5. Reningen beskrivs i avsnitt 4.6.2. Förhöjda halter av totalfosfor jämfört med riktvärdena 
kan förväntas i förbindelsepunkten E1. 

6. Det är viktigt att området höjdsätts så att vatten kan avrinna på ytan på ett säkert sätt i 
de fall som det dimensionerande 10-årsregnet överskrids. 

7. Recipienten är Välenviken. 

8. Välenviken är en grund havsvik som har stora problem med föroreningspåverkan. 
Utredningar pågår för att spåra större källor till föroreningar. Välenviken har klass 1 i 
den sammantagna bedömningen av föroreningsbelastning och värde för ekologi och 
rekreation. 

Provtagning och kontroll: 

9. Exploatören ansvarar för drift- och underhåll av dagvattenanläggningen. Skötsel 
beskrivs kort i avsnittet 6.2 om kostnader för drift- och underhåll. 

10. Se avsnitt 6.2. 

11. Ingen provtagning bedöms som nödvändig eftersom föroreningsinnehållet har bedömts 
med hjälp av schablonhalter i föreliggande dagvattenutredning för planområdet. 

12. Se kapitel 6 om kostnader. Ytterligare rening av totalfosfor kommer att ske nedströms i 
översvämningsytan som planeras på allmän platsmark i södra delen av planområdet. 

Område  F 

Fastighetsbeteckning: Området är beläget på allmän platsmark 

 

Om anläggningen: 

1. Delar av planområdet är utfyllt. Se samrådshandlingen för detaljplanen – avsnittet om 
markmiljö. 

2. De ytor som avvattnas efter exploatering redogörs för i avsnitt 4.7.1. 

3. Föroreningshalter i inloppet till översvämningsytan i södra delen av planområdet 
redogörs för i avsnitt 4.7.1, se även bilaga 2:3. Som väntat är det förhöjda halter av 
totalfosfor. 

I de östra delarna av planområdet finns en lokalgata. Vatten avvattnas härifrån till 
punkten F4, se avsnitt 4.7.2 och bilaga 2:1. Här kommer riktvärdena för koppar, zink, 
totalfosfor och suspenderat material att överskridas även om rening sker genom 
brunnsfilter i gatans rännstensbrunnar. 
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4. Ritningar av anläggningen på allmän platsmark framgår av bilagorna 2:1-3. Beskrivning 
av anläggningen framgår av avsnitt 4.7.2. 

5. Reningen beskrivs i avsnitt 4.7.2. Översvämningsytan har ett svackdike i botten som 
förmår att avlägsna totalfosfor så att halten underskrider riktvärdet. I punkten F3 som 
ansluter till kommunens nät är alltså samtliga parametrar under riktvärdena. 

I punkten F4 överskrids emellertid riktvärdena för några parametrar, se punkt 3 ovan. 

6. Det är viktigt att Göteborgs Stads skyfallsmodell uppdateras med översvämningsytan i 
södra delen av planområdet för att se förbättringen som det innebär vid extrema regn. 
Översvämningsytan rymmer hela 1850 m3. 

7. Recipienten är Välenviken. 

8. Välenviken är en grund havsvik som har stora problem med föroreningspåverkan. 
Utredningar pågår för att spåra större källor till föroreningar. Välenviken har klass 1 i 
den sammantagna bedömningen av föroreningsbelastning och värde för ekologi och 
rekreation. 

Provtagning och kontroll: 

9. Kommunen ansvarar för drift- och underhåll av dagvattenanläggningen. Skötsel 
beskrivs kort i avsnittet 6.2 om kostnader för drift- och underhåll. 

10. Se avsnitt 6.2. 

11. Ingen provtagning bedöms som nödvändig eftersom föroreningsinnehållet har bedömts 
med hjälp av schablonhalter i föreliggande dagvattenutredning för planområdet. 

12. Se kapitel 6 om kostnader. Om man slår samman flödena från punkterna F3 och F4 (se 
bilaga 2:1-3), blir det en utspädningseffekt. Det är rimligt att räkna på det viset eftersom 
recipienten är densamma. Sammantaget kommer då halten totalfosfor att hamna precis 
över riktvärdet för planområdet som helhet (50,9 μg/l jämfört med riktvärdet 50 μg/l). 
Det går att kompensera för detta med hjälp av filterbrunnar i lokalgatan i norra delen av 
planområdet, se bilaga 2:2. Frågan är emellertid om det är motiverat när halten 
totalfosfor bara ligger strax över riktvärdet. Lokalgatan i öster står för en marginell del 
av flödet (5-6 %). 

9 Slutsatser 

Med hjälp av ovan beskrivna system för dagvattenhanteringen, bedöms en tillfredsställande 
lösning kunna fås till stånd inom planområdet. Föreslagna system fördröjer och renar dagvattnet 
innan det når kommunens nät. I rapporten framgår vilka volymer som krävs för fördröjning 
utifrån de krav som Kretslopp & Vatten ställer. Det är viktigt att höjdsättning i planområdet sker 
så att byggnader skyddas och avledning av dagvatten även kan ske ytledes i de fall det 
dimensionerande 10 årsregnet överskrids.  

Slutlig dimensionering, placering och utformning av dagvattenlösningen sker i samband med 
detaljprojektering. 
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11 Bilagor 

Bilaga 1.   Föreslagen dagvattenhantering på kvartersmark. 

 

1:1 Delområde A. 

1:2 Delområde B 

1:3 Delområde C 

1:4 Delområde D 

1:5 Delområde E 

 

Bilaga 2. Föreslagen dagvattenhantering på allmän platsmark 

 

2:1 Delområde F – östra delen 

2:2 Delområde F – norra delen 

2:3 Delområde F – södra delen 

 

Bilaga 3. Använda schabloner för olika typer av ytor. 

 

Bilaga 4. Reningseffekter för några olika anläggningar. 

 

Bilaga 5. Sektion för översvämningsyta i södra delen. 



Makadammagasin
Ök ca +31,0
Utlopp vg ca +30
Area ca 32,5 m2Makadammagasin

Ök ca +26,5
Utlopp vg ca +25,5
Area ca 100 m2

Ny dagvattenledning

Ny dagvattenledning

Ny dagvattenledning

Ny dränledning

Anslutningspunkt A1

Sandfång

Bilaga 1:1
Delområde A



Makadamdike

Makadammagasin
Ök ca +21,6
Utlopp vg ca +20,6
Area ca 20 m2

Makadammagasin
Ök ca +21,7
Utlopp vg ca +20,7
Area ca 52,5 m2

Ny dagvattenledning

Anslutningspunkt B1
Anslutningspunkt B2

Sandfång

Sandfång

Bilaga 1:2
Delområde B



Ny dagvattenledning

Anslutningspunkt C1

Ny dränledning
i botten på
svackdike

Ny dränledningMakadammagasin
Ök ca +20,6
Utlopp vg ca +19,6
Area ca 24 m2

Kupolbrunn

Makadammagasin
Ök ca +20,3
Utlopp vg ca +19,3
Area ca 22,3 m2

Sandfång

Sandfång
Kupolbrunn

Bilaga 1:3
Delområde C



Makadammagasin
Ök ca +20,9
Utlopp vg ca +19,9
Area ca 196,4 m2

Ny dagvattenledning

Anslutningspunkt D1

Ny dagvattenledning

Ny dagvattenledning

Sandfång

Sandfång

Bilaga 1:4
Delområde D



Makadammagasin
Ök ca +19,8
Utlopp vg ca +18,8
Area ca 203,8 m2

Anslutningspunkt E1

Makadammagasin
Ök ca +19,7
Utlopp vg ca +18,7
Area ca 15,8 m2

Ny dagvattenledning

Ny dagvattenledning

Ny dagvattenledning

Ny dagvattenledning

Sandfång

Sandfång

Sandfång

Sandfång

Bilaga 1:5
Delområde E



Befintlig dagvattenledning

Befintlig spillvattenledning

Utlopps-
punkt F4

Befintlig
spillvattenledning

Befintlig
dagvattenledning
BTG 300

Befintlig DNB
Vg +22,04

Anslutnings-
punkt A1

Bilaga 2:1
Östra delen



Befintlig
dagvattenledning
BTG 300

Befintlig
spillvattenledning

Ny dagvatten-
ledning PP 250,
Di 220 mm

Ny dagvatten-
ledning PP 250,
Di 220 mm

Ny dagvatten-
ledning PP 450,
Di 396

Ny dagvatten-
ledning PP 315,
Di 277

Ny dagvatten-
ledning PP 250,
Di 200

Bilaga 2:2
Norra delen



Bilaga 2:3
Södra delen



Bilaga 3

Schablonhalter enligt StormTac databas 2015-10.

Ämne/parameter Riktlinjer μg/l Parkering Park Tak Lokalgata GC-väg

μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l

Arsenik (As) 15 4 4 3 3 2,4

Krom (Cr) 15 15 3 4 1 7

Kadmium (Cd) 0,4 0,45 0,3 0,8 0,2 0,3

Bly (Pb) 14 30 6 2 12 3,5

Koppar (Cu) 10 40 15 15 30 23

Zink (Zn) 30 140 25 150 70 33

Nickel (Ni) 40 4 2 4,5 1,2 4

Kvicksilver (Hg) 0,05 0,05 0,02 0,004 0,06 0,08

PCB 0,014 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

TBT 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0016

Oljeindex 1000 800 200 0 170 770

Bens(a)pyren 0,05 0,06 0 0,01 0,007 0,01

MTBE 500 - - - - -

Bensen 10 0,1 0,1 0,1 0,1 4

Totalfosfor 50 100 120 170 150 150

Totalkväve 1250 1100 1200 900 1300 2000

TOC 12000 20000 8000 4000 21000 21000

Suspenderat material 25000 140000 49000 27000 60000 7400



Bilaga 4

Reningseffekter enligt StormTac databas 2015-10.

Ämne/parameter Makadammagasin Lamelloljeavskiljare Svackdike Torr damm Brunnsfilter Översilningsyta Avsättningsmagasin
% % % % % % %

Arsenik (As) 60 - - - 35 - -
Krom (Cr) 70 - 60 45 55 65 70
Kadmium (Cd) 60 10 65 80 40 50 60
Bly (Pb) 75 15 75 80 60 70 75
Koppar (Cu) 80 10 70 30 55 50 70
Zink (Zn) 85 10 60 45 55 50 70
Nickel (Ni) 55 - 50 60 55 60 55
Kvicksilver (Hg) 45 - 15 10 20 20 60

Oljeindex 90 80 85 75 30 80 65
Bens(a)pyren 60 - 60 60 75 70 -

Totalfosfor 60 - 30 20 40 30 70
Totalkväve 50 5 40 25 10 25 15
Suspenderat material 90 15 70 55 10 80 75



      Bilaga 5 
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