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SAMMANFATTNING
Forsåkersområdet är en del i det framtida centrala Mölndal och ska bli en ny modern stadsdel
där delar av de gamla industribyggnaderna och kulturminnena integreras med ny arkitektur.
Målet är att detta ska skapa en livfull och intressant stadsmiljö. Kvartersstruktur bygger upp
stadsdelen och strukturen anpassas till områdets unika förutsättningar som utgörs av
Mölndalsån och de befintliga byggnader som bevaras. Området kommer få en blandning av
flerfamiljshus, kontorslokaler och affärslokaler.
Utvecklingen av Forsåkersområdet sker av Mölndala Fastighets AB och Mölndals Stad i ett
konsortium med olika byggnadsbolag.
I denna utredning behandlas enbart förslag till dagvattenhantering inom Forsåkersområdet
som ska ligga till grund för detaljplanearbetet och vidare projektering. Förslag till vatten- och
spillvattenhantering redovisas i en separat VA-Utredning.
För beräkningar av flöden för exploateringen har ett regn med en återkomsttid på 30 år och en
varaktighet på 10 min använts som det dimensionerande regnet.
Fördröjningskravet av dagvatten är satt till 20 mm per m2 hårdgjord yta.
För en hårdgjord yta på t.ex. 100 m2 innebär det ett fördröjningsbehov på 2 m3.
För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar och ökade nederbördsmängder har ett
säkerhetstillägg på 25 % använts i samtliga beräkningar i denna utredning.
Dagvattenhanteringen delas upp på kvartersmark (främst privata aktörer) och på allmän
platsmark (Mölndals Stad).
Krav på fördröjning och eventuell rening av dagvatten delas upp på samma sätt.
Nuvarande flöde från Forsåkersområdet till Mölndalsån innan exploateringen uppgår till cirka
3700 l/s. När Forsåkersområdet är fullt utbyggt ökar flödet utan fördröjning, till cirka 5900 l/s.
Med föreslagen dagvattenhantering inom allmän platsmark exklusive fördröjning på
kvartersmark, beräknas flödet till cirka 2400 l/s.
När Forsåkersområdet är fullt utbyggt uppgår fördröjningsbehovet till cirka 4550 m3 vid det
valda fördröjningskravet. Denna volym är fördelad med cirka 2650 m3 för allmän platsmark
och cirka 1900 m3 för kvartersmark beroende på utformningen av ytor inom kvarteren.
Cirka 70 % av behovet av fördröjning inom allmän platsmark beräknas kunna uppnås genom
fördröjning i öppna gröna lösningar.
Öppna dagvattenlösningar förespråkas så långt det är möjligt, främst genom fördröjning och
omhändertagande nära källan.
Vid extremflöden, d.v.s. flöden som uppstår utöver vad den föreslagna dagvattenanläggningen
är dimensionerad för, ska ytliga avrinningsvägar säkras upp inom området. Detta för att inte
orsaka olägenheter för byggnader och andra anläggningar.
Med föreslagen dagvattenhantering anses att exploateringen av Forsåkersområdet kan ske
utan någon påverkan av vattenkvaliteten i Mölndalsån.
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1

INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte
Forsåkersområdet är en del i det framtida centrala Mölndal och ska bli en ny modern stadsdel
där delar av de gamla industribyggnaderna och kulturminnena integreras med ny arkitektur.
Målet är att detta ska skapa en livfull och intressant stadsmiljö. Kvartersstruktur bygger upp
stadsdelen och strukturen anpassas till områdets unika förutsättningar som utgörs av
Mölndalsån och de befintliga byggnader som bevaras. Forsåkers vision beskrivs som ”En
kraftkälla, en energigivande stadsmiljö som binder samman Mölndals stadskärna”.
Utvecklingen av Forsåkersområdet sker av Mölndala Fastighets AB och Mölndals Stad i ett
konsortium med olika byggnadsbolag.
Structor Mark Göteborg AB har fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning för att
klarlägga förutsättningarna för dagvattenhantering inom Forsåkersområdet m.h.t. planerad
byggnation.
Syftet med denna utredning är att översiktligt studera och ta fram lämpliga principlösningar
för dagvattenhantering med hänsyn till nuvarande förhållanden och den föreslagna
markanvändningen. Principlösningarna ska ligga till grund för fortsatt arbete med
detaljplanearbetet och framtida detaljprojektering av området.
I denna utredning behandlas enbart förutsättningar och förslag till dagvattenhantering.
Förutsättningar och förslag till vatten- och spillvattenhantering redovisas i en separat VAUtredning.
1.2 Allmänt om dagvatten
Dagvatten är vatten som tillfälligt avrinner från markytan eller från annan konstruktion,
till exempel regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.
Dagvattnets sammansättning och flöden avspeglas av det aktuella områdets markanvändning
och terrängförhållande. Hårdgjorda ytor i en brant lutning ger en relativt snabb dagvattenavrinning medans flacka och vegetationsrika områden ger upphov till en trög avrinning.
Traditionellt har dagvatten avletts via ledningar till närmaste vattendrag, sjö eller hav, den så
kallade recipienten. En sådan hantering medför stora variationer i flödes - och
föroreningsbelastning till recipienten och ställer höga krav på ledningsnätets kapacitet.
Kunskapen om de nackdelar traditionell dagvattenhantering medför har ökat samtidigt som
dagvattnet alltmer ses som en resurs för att upprätthålla vattenbalans i mark och vattendrag
samt möjligheten att skapa vackra miljöer.
I stället för att dagvattnet avleds direkt till en ledning förespråkas öppna dagvattenlösningar
där vattnet hanteras så nära källan som möjligt genom fördröjning och omhändertagande.
En förutsättning för att lyckas med en hållbar dagvattenhantering är att planeringen av ny
bebyggelse sker i samverkan mellan berörda aktörer och att tillräckligt utrymme lämnas i nya
planområden för dagvattenanläggningar.
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2

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 Lokalisering
Forsåkerområdet är beläget omedelbart sydost om Mölndalsbro och begränsas av
Kvarnbygatan i norr, Norra Forsåkersgatan och Brännåsvägen i öster, Kronogårdsgatan i
söder och Nämndemansgatan/Västkustbanan/Väg E6 i väster. Mölndalsån delar av området
och rinner på diagonalen från nordost till sydväst genom området innan den går under
Västkustbanan/Väg E6.
Inom Forsåkersområdet planeras en ny blandad stadsdel med upprustning av en del av de
gamla fabriksbyggnaderna samtidigt som övriga delar av området bebyggs i en stadslik
karaktär. Området kommer att få en blandning av flerfamiljshus, kontorslokaler och
affärslokaler. Se nedanstående figur 1, där Forsåkersområdet är markerat.

Figur 1. Forsåkersområdet (SGU:s kartarkiv)
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2.2 Riktlinjer för dagvattenhantering
Förutsättningarna för dagvattenhantering är framtagna i samråd med Mölndals Stad, Mölndala
Fastighets AB samt hämtade ur Svenskt vattens publikationer; P105 Hållbar dag- och
dränvattenhantering och P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten.
Mölndals Stad har en dagvattenstrategi, antagen 2016-09-13.
Dagvattenstratgin överensstämmer väl med Svenskt vattens publikationer P105 och P110.
Nedan redovisas huvudprincipen för Mölndals Stads dagvattenstrategi:
•

Dagvattnet ska ses och utnyttjas som en positiv resurs i stadsbyggandet. Utformningen
ska integreras i den byggda och planerade miljön och styras av funktionella och
estetiska principer.

•

Hanteringen av dagvatten ska ske i robusta system och säkerhets- och skötselfrågor
ska beaktas redan i planeringsskedet.

•

Dagvattnet ska i första hand omhändertas och renas nära källan. Den naturliga
vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas.

•

Dagvattenanläggningar ska utformas så att byggnader, infrastruktur och
samhällsfunktioner kan hantera extrem nederbörd med dagens- och framtida klimat
utan allvarliga skador på anläggningar och människors hälsa.

•

Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och
recipienter begränsas. Recipientens känslighet för flöde och föroreningar ska beaktas
i val av lösningar.

Ingångsdata för beräkningar av flöden, fördröjningsbehov och föroreningskoncentrationer
framgår under punkt 5 ”Översiktlig dimensionering dagvattenhantering”.
2.3 Avgränsningar
I denna utredning studeras förutsättningar och förslag till dagvattenhantering med beskrivning
av olika metoder med dess för- och nackdelar.
I senare detaljprojekteringsskede finns därför friheten att välja metoder till dagvattenhantering
så länge de framtagna dimensioneringskraven uppfylls.
I utredningen och dess bilagor anges flöden, fördröjningsvolymer, föroreningskoncentrationer, ledningsdimensioner och förslag till dagvattenhantering. Dessa ska ses som
en vägledning och kontroll av platsbehov till kommande detaljprojekteringsskede.
2.4 Koordinat- och höjdsystem
Aktuellt plan- och höjdsystem för utredningsområdet är:
Plansystem: SWEREF 99 12 00
Höjdsystem: RH 2000
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2.5 Underlagsmaterial och källor
Följande underlagsmaterial har legat till grund för dagvattenutredningen:
•

Digital grundkarta från Mölndals Stad.

•

Digital ledningskarta från Mölndals Stad.

•

Strukturplan med preliminär höjdsättning av planerad bebyggelse och gatustråk från
Mölndala Fastighets AB, Samrådshandling (Nyréns Arkitektkontor).

•

Översvämningsutredning Forsåker från Mölndals Fastighets AB, Samrådshandling
(Sweco Environment AB)

•

Trafikförslag från Mölndala Fastighets AB, Samrådshandling (Atkins Sverige AB)

•

PM Geoteknik från Mölndala Fastighets AB, Samrådshandling (ÅF Infrastructure AB)

•

PM Markföroreningar från Mölndala Fastighets AB, Samrådshandling (Structor Miljö
Väst AB)

•

Tidigare utredning ”Översiktlig VA- och dagvattenutredning”, 2014-12-19 (WSP)

•

Mölndals Stads dagvattenstrategi, 2016-09-13

•

Checklista dagvattenutredning Mölndals Stad, 2016-03-24 märkt ”Arbetsmaterial”

•

VISS (Vatteninformationssystem i Sverige)

•

P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering (Svenskt Vatten)

•

P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten (Svenskt Vatten)

•

Hydraulisk modell upprättad i HEC-RAS 5.0.3 för översiktlig beräkning av
vattennivåer i öppna rännor inom fabriksområdet (USACE 2017)

•

Dagvatten- och recipientmodellen StormTac WEB (v. 17.1.1)

•

Ett flertal olika tillverkare och leverantörer som presenterar sina produkter via
hemsidor och produktkataloger.
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3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Bebyggelsen inom Forsåkersområdet i dagsläget är lokaliserad till den norra delen av området
(norr om Mölndalsån) och består mestadels av gamla fabriksbyggnader. En del av de gamla
fabriksbyggnaderna inom det tidigare fabriksområdet har nyligen rivits. Se nedansående figur
2 för utseende efter rivningsarbetet. I övrigt är det aktuella området relativt obebyggt som
syns till höger i bild.

Figur 2. Planområdet efter utförda rivningsarbeten, vy från sydväst mot nordost (ÅF PM-Geoteknik)

3.1 Topografi och markslag
Området sluttar svagt från öster till väster. De höglänta bergspartierna i öster har en nivå på
cirka +20 som högst. Nivån för Nämndemansgatan vid Västkustbanan/Väg E6 i väster är
cirka +5.
Norr om Mölndalsån består området mestadels av hårdgjord industrimark och ett privat
parkområde (ingår inte i detaljplanearbetet) i anslutning till den tidigare disponentvillan.
Söder om ån består marken mestadels av öppna gräsklädda ytor med inslag av mindre
samlingar av träd- och buskvegetation. Längs den naturliga delen av ån finns en storvuxen
trädridå. I anslutning till områdets östra sida finns en äldre villabebyggelse med trädgårdar.
3.2 Geotekniska förhållanden
Nedanstående beskrivning är endast en översiktlig redovisning av delar av PM-Geoteknik,
upprättat av ÅF till detaljplanearbetet.
Från berg i dagen i öster ökar jorddjupet åt väster och uppgår där till över 50 m.
Inom stora delar av området finns utfylld jord av skiftande sammansättning och mäktighet.
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De naturliga jordlagren består överst av 1 till 4 m svämsediment, i huvudsak siltig sand med
en avtagande mäktighet åt söder.
Under svämsedimenten finns lera med varierande mäktighet som vilar på ett lager
friktionsjord på berg. Svämsedimentens mäktighet avtar åt söder och leran har där överst en
utbildad torrskorpa.
Inom Mölndalsåns övre delar minskar lerlagrets mäktighet eller saknas helt. I anslutning till
ravinbotten kan berg i dagen förväntas framträda eftersom ån har eroderat sig ner genom
jordlagren.
För mer ingående redovisning av de geotekniska förhållandena se PM-Geoteknik, upprättat av
ÅF till detaljplanearbetet.
3.3 Hydrogeologiska förhållanden
Nedanstående beskrivning är endast en översiktlig redovisning av delar av PM-Geoteknik,
upprättat av ÅF till detaljplanearbetet.
I huvudsak sker en grundvattenströmning från de mer högbelägna delarna närmast
fastmarksområdena i öster ned mot Mölndalsåns dalgång i väster. Dock har Mölndalsåns fåra
inom de övre delarna i nordost en dränerande effekt eftersom ån har skurit sig ned genom
sedimenten till underliggande friktionsjordlager.
Grundvattentrycket i friktionsjorden under leran i den sydöstra delen av området visar på en
trycknivå på +14 (motsvarande ca 1 m under markytan). I den nordöstra delen av området
ligger trycket i friktionsjorden på nivån +9,2 (9,4 m under markytan). I anslutning till
Mölndalsåns fåra längre norrut har trycknivåer runt +6 á +7 uppmätts d.v.s. i nivå med
åbotten.
Inom områdets västra och centrala delar, med sina mycket mäktiga lerlager bedöms
grundvattentrycket i friktionsjorden under leran ligga på nivåer kring + 6 á +7. D.v.s.
trycknivåerna är reglerade av den dränering som sker i nordost. Detta innebär t.ex. att
trycknivån ligger i nivå med markytan inom industriområdet norr om ån, medan trycknivån
ligger flera meter under markytan inom de högre delarna söder om ån. Inom Mölndalsåns
åfåra kan således lokalt även ett artesiskt övertryck noteras, eftersom marknivåerna ligger
lägre i anslutning till den nederoderade åfåran.
Portrycket i leran är uppmätt på tre nivåer i en undersökningspunkt som ligger omedelbart
öster om Mölndalsåns åfåra i väster. Dessa mätningar visar på en hydrostatisk tryckfördelning
motsvarande en trycknivå på +6, (ca 1,5 m under markytan vid undersökningspunkten).
Grundvattenytan i det övre magasinet bedöms i huvudsak ligga i nivå med torrskorpans
underkant inom de södra delarna. Inom de mäktiga avlagringarna med svämsediment i
anslutning till Mölndalsån bestäms grundvattenytans nivå normalt av svämsedimentens
underkant eftersom dessa sediment normalt är dränerande.
För mer ingående redovisning av de hydrologiska förhållandena se PM-Geoteknik, upprättat
av ÅF till detaljplanearbetet.
3.4 Markföroreningar
Nedanstående beskrivning är endast en översiktlig redovisning av delar ur PMMarkföroreningar inom Forsåker, upprättat av Structor Miljö Väst AB till detaljplanearbetet.
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De verksamheter som historiskt har verkat i fabriksområdet har inte förorenat marken i
betydande omfattning, förutom under en kort tid i början av 1900-talet då tillverkning av
sulfitsprit skedde via rostning av svavel och pyrit. Däremot har utfyllnader gjorts i och med en
omgrävning av Mölndalsån för att kunna utnyttja kraften i ån bättre. Utfyllnaderna har gjorts
med naturliga jordar från området som blandats med förorenade fasta avfall så som slagg,
skrot, askor m.m.
De föroreningar som utifrån historiska verksamheter som kan förväntas förekomma i förhöjda
halter i marken inom fabriksområdet är de som oftast förekommer i fyllnadsmassor i
stadsmiljö, d v s tungmetaller som bly, koppar och zink samt tjärämnen som PAH.
Den sista verksamhetsutövaren inom Forsåker genomförde, i samband med upphörandet av
sin produktion (2011), undersökningar och sanering av tre mindre delområden, däribland det
så kallade Syratornet. Länsstyrelsen godkände åtgärderna 2012, trots att betydande
föroreningar kvarlämnats vid Syratornet.

Figur 3. Tolkad föroreningsrisk inom Forsåker (Structor Miljö Väst AB)
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För mer ingående redovisning av markföroreningar se PM- Markföroreningar inom Forsåker,
upprättat av Structor Miljö Väst AB till detaljplanearbetet.
3.5 Miljökvalitetsnormer (MKN)
Statusklassning enligt VISS (Vatteninformationssystem i Sverige) för Mölndalsån - Stensjön
till sammanflödet med Kålleredsbäcken:
•

Ekologisk status
Ekologisk status är ”God ekologisk status” med tidsundantag fram till 2021.
Motivering:
Vattenförekomsten har sämre än god ekologisk status och en orsak till detta är att här
finns en fysisk påverkan som orsakats av människan. Dammar och andra hinder kan
hindra fiskar och andra vattenlevande djur att vandra i vattensystemet. Djur och
växter kan sakna naturliga livsmiljöer i strandzonen på grund av exempelvis
strandskoning och uppodlad mark. Problemet kan åtgärdas med att vattendraget eller
sjön återställs i ett mer naturligt tillstånd. Skälet till tidsundantaget är orimliga
kostnader på grund av att den administrativa kapaciteten är otillräcklig eftersom
tillsyns- och omprövningsprocesser är tids- och resurskrävande.

•

Kemisk ytvattenstatus
Kemisk ytvattenstatus är ”God kemisk ytvattenstatus”, men med undantag för
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt för bromerade difenyleter som har statusen
”Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus”.
Motivering till undantagen:
Ett undantag i form av mindre strängt krav har satts för kvicksilver (Hg), i enlighet
med bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om
statusklassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvattenstatus. Halterna av
kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster (se
referens från SLU i referensbiblioteket i VISS: 51583 eller IVLs biotadatabas: 51273).
Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av
kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Den största
påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga,
globala atmosfäriska utsläpp från tung industri och förbränning av stenkol. I Sverige
har en stor mängd av det nedfallande atmosfäriska kvicksilvret under lång tid
ackumulerats skogsmarkens humuslager, varifrån det kontinuerligt sker ett läckage till
ytvattnet med påföljande ackumulering i vattenlevande organismer och fisk. Problemet
bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska
förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av kvicksilver (december
2015) får dock inte öka.
Ett undantag i form av mindre strängt krav har satts för bromerade difenyletrar
(kongenerna 28, 47, 99, 100, 153 och 154), även kallade polybromerade difenylterar
(PBDE), i enlighet med bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
(HVMFS 2013:19) om statusklassificering och miljökvalitetsnormer avseende
ytvattenstatus. Halterna av PBDE bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga
vattenförekomster (se referenser från NRM i referensbiblioteket i VISS: 53314 och
53315). Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka
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halterna av PBDE till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet
beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en
sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att
åtgärda det. De nuvarande halterna av PBDE (december 2015) får dock inte öka.
3.6 Befintligt dagvatten- och avledningssystem
Mölndalsån delar av området i två delar och rinner på diagonalen från nordost till sydväst
genom området innan den går under Västkustbanan/Väg E6. Mölndalsån är i dagsläget delvis
kulverterad genom området och har tidigare varit överbyggd av numera rivna
fabriksbyggnader. För de centrala delarna av Mölndalsån är ån rätad och fåran består av
stensatta sidor. Delen av ån i väster har ett meandrande förlopp och består av branta bevuxna
slänter.
Tillrinningen till Mölndalsån genom Forsåkersområdet sker i huvudsak från de bebyggda och
höglänta bergspartierna i öster och nordost. Aktuellt avrinningsområde med ytvattendelare
framgår av Bilaga 1 (DU).
Mölndals Stad har befintliga kommunala dagvattenledningar i ytterkanterna av
utredningsområdet vilka översiktligt är redovisade på Bilaga 1 (DU) med markerade
avledningspunkter. Se även Bilaga 3 (DU).
Vid flöden som uppstår utöver vad de befintliga dagvattenledningarna är dimensionerade för
avleds dagvatten på markytan. De ytliga avrinningsvägarna som vattnet då tar är redovisade
på Bilaga 2 (DU).
Recipienten för samtliga dagvatten- och avledningssystem är Mölndalsån.

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN
Inom Forsåkersområdet planeras en ny blandad stadsdel med upprustning av flera gamla
fabriksbyggnader samtidigt som övriga delar av området bebyggs i en stadslik karaktär.
Området kommer att få en blandning av flerfamiljshus, kontorslokaler och affärslokaler. För
en del av bostadskvarteren kommer underjordiska parkeringsgarage att anläggas men det är i
dagsläget inte definierat i vilken omfattning detta kommer att ske.
Generellt är kvarten utformade med innergårdar med goda möjligheter till att grönytor kan
skapas. Kvarteren inom framförallt det gamla fabriksområdet saknar en liknande gårdsmiljö.
Den del av Mölndalsån som är kulverterad ska öppnas upp för att synliggöra åns hela
sträckning genom området. Synligt dagvatten ger en större förståelse för vart vattnet tar vägen
samt bidrar till en trevligare stadsbild.
De branta slänterna mot Mölndalsåns del i anslutning till parkmiljöerna i söder ska pga
geotekniska skäl flackas ut för att öka släntstabiliteten och kommer att förstärkas med nytt
erosionsskydd. Släntstabilisering och avschaktning är aktuellt även på andra delar av området
för att förbättra stabiliteten. För mer ingående redovisning se PM-Geoteknik, upprättat av ÅF
till detaljplanearbetet.
Med avseende på markföroreningar bedöms konsekvenserna av exploateringen bli positiva då
föreslagen sanering tar bort förorenade områden. För mer ingående redovisning se PMMarkföroreningar inom Forsåker, upprättat av Structor Miljö Väst AB till detaljplanearbetet.
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För planområdet inom Forsåker finns en upprättad strukturplan, se nedanstående figur.

Figur 4. Strukturplan Forsåker (Nyréns Arkitektkontor)

5
5.1

ÖVERSIKTLIG DIMENSIONERING DAGVATTENHANTERING
Dimensioneringsförutsättningar

5.1.1 Allmänna förutsättningar
För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar och ökade nederbördsmängder ska en
säkerhetsfaktor vid samtliga beräkningar användas. Svenskt Vattens Publikationer
rekommenderar att en säkerhetsfaktor mellan 1,05–1,3 väljs för korttidsnederbörd i Sverige,
vilket innebär att dimensionerande regn förväntas öka med 5-30 % beroende på områdets
lokalisering i landet. Säkerhetsfaktorn ansätts efter lokala förhållanden såsom lutningsSTRUCTOR MARK GÖTEBORG AB
Kungsgatan 18
411 19 Göteborg
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förhållanden, höjdsättning av bebyggelse och risken för dämning från recipienten. En
säkerhetsfaktor på 1,25 (+ 25 %) har använts i denna utredning.
I utredningen och dess bilagor anges flöden, fördröjningsvolymer, ledningsdimensioner och
förslag till dagvattenhantering. Dessa ska ses som en vägledning och kontroll av platsbehov
till kommande detaljprojekteringsskede.
5.1.2 Val av dimensionerande regn
Val av dimensionerande regn som ska gälla för planområdet har tagits fram med stöd av
Svenskt Vatten P110 och i samråd med Mölndals Stad.
Inom planområdet finns en uppdelning mellan klassificeringen ”Tät bostadsbebyggelse” och
”Centrum- och affärsområden” enligt Svenskt Vatten P110:s definition. Centrum- och
affärsområdena har en föreslagen lokalisering i nära anslutning till Mölndalsån vilket innebär att
samtliga avledningsstråk passerar dessa områden innan utlopp. Med avseende på detta har hela
området klassats som centrum- och affärsområde. Därav väljs ett regn med en återkomsttid på 30 år
och en varaktighet på 10 min. Det dimensionerande regnet ska gälla för planområdets samtliga
dagvattenledningar, rännor och övriga dagvattenanläggningar med en avledande funktion.
5.1.3 Val av fördröjningskriterier
För val av krav på fördröjningsnivå som ska gälla för Forsåkersområdet har en separat
utredning utförts i samråd med Mölndala Fastighets AB, Mölndals Stad och konsortiet med
olika byggnadsbolag.
Totalt kontaktades 24 st. kommuner för att få ta del av deras syn på fördröjningskrav och hur
de hanterade frågan. Bland de tillfrågade kommunerna så varierade fördröjningskraven, men
viljan att skapa en hållbar dagvattenhantering var stor och gemensam för samtliga kommuner.
En sammanvägning av de olika svarsalternativen genomfördes. Alternativet att fördröja 20
mm vatten per m2 hårdgjord yta är det som anses passa Forsåkersområdet bäst, baserat på
nedanstående punktlista.
1. 20 mm nederbörd motsvarar ungefär ett 30-minuters 10-årsregn alternativt ett 20minuters 15-årsregn eller ett 15-minuters 20-årsregn (Dahlström 2010). Med avseende
på hur belastad Mölndalsån redan är så är detta en rimlig mängd vatten att fördröja.
2. Det gamla fabriksområdet i norr är i dagsläget till stor del hårdgjort och saknar
fördröjning. Ett fördröjningskrav på 20 mm kommer att innebära en väsentlig förbättring
jämfört med befintlig situation. Detta krav på fördröjning anses således vara en rimligt
investerad åtgärd i relation till önskad utdelning.
3. Härryda kommun tillämpar fördröjningskravet 20 mm per m2 hårdgjord yta. Eftersom
Forsåker likt Härryda kommun ligger inom Mölndalsåns avrinningsområde är det rimligt
att anta att fördröjningsåtgärderna bör vara av samma storleksordning.
För en hårdgjord yta på t.ex. 100 m2 innebär det ett fördröjningsbehov på 2 m3.
Den totala hårdgjorda yta som ska fördröjas är sett över hela planområdet. D.v.s samtliga
hårdgjorda ytor för allmän platsmark och kvartersmark. För kvartersmark gäller kravet oavsett om
taket på byggnaderna lutar utåt eller inåt gatan.
Hårdgjord yta har definierats som en yta täckt av plattsättning, betong, asfalt, takyta, berg eller
dylikt. Enligt Svenskt Vatten P110 har ytor som dessa en avrinningskoefficient φ ≥ 0.7.
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5.1.4 Dagvattenklassificering
En klassificering av dagvattnets påverkan för olika typer av bebyggelseområden har tagits
fram av Mölndals Stad, se Tabell 1. Markanvändningen för planerad exploatering inom
Forsåker medför till stora delar att utredning krävs och att föroreningsberäkningar erfordras.
Tabell 1. Klassificering av dagvatten (Mölndals Stad)

Markanvändning

Krav

Centrumbebyggelse inkl.
lokalgator

Utredning krävs

Småhusområden och glesa
grupphusområden mindre
än 50 pers./ha

Inget reningskrav men
lösningar som medger rening
förordas

Täta grupphusområden,
flerbostadshus, kontors och
handelsområden fler än 50
pers./ha

Utredning krävs

Industriområden

Utredning krävs, reningskrav
beror på verksamhet

Parker och naturmark

Inget reningskrav

Trafikleder < 2000
fordon/dygn, parkeringsytor
med stor omsättning

Utredning krävs

Trafikleder >2000
fordon/dygn

Utredning krävs

Parkeringsytor med > 30
platser

Behandling krävs

5.1.5 Målvärden för dagvatten i utsläppspunkten
Målvärden för dagvatten i utsläppspunkten har tagits fram av Mölndals Stad, se Tabell 2.
Tabell 2. Målvärden för dagvatten i utsläppspunkten (Mölndals Stad)

Ämne/parameter
Arsenik (As)
Krom (Cr)
Kadmium (Cd)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
PCB
TBT

Målvärden i utsläppspunkt
15 μg/l
15 μg/l
0,4 μg/l
14 μg/l
10 μg/l
30 μg/l
40 μg/l
0,05 μg/l
0,014 μg/l
0,001 μg/l
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Oljeindex
Bens(a)pyren
MTBE
Bensen
pH
Totalfosfor
Totalkväve
TOC
Suspenderat material
Partiklar

Flöde

5.2

1000 μg/l
0,05 μg/l
500 μg/l
10 μg/l
6-9
50 μg/l
1250 μg/l
12 mg/l
25 mg/l
Krav på minst 90 % avskiljning av
partiklar > 0,1 mm om partiklarna
kommer från tvättprocesser
utomhus eller motsvarande
I utsläppspunkt i recipient får
utsläppsmängden, som
momentanvärde, vara högst 1/10
av recipientens momentanflöde

Översiktlig dimensionering

5.2.1 Översiktlig dimensionering av förväntat dagvattenflöde
För att studera vilken effekt exploateringen av Forsåkersområdet kommer att ha på
dagvattenflödet har beräkningar av förväntat dagvattenflöde utförts.
Den framtagna strukturplanen (Nyréns Arkitektkontor) ligger till grund för tolkningen av
markanvändningen för framtida exploatering av Forsåkersområdet. Markanvändningen i
nuläget har tolkats via flygfoton, platsbesök samt grundkartor från Mölndals Stad.
Vid beräkningar av dimensionerande flöde före och efter exploatering har rationella metoden
använts enligt Svenskt Vatten P110.
Beräkning av dimensionerande flöden enligt rationella metoden qdag dim=A x ϕ x i x kf
Där:
qdag dim
A
ϕ
i
kf

= dimensionerade flöde, l/s
= avrinningsområde, ha
= avrinningskoefficient enligt tabell 3
= dimensionerande nederbördsintensitet, l/s x ha med hänsyn till rinntid
= klimatfaktor (Vald till 25 % = 1,25)

Tabell 3. Valda avrinningskoefficienter

Typ av yta

Avrinningskoefficient, ϕ

Tak utan ytmagasin

0,9

Asfalterade ytor

0,8
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Stensatta ytor med grusfogar

0,7

Industrimark

0,7*

Tät bebyggelse med slutet
byggnadssätt

0,5*

Å-slänter

0,25

Enskilt hus + tomtmark

0,2*

Park, gräsyta och ängsmark

0,1

*Sammanvägd avrinningskoefficient
Beräkning av förväntat flöde före och efter exploateringen framgår av sammanställningen i
nedanstående tabell 4 och genom mer detaljerad redovisning på Bilaga 8 (DU) med
avrinnings-områden A1-A7. Beräkningar och ytindelning med beskaffenhet för respektive
avrinningsområde A1-A7 framgår av Bilaga 9.1-7 (DU).
Samtliga flöden är beräknade inklusive en klimatfaktor på 25 %.
I flödesberäkningarna för avledningssystem inom allmän platsmark har inte
fördröjningseffekter inom kvartersmark räknats in.
Tabell 4. Förväntat dagvattenflöde före- och efter exploateringen utan- och med fördröjning inom allmän
platsmark
Avrinningsområde

Flöde innan exploatering
(l/s)

Tot. A1-A7 (inkl. yta
för Mölndalsån och
slänter)

3700

Flöde efter exploatering
utan fördröjning (l/s)

Flöde efter exploatering
med fördröjning (l/s)

5900

2400

5.2.2 Översiktlig dimensionering av förväntat fördröjningsbehov
För att studera fördröjningsbehovet har beräkningar av förväntat fördröjningsbehov utförts.
Inom allmän platsmark finns olika förutsättningar och möjligheter för dagvattenhantering
beroende på utformningen och tillgänglig yta, se Bilaga 6 (DU) och Bilaga 7.1-3 (DU).
Bilagorna beskriver gata för gata med en uppskattad tillgänglig yta för
fördröjningsanläggningar samt ytbehovet för respektive metod till gröna fördröjningsmetoder.
Den framtagna strukturplanen (Nyréns Arkitektkontor) ligger till grund för uppskattningen av
storleken på de tillgängliga ”gröna ytorna” i gatumiljön enligt diagramen.
Diagramen är framtagna för att åskådliggöra inom vilka delar av området som det uppstår
underskott respektive överskott till gröna fördröjningsmetoder. På så sätt ges en överblick och
möjlighet till samordning för att erhålla en gynnsam dagvattenhantering.
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En sammanställning av fördröjningsbehovet inom allmän platsmark har gjorts, se tabell 5.
Angivna delavrinningsområdena framgår av Bilaga 8 (DU) och dess ytindelning med
beskaffenhet enligt Bilaga 9.1-7 (DU).
Tabell 5. Förväntat fördröjningsbehov allmän platsmark.
Avrinningsområde

Erf. fördröjnings3
volym (m )

Erf. fördröjningsvolym inkl.
3
klimatfaktor 1.25 (m )

A1

699

874

A2

249

311

A3

128

160

A4

223

279

A5

415

518

A6

382

477

A7

22

28

2118

2647

Totalt:

Inom allmän platsmark beräknas det totala fördröjningsbehovet till cirka 2650 m3 enligt
ovanstående sammanställning.
Inom kvartersmark har beräkningar utförts genom exempelstudier, se punkt 6. Det totala
fördröjningsbehovet har beräknats till cirka 1900 m3 beroende på hur kvarteren utformas. Val
av metoder bestäms av respektive fastighetsägare men öppna gröna lösningar alternativt
fördröjning på tak bör prioriteras framför underjordiska fördröjningslösningar.
Eftersom möjligheterna till infiltration inom området varierar kraftigt enligt de översiktligt
gjorda geotekniska undersökningarna har ingen hänsyn tagits till den infiltrerande förmågan
vid beräkning av fördröjningsvolymerna.
5.2.3 Översiktlig beräkning av förväntade föroreningskoncentrationer
Föroreningsberäkningarna baseras på uppmätta ytor för respektive avrinningsområde A1-A7,
uppskattning av befintlig markanvändning och framtida markanvändning.
Område A7 består av en framtida bro över befintlig väg E6 och Västkustbanan som endast ger
ett tillskott till framtida markanvändning.
Följande kategorier av markanvändning har använts i beräkningarna för att överensstämma
med de markanvändningskategorier som används i StormTac, se tabell 6 och 7.
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Tabell 6. Ytor för befintlig markanvändning uppdelat per delavrinningsområde (A1-A6)
Bef. Markanvändning (ha)

A1

A2

A3

A4

Parkmark

8,4

1

0,6

Industrimark

0,5

1,5

0,4

A5

A6

Tot. (ha)
0,8

1,7

10,8
8,1

4

Centrumområde, normalt förorenat

1

1

Gata ÅDT 100

0,1

0,1

Gata ÅDT 6800

0,6

0,6

Gata ÅDT 15050

1,1

1,1

Villaområde, mindre förorenat

0,8

0,8

Summa

8,9

3,4

1

2,4

4

2,9

22,6

Tabell 7. Ytor för framtida markanvändning uppdelat per delavrinningsområde (A1-A7)
Framtida Markanvändning (ha)
Parkmark

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Tot. (ha)
1,9

1,9

Gata ÅDT 2800

1

Gata ÅDT 3900

0,8

0,3

0,4
0,6

Gata ÅDT 10500

0,1

0,2

1,6
0,6
1,1

1,1

Centrumområde, mindre förorenat

0,4

1,9

1,5

Centrumområde, normalt förorenat

4

4
0,4

1,2

0,8

Flerfamiljshus

4,8

2,3

Summa

8,9

3,4

1,8

0,6

Gata ÅDT 13800

Skolområde

A7

8,6

1,5

1

2,4

4

2,9

0,1

22,7

Dagvatten- och recipientmodellen StormTac WEB (v. 17.1.1) har använts för att beräkna
föroreningsbelastning från delavrinningsområden A1-A7. Modellens schablonvärden, som
används för att beräkna föroreningskoncentrationer, bygger på ett stort antal studier för olika
typer av markanvändning där flödesproportionella förorenings-mätningar genomförts.
Modellen baserar sina beräkningar på historiska mätningar, vilket medför en del osäkerheter.
Osäkerheterna är bl.a. kopplat till valet av markanvändning, samt vilka och hur många
referensmätningar som ligger till grund för schablonhalterna.
Föroreningsberäkningar har genomförts för befintlig markanvändning, framtida
markanvändning utan rening och framtida markanvändning med rening. Nederbördsdata för
Göteborg (834 mm/år) har använts som indata i modellen för att beräkna halter och mängder
föroreningar.
De beräknande föroreningskoncentrationerna jämförs med Mölndals stads föreslagna
målvärden för dagvatten. Koncentrationer och mängder har beräknats för de ämnen som
Mölndals stads har föreslagit målvärden för, förutom MTBE och PCB. I StormTac saknas
underlagsdata för dessa ämnen och därför har föroreningskoncentrationer inte beräknats.
Som reningsmetod i beräkningarna för områdena A1-A4 har regnträdgårdar även kallat
raingardens eller biofilter, valts.
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I beräkningarna för delavrinningsområdena A5-A6 är antagandet att det p.g.a. av platsbrist
inte kommer att anläggas öppna dagvattenlösningar, t.ex. regnträdgårdar i någon större
omfattning. Se tillgängliga ytor enligt ytberäkningarna på Bilaga 6 (DU) och Bilaga 7.1-3
(DU). Som reningsmetod i beräkningarna för områdena A5-A6 har därför underjordiska
stenfyllda hålrumsmagasin valts.
Ytterligare ett alternativ inom område A5 är att rännorna utförs utan tät botten och har en
motsvarande stenfyllning i botten.
För område A7 som enbart består av en framtida bro över befintlig väg E6 och Västkustbanan
finns små möjligheter till rening. I beräkningarna har därför ingen reducering av föroreningar
tagits med. Avvattningen av bron bör ledas till område A4 där bättre möjligheter finns eller
till å-slänten för översilning och fastlåsning av föroreningar.
Respektive avrinningsområde framgår av Bilaga 8 (DU) och dess ytindelning enligt Bilaga
9.1-7 (DU).
StormTacs databas innehåller reduktionsgrad för respektive åtgärd och förorening, se tabell 8.
Reduktionsgraderna baseras på flödesproportionella föroreningsmätningar.
De värden som anges inom parantes i tabellen baseras på litet dataunderlag, vilket ökar
osäkerheten för reduktionsgraden av dessa ämnen.
Tabell 8. Reduktionsgrad för regnträdgårdar och underjordiska stenfyllda hålrumsmagasin (StormTac)
Ämne

Reduktionsgrad (%)
Regnträdgård

Reduktionsgrad (%)
Hålrumsmagasin

Fosfor

65

35

Kväve

40

45

Arsenik

80

55

Bly

80

75

Koppar

65

70

Zink

85

70

Kadmium

85

60

Krom

25

70

Nickel

75

55

Kvicksilver

50

40

Susp.mtrl

80

80

TOC

50

(35)

Olja

60

75

Bensen

50

(35)

Bensapyren

85

55

TBT

50

(35)
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Beräkning av föroreningskoncentrationer (µg/l) för befintlig markanvändning, framtida
markanvändning utan rening och framtida markanvändning med rening har utförts enligt
tabell 9 för respektive avrinningsområde, A1-A7. Överskridande av Mölndals Stads målvärde
är markerat med grått i resultattabellen.
Tabell 9. Beräknade föroreningskoncentrationer (µg/l) för delavrinningsområde A1-A7
Mölndals
Stads
målvärde

Ämne

Enhet

Fosfor

µg/l

50

Bef. markanvändning

Framtida markanvändning utan rening

Framtida markanvändning med rening

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

87

170

160

220

250

200

190

230

180

200

250

200

140

67

81

63

70

163

130

140

990

1100 2400

Kväve

µg/l

1250

Arsenik

µg/l

15

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

Bly

µg/l

14

5

14

13

18

24

13

9

11

9

13

18

12

5

2

2

2

3

5

3

5

Koppar

µg/l

10

11

25

23

35

37

29

22

24

23

25

20

32

25

8

8

8

9

6

10

25

1200 1500 1400 2000 1700 1900 1700 1600 2100 1900 1800 2000 2400 1020

960

1260 1140

3

Zink

µg/l

30

33

130

120

190

230

140

70

80

89

120

130

130

68

11

12

13

18

39

39

68

Kadmium

µg/l

0,4

0,2

0,7

0,7

1

1

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

0,9

0,4

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,3

Krom

µg/l

15

2

7

6

11

11

8

8

9

7

5

4

10

8

6

7

5

4

1

3

8

Nickel

µg/l

40

3

9

8

12

14

7

6

8

6

7

8

8

5

2

2

2

2

4

4

5

0,02

0,04

0,04

0,07

0,06

0,06

0,04

0,03

0,06

0,06

0,05

0,05

0,08

0,02

0,01

0,03

0,03

0,03

0,03

0,08

Kvicksilver µg/l

0,05

Susp.mtrl

µg/l

25000

33000 57000 55000 79000 82000 74000 55000 57000 69000 73000 90000 72000 67000 11000 11400 13800 14600 18000 14400 67000

TOC

µg/l

12000

6900 14000 12000 20000 19000 19000 16000 16000 21000 21000 21000 19000 20000 8000 8000 10500 10500 13650 12350 20000

Olja

µg/l

1000

260

720

540

560

800

840

1300

670

730

216

224

320

336

325

168

Bensen

µg/l

10

1

0,9

1

1,6

0,4

2

2

0,9

2

1,7

0,3

2

4

1

0,4

1

0,9

0,2

2

4

Bensapyren µg/l

0,05

0,01

0,07

0,06

0,1

0,1

0,04

0,03

0,04

0,03

0,05

0,09

0,03

0,01 0,004 0,01 0,005 0,01

0,04

0,01

0,01

µg/l

0,001

0,02

0,1

0,1

0,2

0,2

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002

TBT

1100 1000 1500 1900

730

Beräkning av föroreningsmängder (kg/år) för befintlig markanvändning, framtida
markanvändning utan rening och framtida markanvändning med rening har utförts enligt
tabell 10 för respektive avrinningsområde, A1-A7. Överskridande av befintlig
markanvändning är markerat med grått i resultattabellen.
Tabell 10. Beräknade föroreningsmängder (kg/år) för delavrinningsområde A1-A7
Ämne

Enhet

Fosfor

kg/år

Bef. markanvändning

Framtida markanvändning utan rening

Framtida markanvändning med rening

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

3

3

0,7

3

5

3

9

4

1

3

7

4

0,1

3

1

0,5

1

4

2

0,1

Kväve

kg/år

38

24

6

29

38

34

83

30

15

32

49

39

2

50

18

9

19

27

21

2

Arsenik

kg/år

0,1

0,06

0,02

0,05

0,09

0,05

0,2

0,06

0,02

0,04

0,07

0,05

0,002

0,08

0,01

0,004

0,009

0,03

0,02

0,002

Bly

kg/år

0,2

0,2

0,06

0,3

0,5

0,2

0,4

0,2

0,07

0,2

0,5

0,2

0,004

0,2

0,04

0,01

0,04

0,1

0,06

0,004

Koppar

kg/år

0,4

0,4

0,1

0,5

0,8

0,5

1

0,4

0,2

0,4

0,5

0,6

0,02

1

0,2

0,06

0,1

0,2

0,2

0,02

Zink

kg/år

1

2

0,5

3

5

2,6

3

2

0,7

2

3

2,5

0,1

0,5

0,2

0,1

0,3

1

0,8

0,1

Kadmium

kg/år

0,007

0,01

0,003

0,01

0,03

0,008

0,02

0,009

0,003

0,009

0,02

0,008

0,0002

0,003

0,001

0,0005

0,001

0,009

0,003

0,0002

Krom

kg/år

0,08

0,1

0,03

0,2

0,2

0,1

0,4

0,2

0,05

0,11

0,1

0,2

0,01

0,3

0,1

0,04

0,08

0,04

0,06

0,01

Nickel

kg/år

0,08

0,1

0,03

0,2

0,3

0,1

0,3

0,1

0,04

0,12

0,2

0,2

0,004

0,08

0,04

0,01

0,03

0,09

0,07

0,004

Kvicksilver kg/år 0,0006 0,0006 0,0002

0,001

0,001

0,001

0,002

0,001

0,001

0,0001

0,0001

Susp.mtrl

kg/år

1000

870

230

1200

1800

1300

2600

0,0005 0,0005
1000

510

1200

2400

1400

57

0,0009 0,0003 0,0002 0,0005 0,0007 0,0001
520

200

102

240

480

280

0,0001
57

TOC

kg/år

220

210

53

290

420

350

740

300

150

360

570

360

17

370

150

75

180

371

234

17

Olja

kg/år

8

17

4

22

42

13

26

10

6

14

35

13

0,6

10

4

2

6

9

3

0,6

Bensen

kg/år

0,03

0,01

0,003

0,002

0,01

0,04

0,07

0,02

0,02

0,03

0,008

0,05

0,003

0,04

0,01

0,009

0,014

0,005

0,03

0,003

Bensapyren kg/år 0,0003

0,001

0,0003

0,001

0,003

0,002

0,0005

0,00001 0,0002 0,0001 0,00004 0,0001

0,001

0,0002

0,00001

kg/år 0,0007

0,002

0,0005

0,002

0,005 0,00003 0,00008 0,00003 0,00001 0,00003 0,00005 0,00003 0,000001 0,00004 0,00002 0,00001 0,00001 0,00003 0,00002 0,000001

TBT

0,0007 0,0012 0,0007 0,0003 0,0008

STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB
Kungsgatan 18
411 19 Göteborg

h:\4093-1604 va- och dagvattenutredning, forsåker\1\w\text\dagvattenutredning\dagvattenutredning.docx

Forsåker
Dagvattenutredning
22 (30)

Beräkning av totala föroreningsmängder (kg/år) för befintlig markanvändning, framtida
markanvändning utan rening och framtida markanvändning med rening har utförts enligt
tabell 11 för hela planområdet. Överskridande av befintlig markanvändning är markerat med
grått i resultattabellen.
Tabell 11. Beräknade totala föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet
Ämne

Enhet

Bef. markanvändning

Framtida
markanvändning utan
rening

Framtida markanvändning
med rening

Fosfor

kg/år

17,7

28,1

11,6

Kväve

kg/år

169

250

146

Arsenik

kg/år

0,37

0,442

0,155

Bly

kg/år

1,46

1,574

0,454

Koppar

kg/år

2,7

3,12

1,78

Zink

kg/år

14,1

13,3

3

Kadmium

kg/år

0,068

0,0692

0,0177

Krom

kg/år

0,71

1,07

0,63

Nickel

kg/år

0,81

0,964

0,324

Kvicksilver

kg/år

0,0044

0,0052

0,0028

Susp.mtrl

kg/år

6400

9167

1879

TOC

kg/år

1543

2497

1397

Olja

kg/år

106

104,6

34,6

Bensen

kg/år

0,095

0,201

0,111

Bensapyren kg/år
kg/år
TBT

0,0063

0,00551

0,00165

0,01023

0,000231

0,000131

Inom respektive delavrinningsområde ger den föreslagna dagvattenhanteringen goda
reningseffekter. För totala föroreningsmängder som når Mölndalsån ger en jämförelse mellan
befintlig markanvändning och framtida markanvändning med föreslagna reningsåtgärder en
reduktion på samtliga föroreningar förutom ett litet överskridande för bensen.
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6

FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

6.1 Allmänt dagvattenhantering
”Utformningen av hållbar dagvattenhantering omfattar många olika typer av åtgärder. Den
kännetecknas av en ”trög” avrinning, infiltration så långt som möjligt, stor flödeskapacitet för
extremsituationer via öppna dagvattenlösningar samt en höjdsättning som skyddar
bebyggelsen från översvämningar”. (Svenskt Vatten P110-Del 1, januari 2016)
6.1.1 Illustration av olika steg av dagvattenhantering
Nedan redovisas ett förslag till upplägg på dagvattenhantering för kvartersmark samt för
allmän platsmark med olika steg för hantering och avledning till recipienten Mölndalsån, se
Figur 5. Kvartersmark handhas framförallt av privata aktörer och för allmän platsmark är
Mölndals Stad huvudman.

Lokalt
omhändertagande

Fördröjning
och rening
nära källan

Kvartersmark

Trög
avledning

Samlad
fördröjning
och rening

Mölndalsån

Allmän platsmark

Figur 5. Illustration av olika steg av dagvattenhantering

Samtliga fastigheter inom planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Förbindelsepunktens läge för respektive kvarter fastställs av Mölndals Stad.
Kvarterens VA-installationer ska anslutas till förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är
gemensam för V+S+D i planläget. Läget för föreslagna dagvattenserviser för respektive
kvarter är markerat på Bilaga 3 (DU).
Kvarteren ansvarar för sin dagvattenhantering inom kvartersmark och Mölndals Stad ansvarar
för dagvattenhanteringen inom gatumark och allmän platsmark.
6.1.2 Illustration av dagvattenhantering när systemen är överbelastade
För att säkerställa dagvattenhanteringen även vid förhållanden som överstiger de
dimensionerade systemens kapacitet krävs det att gårdar och gators höjdsättning medger en säker
ytavledning till recipienten, d.v.s. att sekundära rinnvägar säkras upp inom planområdet. Det är
viktigt att undvika att instängda områden uppstår som hindrar en ytavledning.
Se Figur 6. Se även Bilaga 2 (DU) med redovisning av förslag till sekundära rinnvägar.

Gårdarna och gatornas höjdsättning medger en säker ytavledning

Figur 6. Illustration av dagvattensystem när systemen är överbelastade
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6.2 Förslag till metoder för att fördröja och rena dagvatten
Förslag till metoder för att fördröja och rena dagvatten inom kvartersmark samt inom allmän
platsmark med olika steg för hantering och avledning till recipienten har tagits fram och finns
redovisade i Bilaga 10 (DU). Förväntad effekt samt positiva och negativa egenskaper för respektive
metod har också beskrivits. Metoderna är framtagna utifrån de grundkrav som ställts i denna
utredning, givna förutsättningar samt utifrån den i dagsläget kända och planerade markanvändningen.
Huvudsyftet med de föreslagna metoderna är att ha god kontroll på dagvattenavrinningen inom och
ifrån området, skapa mervärden, erhålla grundvattenbalans, uppnå flödesutjämning och att få en
avskiljning av eventuella föroreningar innan recipienten Mölndalsån. Öppna lösningar (gröna
lösningar) med vegetativ rening och fastlåsning av föroreningar ska användas så långt det är
möjligt. Bräddning av dagvattensystemen ska kunna ske kontrollerat på markytan.
De framtagna metoderna och systemprinciperna ska ligga till grund för vidare
detaljprojektering. En kombination av olika metoder kommer att bli aktuell. Vid val av
metoder i detaljprojekteringskedet ska valet ske med fördröjningsbehov och reningsbehov
som utgångspunkt för att uppfylla de ställda kraven.
De föreslagna metoderna är indelade enligt tidigare beskriven princip, se figur 5:
6.2.1 Dagvattenhantering inom kvartersmark
Dagvattenhantering inom kvartersmark ska kännetecknas av ett lokalt omhändertagande
(LOD). Inom kvartersmark finns olika förutsättningar och möjligheter för ett lokalt
omhändertagande beroende på utformningen av kvarteret, se Bilaga 10 (DU).
Kvarter med gårdsmiljö har goda möjligheter och valmöjligheter till gröna fördröjningsmetoder för att uppfylla det ställda fördröjningskravet på 20 mm. Avledningen av dagvatten
från kvarteren sker till dagvattensystem inom allmän platsmark med slutligt utlopp till
Mölndalsån enligt Bilaga 3 (DU).
Kvarter inom t.ex. det gamla fabriksområdet med avsaknad av gårdsmiljöer har sämre
möjligheter och färre valmöjligheter. För kvarter utan gårdsmiljö återstår åtgärder på taken
genom s.k. gröna tak eller grusade tak (typ Brownwield) för att uppfylla fördröjningskravet.
Avledningen av dagvatten från kvarteren inom det gamla fabriksområdet sker till rännor inom
allmän platsmark med slutligt utlopp till Mölndalsån enligt Bilaga 3 (DU).
Vid kvarter med sadeltak kan det bli aktuellt att den yttre taksidan som lutar mot allmän
platsmark måste leda in sin takavvattning via ledningssystem till innergården för att uppfylla
fördröjningskravet inom kvarteret. Alternativt att vattnet släpps ofördröjt till allmän platsmark
och en kompenserande överdimensionering görs av fördröjningsåtgärderna inom gårdsytan
för att uppfylla fördröjningskravet på 20 mm för kvarteret som helhet. Detta förutsätter att det
inom allmän platsmark finns tillräcklig överkapacitet för att kunna ta hand om tillskottet från
det aktuella kvarteret.
Kombinationen av gröna fördröjningsmetoder och underjordiska fördröjningsmetoder t.ex.
dagvattenkassetter, rörmagasin eller stenfyllda hålrumsmagasin kommer att vara aktuella för
att uppfylla fördröjningskravet på 20 mm.
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Vid val av öppna underjordiska metoder (t.ex. dagvattenkassetter eller stenfyllda
hålrumsmagasin) är det av stor vikt att de anläggs ovan grundvattennivån för att hela den
tänkta fördröjningsvolymen ska kunna nyttjas.
Dränering av källarvåningar med t.ex. underjordiska garage kan inte anslutas med självfall. I
dessa fall får dräneringsvattnet pumpas upp till självfallssystemet.
Underjordiska garage och parkeringshus ska förses med oljeavskiljare. Avledning från
underjordiska garage får ske genom pumpning till spillvattenledning.
För att säkerställa dagvattenhanteringen även vid förhållanden som överstiger de
dimensionerade systemens kapacitet krävs att gårdars höjdsättning medger en säker
ytavledning (sekundära rinnväg) ut från gården till allmän platsmark, se Bilaga 2 (DU).
I de fall där kvarteren har slutna gårdar (kringbyggda gårdar) ställs det extra höga krav på ett
fungerande och väl utformat avledningssystem för att säkerställa en säker avledning ut från
gården till allmän platsmark.
För att konkretisera hur stor fördröjningsåtgärd som behövs för ett typiskt kvarter så har en
exempelberäkning utförts. Ett kvarter med arean 3300 m2 har kontrollerats för att ta reda på
hur stor fördröjningsvolym som behövs för att fördröja 20 mm regn från de hårdgjorda ytorna.
Storleken på de hårdgjorda ytorna och grönytorna har uppskattats via antaganden. Se tabell 12
enligt nedan. En klimatfaktor på 1.25 enligt P110 har använts.
Tabell 12. Exempelberäkning för dagvattenfördröjning på tomtmark.
Markslag

2

Area (m )

Tak

Erf. fördröjningsvolym inkl.
3
klimatfaktor 1.25 (m )

Erf. fördröjnings3
volym (m )
2190

43.8

54.8

Hårgjord
gårdsyta

760

15.2

19

Grön gårdsyta

350

Ingen fördröjning krävs

Ingen fördröjning krävs

3300

59

73.8

Totalt:

I det valda typkvarteret erhålls enligt beräkningarna i ovanstående tabell ett fördröjningsbehov på
cirka 74 m3. För att erhålla den volymen kan olika metoder till fördröjning enligt Bilaga 10 (DU)
kombineras, se nedansående exempellösningar.
Exempellösning 1:
För att uppnå en fördröjning på 74 m3 med gröna metoder inom gårdsytan kan exempelvis en
kombination med regnträdgårdar för stuprören som vetter mot gården och en skålad gräsyta centralt
på gården vara ett bra alternativ. Om det antas att det är 8 st. stuprör som leds till varsin upphöjd
regnträdgård (3m x 4m) erhålls en yta på 96 m2. Regnträdgårdarna utformas med 38 % porositet
och 0,5 m mäktighet på fyllnadsmaterialet samt en fri vattenvolym på 0,15 m. En total
fördröjningsvolym på cirka 32 m3 erhålls i regnträdgårdarna. Resterande volym fördröjs i en skålad
gräsyta på cirka 350 m2. Magasineringseffekten finns både i växtjorden (vald mäktighet 0,3 m och
porositeten 30 %) och på ytan, vilket ger en volym på cirka 45 m3. Summering av volymerna →
32+45=77 m3
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Exempellösning 2:
För att uppnå en fördröjning på 74 m3 kan exempelvis ett grönt tak användas på hela takytan. Ett
grönt tak som återfinns hos en återförsäljare som klarar att fördröja 28 mm* vatten bidrar således
med en fördröjning på ca 61m3. Den återstående mängden dagvatten på 74-61=13 m3 får då
fördröjas på fastighetens innergård genom t.ex. regnträdgårdar med en samlad yta på cirka 38 m2.
Regnträdgården utformad med 38 % porositet och 0,5 m mäktighet på fyllnadsmaterialet samt en fri
vattenvolym på 0,15 m.
*) Av de återförsäljare av gröna tak som kontaktats i utredningen varierar prestandan för
fördröjning mellan 18-40 mm mellan olika tillverkare.
Exempellösning 3:
Om de 74 m3 istället väljs att fördröjas inom t.ex. den hårdgjorda gårdsytan, så skulle ett upplägg
kunna vara att dagvattenkassetter med strypt utlopp används för att åstadkomma en utjämning av
flödet. Kassetter finns med olika bygghöjder. En modell med bygghöjden 0,42 m väljs (Mått enligt
leverantör) för att hålla nere förläggningsdjupet. Dagvattenkassetter har cirka
95 % tomrum för magasinering av vatten. För att åstadkomma en magasinering på 74 m3 krävs då
en yta av dagvattenkassetter på cirka 185 m2. Om det inte finns några begränsningar i höjdled så
kan kassetterna också läggas i fler lager om ytan som de tar i anspråk behöver begränsas.
6.2.2 Dagvattenhantering inom allmän platsmark
Dagvattenhantering inom allmän platsmark ska kännetecknas av fördröjning och rening nära
källan, trög avledning samt samlad fördröjning och rening. Inom området finns olika
förutsättningar och möjligheter för dagvattenhantering beroende på utformningen och
tillgänglig yta, se Bilaga 6 (DU) och Bilaga 7.1-3 (DU). Bilagorna beskriver gata för gata med
en uppskattad tillgänglig yta för fördröjningsanläggningar samt ytbehovet för respektive
metod till gröna fördröjningsmetoder. Den framtagna strukturplanen (Nyréns Arkitektkontor)
ligger till grund för uppskattningen av de tillgängliga ”gröna ytorna” i gatumiljön enligt
diagramen.
Diagramen visar att det finns goda möjligheter och valmöjligheter till gröna renings- och
fördröjningsmetoder för att uppfylla en god dagvattenhantering för allmän platsmark på
framförallt den södra sidan av Mölndalsån, delavrinningsområde A1-A4. Inom den delen av
området finns det utöver möjligheterna inom gatumiljön en föreslagen park och även till viss
del de vegetativa slänterna till Mölndalsån. Dessa ytor ger goda möjligheter och
förutsättningar för att balansera upp det underskott på gröna ytor som uppstår inom vissa
gatustråk och även vissa kvartersytor för att uppfylla god rening och fördröjningskravet. Se
Bilaga 4 (DU) och Bilaga 5 (DU) för principlösningar för dagvattenhantering i gatumiljö.
De allmänna ytorna i det gamla fabriksområdet samt i Kvarnbygatan norr om Mölndalsån,
(delavrinningsområde A5 och A6) har sämre möjligheter och färre valmöjligheter till gröna
renings- och fördröjningsmetoder. Inom dessa ytor kommer underjordiska fördröjningsmetoder som t.ex. stenfyllda hålrumsmagasin vara aktuella för att dels uppfylla
fördröjningskravet på 20 mm och även framförallt för att ge en god rening. Som alternativ till
separata hålrumsmagasin inom område A5 kan rännorna utföras utan tät botten med en
motsvarande stenfyllning i botten av rännorna. Inom område A6 kan hålrumsmagasinen
antingen bestå av långsträckta magasin, samlade magasin eller att gatuavvattningen utformas
med perkolationsbrunnar. Se även Bilaga 10 (DU) för förslag till olika magasin.
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För område A7 som enbart består av en framtida bro över befintlig väg E6 och Västkustbanan
finns inga möjligheter till gröna renings- och fördröjningsmetoder. Avvattningen av bron bör
ledas till område A4 där bättre möjligheter finns eller till å-slänten för översilning och
fastlåsning av föroreningar.
Vid val av öppna underjordiska metoder är det av stor vikt att de anläggs ovan
grundvattennivån för att hela den tänkta fördröjningsvolymen ska kunna nyttjas.
Totalt beräknas cirka 70 % av behovet av fördröjning inom allmän platsmark kunna ske
genom fördröjning i öppna gröna lösningar.
Som extra säkerhet för att uppnå en god dagvattenhantering inom området i sin helhet föreslås
även att åtgärderna inom allmän platsmark, främst på den södra sidan av Mölndalsån,
”överdimensioneras” där så är möjligt, se Bilaga 7.1-3 (DU). Detta innebär således att vissa
delar av området kommer att få en överkapacitet för att kunna kompensera för de delar (A5
och A6) som har sämre möjligheter till en grön rening- och fördröjning.
Inom kanaldelen för Mölndalsån är det viktigt att i detaljprojekteringsskedet studera
avledningen av dagvattensystem genom håltagningar i murarna. Detta för att minimera risken
för oönskad uppdämning när nivån i Mölndalsån är hög. Anslutningar ska därför utföras
nedströms trösklarna i kanalen, i höjd med den föreslagna Vattenplatsen strax uppströms bron
för Diagonalgatan. Här är vattennivån i kanalen som lägst och risken för uppdämning med
översvämning som följd minimeras. Även ytavledning av dagvatten vid extremflöden ska
kunna nå kanalen i dessa punkter genom håltagning i murarna. Se Bilaga 2 (DU) och Bilaga 3
(DU) för föreslagna anslutningspunkter till ån.
Förslag till dagvattennät med dimensioner på huvudledningar och huvudrännor har tagits
fram, se Bilaga 3 (DU). Huvudledningarnas dimension varierar mellan Ø 300-800 mm.
Den föreslagna utformingen av ett dagvattensystem med huvudledningar inom allmän
platsmark avser ett dagvattensystem för omhändertagande av dagvatten från:
•

Kvartersmark (servisanslutningar)

•

Omhändertagande av instängda partier som bildas vid förhöjda gatukorsningar

•

Omhändertagande av instängda partier som bildas vid förhöjda busshållplatser

•

Gatuavvattning med bräddning från de olika fördröjningsåtgärderna som anläggs inom
allmän platsmark

Huvudrännor längs kanalen och huvudrännan med central placering inom ”fabriksområdet”
har beräknats till dimension (bxh) 1,0x1,0 m. Övriga anslutande rännor till dimension (bxh)
0,5x1,0 m. Rännorna förses med körbart galler.
För att uppnå självrensning för huvudledningar bör dessa ha en lutning på minst 5 ‰.
I ändledningar och servisledningar, där flödet kan variera mycket, är det svårt att bestämma
självrensningsflödet. Ändledningar bör därför ha en lutning på minst 6 ‰ och servisledningar
en lutning på minst 10 ‰.
Självfallsledningar förses med brunnar i brytpunkter i plan, profil samt vid anslutningar av
övriga huvudledningar. Avståndet mellan brunnar får ej överstiga 100 m.
Samtliga intagsbrunnar eller intagsrännor ska förses med sandfång för en grov
partikelavskiljning.
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Föreslagna släppunkter till den naturliga åfåran eller parkmiljöer ska erosionsskyddas så att
dessa inte ger upphov till erosion och materialtransport.
Vid förhöjda gatukorsningar eller busshållplatser föreslås att avskärande rännor anläggs
uppströms förhöjningen för att omhänderta dagvatten. Rännorna ansluts till de föreslagna
dagvattenledningarna inom området.
I utredningen är ledningar och rännor redovisade som ett förslag till avledningssystem men
kan ersättas med t.ex. längsgående dagvattenkassetter med tillsynsmöjligheter genom brunnar
och därmed få en dubbel funktion. D.v.s både en funktion som avledande dagvattensystem
och en funktion med en fördröjande effekt.
6.3 Dagvattenhantering vid extremflöden
Sweco har studerat översvämningssituationen för Forsåkersområdet. Resultaten av analysen
har använts för planering av området. Utredningen belyser och ger en samlad bedömning av
hur Forsåker påverkas av skyfall, höga flöden i Mölndalsån och stigande havsnivåer. Se
separat översvämningsutredning till detaljplanearbetet.
6.3.1 Ytavledning av dagvatten vid extremflöden
Vid extremflöden, d.v.s. flöden som uppstår utöver vad den föreslagna dagvattenanläggningen
är dimensionerad för ska ytliga avrinningsvägar (sekundära rinnvägar) säkras upp inom
området. Detta för att inte orsaka olägenheter för byggnader och andra anläggningar.
Ytliga avrinningsvägar som rinner från de höglänta bergspartierna i öster ner mot
Forsåkerområdet finns redovisade på Bilaga 2 (DU). Omhändertagandet av dessa
avrinningsvägar är också redovisade och bygger på principen att skapa en bård för att
förhindra en ytlig avrinningsväg genom det nya Forsåkersområdet. I vissa känsliga punkter i
utkanten av Forsåkerområdet har ytvattenstopp föreslagits som en styrning av dagvattnet.
Inom Forsåkerområdet har ytliga avrinningsvägar och gatornas förslag till höjdsättning
studerats och anpassats för att medge en ytlig avrinning vid extremflöden, se Bilaga 2 (DU)
I vissa känsliga punkter inom Forsåkerområdet har ytvattenstopp föreslagits som en styrning
av dagvattnet. Det är viktigt att undvika att instängda områden uppstår som hindrar
ytavledningen.
För gatumark i brant lutning där höga vattenhastigheter kan uppkomma ska det säkerställas att
ytavrinningen kan ske utan att skador uppkommer. Det är av vikt att dagvattenhanteringen ges
en robust utformning med tanke på skaderisken på anläggningar, erosion, urspolning m.m.
och att vattenhastigheten inom dessa partier begränsas.
Inom kanaldelen för Mölndalsån är det viktigt att i detaljprojekteringsskedet studera
ytavledningen genom håltagningar i murarna. Detta med anledning av att minimera risken för
oönskad uppdämning som följd. Ytavledning till kanalen genom håltagning ska därför utföras
nedströms trösklarna i kanalen, i höjd med den föreslagna Vattenplatsen strax uppströms bron
för Diagonalgatan. Här är vattennivån i kanalen som lägst och risken för uppdämning med
översvämning som följd minimeras. Vid övriga behov av ytavledning direkt till kanalen t.ex.
längst i norr på den östra sidan av kanalen, måste markens höjdsättning medge att vatten kan
rinna över kanalmuren. Se Bilaga 2 (DU) för föreslagna anslutningspunkter till ån.
Det är också viktigt som tidigare har nämnts att säkerställa dagvattenhanteringen för
gårdsmiljöer med en ytlig avrinningsväg (sekundära rinnväg) ut från gården till allmän
platsmark.
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6.3.2 Avledning av dagvatten vid extremflöden, Mölndalsån
För att hålla vattennivån uppe i kanalen sommartid, då det i regel föreligger lågvattenflöden,
kommer vattennivån att regleras med sättar i kanalen. På så vis ges området en tydligare
visuell kontakt med vattnet. Under senhösten avses sättarna att monteras bort, för att
möjliggöra en högre avledningskapacitet i kanalen under den period som risken för högflöden
föreligger. De högsta flödena uppstår i regel under senhösten/vinterhalvåret efter
nederbördsrika perioder (veckor), eventuellt i kombination med snösmältning
Framtida murhöjder för delen där Mölndalsån kommer att ledas i en sektion med
utformningen som en kanal är höjdsatta utefter resultatet från översvämningsutredningen.
För att skydda framtida bebyggelse kommer flödet i Mölndalsån genom området att
begränsas. Merparten av vattnet kommer vid högre flöden att ledas förbi området via bypassledningar (bräddledningar). Dessa bypass-ledningar beskrivs inte i denna dagvattenutredning.
6.4 Påverkan av miljökvalitetsnormer med föreslagen markanvändning
De beräkningar som gjorts enligt punkt 5.2.3 visar att exploateringen med föreslagen
dagvattenhantering av Forsåkersområdet kan ske utan någon påverkan av vattenkvaliteten i
Mölndalsån.

7

BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR OMLÄGGNINGAR/ÅTGÄRDER

7.1 Omläggning av befintliga dagvattenledningar
Omläggning av befintliga dagvattenledningar erfordras för att möjliggöra byggnation inom
vissa kvarter. Ledningsomläggningar av betydande art redovisas enligt nedan.
Se även Bilaga 3 (DU).
7.1.1 Kvarter 20
Kvarter 20 är lokaliserat i anslutning till Kronogårdsgatan.
Omläggning av befintlig D 500 erfordras på en sträcka av cirka 180 m.
7.1.2 Kvarter 30
Kvarter 30 är lokaliserat i anslutning till Järnvägsgatan och Kvarnbygatan.
Omläggning av befintlig D 225 erfordras på en sträcka av cirka 30 m.
7.1.3 Kvarter 31
Kvarter 31 är lokaliserat i anslutning till Störtfjällsgatan och Kvarnbygatan.
Omläggning av befintlig D 400 erfordras på en sträcka av cirka 90 m.
7.1.4 Kvarter 33
Kvarter 33 är lokaliserat i anslutning till Mölndalsbro.
Omläggning av befintlig D 300 erfordras på en sträcka av cirka 290 m.
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8 FORTSATT ARBETE
Denna utredning är en första genomlysning avseende dagvattenhanteringen.
De dagvattenåtgärder som slutligen väljs ska detaljprojekteras inför anläggandet.
I den kommande detaljprojekteringen ska även partier inom området med kvarvarande
markförorening beaktas vid val av dagvattenlösningar.
Bevakning av i denna utredning ställda krav så att de inarbetas i den kommande
detaljprojekteringen.
Tillse att även om området kommer att etapputbyggas att dagvattenfrågorna och dess
hantering får en ”röd tråd” genom utbyggnadstiden och ses i ett större sammanhang än den
enskilda etapputbyggnaden.
Säkra upp de ytliga avrinningsvägarna (sekundära rinnvägarna) inom området så att de
fungerar även vid en etapputbyggnad.
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BILAGA 9.1
Markanvändning med flödesberäkningar för avrinningsområden enligt bilaga 8. Nuläge och framtida situation.

A1

Nuläge

Framtid

area (m2)

area (m2)

t=10 min

t=10 min

Nuläge

Framtid

Avrinnings-

Avrinnings-

koefficient (m2)

koefficient (m2)

Nuläge (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

Framtid (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

q_dim_10_min (l/s)

q_dim_10_min (l/s)

Flerfamiljshus

0

30740

0.5

0.5

0

630

Gatumark ÅDT 2800

0

10151

0.8

0.8

0

333

Gatumark ÅDT 3900

0

8292

0.8

0.8

0

272

Gatumark lokalgata

0

16892

0.8

0.8

0

554

Parkmark

0

6700

0.1

0.1

0

27

Förskola

0

4196

0.5

0.5

0

86

Enskilt hus + tomt
Grönområde/ängsmark
Industrimark
Summa:

STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB
Kungsgatan 18
411 19 Göteborg
2017-04-07

2340

12340

0.2

0.2

19

101

12529

0

0.1

0.1

51

0

4942

0

0.7

0.7

142

0

212

2003

-

845

19811

89311 Tot. Flöde utan fördröjning:
Tot. Flöde med fördröjning i
gatumark:

BILAGA 9.2
Markanvändning med flödesberäkningar för avrinningsområden enligt bilaga 8. Nuläge och framtida situation.

A2

Nuläge

Framtid

area (m2)

area (m2)

t= 10 min

t=10 min

Nuläge

Framtid

Avrinnings-

Avrinnings-

koefficient (m2)

koefficient (m2)

Nuläge (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

Framtid (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

q_dim_10_min (l/s)

q_dim_10_min (l/s)

Flerfamiljshus

0

13333

0.5

0.5

0

273

Gatumark ÅDT 2800

0

2821

0.8

0.8

0

92

Gatumark lokalgata

1305

9892

0.8

0.8

43

324

0

8000

0.2

0.2

0

66

Enskilt hus + tomt

8000

0

0.2

0.2

66

0

Grönområde/ängsmark

9933

0

0.1

0.1

41

0

Industrimark

14808

0

0.7

0.7

425

0

Summa:

34046

574

756

-

339

Skola

34046 Tot. Flöde utan fördröjning:
Tot. Flöde med fördröjning i gatumark:
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BILAGA 9.3
Markanvändning med flödesberäkningar för avrinningsområden enligt bilaga 8. Nuläge och framtida situation.

A3

Nuläge

Framtid

area (m2)

area (m2)

t= 10 min

t=10 min

Nuläge

Framtid

Avrinnings-

Avrinnings-

koefficient (m2)

koefficient (m2)

Nuläge (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

Framtid (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

q_dim_10_min (l/s)

q_dim_10_min (l/s)

Centrum, mindre förorenat

0

3684

0.5

0.5

0

75

Gatumark ÅDT 3900

0

5593

0.8

0.8

0

183

Gatumark lokalgata

0

816

0.8

0.8

0

27

Grönområde/ängsmark

6243

0

0.1

0.1

26

0

Industrimark

3850

0

0.7

0.7

110

0

136

286

-

75

Summa:

10093

10093 Tot. Flöde utan fördröjning:
Tot. Flöde med fördröjning i gatumark:
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BILAGA 9.4
Markanvändning med flödesberäkningar för avrinningsområden enligt bilaga 8. Nuläge och framtida situation.

A4

Nuläge

Framtid

area (m2)

area (m2)

t= 10 min

t=10 min

Nuläge

Framtid

Avrinnings-

Avrinnings-

koefficient (m2)

koefficient (m2)

Nuläge (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

Framtid (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

q_dim_10_min (l/s)

q_dim_10_min (l/s)

Centrum, mindre förorenat

0

11506

0.5

0.5

0

236

Gatumark ÅDT 3900

0

2306

0.8

0.8

0

76

Gatumark ÅDT 6800

6450

0

0.8

0.8

211

0

Gatumark ÅDT 10500

0

6450

0.8

0.8

0

211

Gatumark lokalgata

0

3613

0.8

0.8

0

118

Industrimark

17425

0

0.7

0.7

500

0

Summa:

23875

711

641

-

236

Nuläge (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

Framtid (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

q_dim_10_min (l/s)

q_dim_10_min (l/s)

23875 Tot. Flöde utan fördröjning:
Tot. Flöde med fördröjning i gatumark:

A5

Nuläge

Framtid

area (m2)

area (m2)

t= 10 min

t=10 min

Nuläge

Framtid

Avrinnings-

Avrinnings-

koefficient (m2)

koefficient (m2)

Centrum, normalt förorenat

0

18252

0.5

0.5

0

374

Gatumark lokalgata

0

21383

0.8

0.8

0

701

Industrimark

39635

0

0.7

0.7

1137

0

Summa:

39635

1137

1075

-

374

39635 Tot. Flöde utan fördröjning:
Tot. Flöde med fördröjning i gatumark:
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Kungsgatan 18
411 19 Göteborg
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BILAGA 9.5
Markanvändning med flödesberäkningar för avrinningsområden enligt bilaga 8. Nuläge och framtida situation.

A6

Nuläge

Framtid

area (m2)

area (m2)

t= 10 min

t=10 min

Nuläge

Framtid

Avrinnings-

Avrinnings-

koefficient (m2)

koefficient (m2)

Nuläge (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

Framtid (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

q_dim_10_min (l/s)

q_dim_10_min (l/s)

Flerfamiljshus

0

10321

0.5

0.5

0

212

Gatumark ÅDT 2800

0

3550

0.8

0.8

0

116

Gatumark ÅDT 15050

10847

0

0.8

0.8

356

0

Gatumark ÅDT 13800

0

10847

0.8

0.8

0

356

Gatumark lokalgata

1726

4718

0.8

0.8

57

155

Livs-butiker/Parkering

8672

0

0.5

0.5

178

0

Grönområde

8191

0

0.1

0.1

34

0

624

838

-

212

Nuläge (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

Framtid (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

q_dim_10_min (l/s)

q_dim_10_min (l/s)

0

36

0

36

-

0

Summa:

29436

25886 Tot. Flöde utan fördröjning:
Tot. Flöde med fördröjning i gatumark:

A7

Nuläge

Framtid

area (m2)

area (m2)

t= 10 min

t=10 min

Gatumark ÅDT 2800

0

Summa:

0

1100

Nuläge

Framtid

Avrinnings-

Avrinnings-

koefficient (m2)

koefficient (m2)

0.8

1100 Tot. Flöde utan fördröjning:
Tot. Flöde med fördröjning i gatumark:

STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB
Kungsgatan 18
411 19 Göteborg
2017-04-07

0.8

BILAGA 9.6
Markanvändning med flödesberäkningar för ytan på Mölndaldsån samt åslänt inom aktuellt område. Nuläge och framtida situation.
Nuläge

Framtid

Mölndalsån

area (m2)

area (m2)

och åslänt

t= 10 min

t=10 min

Nuläge

Framtid

Avrinnings-

Avrinnings-

koefficient (m2)

koefficient (m2)

Nuläge (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

Framtid (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

q_dim_10_min (l/s)

q_dim_10_min (l/s)

Å

4660

5991

1

1

191

246

Åslänt

4380

4380

0.25

0.25

45

45

Industrimark på kulvert

1331

0

0.7

0.7

38

0

274

290

-

290

Summa:

10371

10371 Tot. Flöde utan fördröjning:
Tot. Flöde med fördröjning i gatumark:
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BILAGA 9.7
Markanvändning med flödesberäkningar för samtliga summerade avrinningsområden enligt bilaga 8. Nuläge och framtida situation.

A1-A7

Flerfamiljshus
Centrum, mindre förorenat
Centrum, normalt förorenat
Gatumark ÅDT 2800
Gatumark ÅDT 3900
Gatumark ÅDT 6800
Gatumark ÅDT 10500
Gatumark ÅDT 13800
Gatumark ÅDT 15050
Gatumark lokalgata
Parkmark
Förskola
Skola
Enskilt hus + tomt
Grönområde/ängsmark
Industrimark
Å
Åslänt
Livsbutiker/parkering
Summa:

Nuläge

Framtid

area (m2)

area (m2)

t= 10 min

t=10 min

0
0
0
0
0
6450
0
0
10847
3031
0
0
0
10340
36896
81991
4660
4380
8672

54394
15190
18252
17622
16191
0
6450
10847
0
57314
6700
4196
8000
12340
0
0
5991
4380
0

167267

237867

Nuläge

Framtid

Avrinnings-

Avrinnings-

koefficient (m2)

koefficient (m2)

0.5
0.5
0.5
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.1
0.5
0.2
0.2
0.1
0.7
1
0.25
0.5
Tot. Flöde utan
fördröjning:

Tot. Flöde med fördröjning i gatumark:

STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB
Kungsgatan 18
411 19 Göteborg
2017-04-07

0.5
0.5
0.5
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.1
0.5
0.2
0.2
0.1
0.7
1
0.25
0.5

Nuläge (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

Framtid (t=10 min)
T=30 år,
klimatf.=1.25
q = 409.9 l/s, ha

q_dim_10_min (l/s)

q_dim_10_min (l/s)

0
0
0
0
0
211
0
0
356
99
0
0
0
85
151
2352
191
45
178

1115
311
374
578
531
0
211
356
0
1879
27
86
66
101
0
0
246
45
0

3668

5926

-

2371

Mölndala Fastighets AB
Forsåker
Dagvattenutredning
Exempel på dagvattenlösningar

BILAGA 10 (DU)

Göteborg 2017-04-07
Structor Mark Göteborg AB

Projektbenämning:
Uppdragsansvarig:

Forsåker
Kjell Norberg

STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB

Uppdragsnummer:
Dokumentbeteckning:
Reviderad:

4093-1604
BILAGA 10 (DU)

Hemsida: www.structor.se

Kungsgatan 18
411 19 Göteborg
Org. Nr 556729-7832

Forsåker
Dagvattenutredning
Exempel på dagvattenlösningar
Bilaga 10 (DU)

2 (30)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5

ALLMÄNT DAGVATTENHANTERING .................................................................................................................. 3
Illustration av olika steg av dagvattenhantering...................................................................................................... 3
Illustration av dagvattenhantering när systemen är överbelastade ........................................................................ 3
Förslag till metoder för att fördröja och rena dagvatten......................................................................................... 4
EXEMPELBILDER PÅ METODER FÖR DAGVATTENHANTERING .......................................................................... 5
Exempel på lokalt omhändertagande ...................................................................................................................... 5
Exempel på fördröjning och rening nära källan ....................................................................................................... 8
Exempel på trög avledning .................................................................................................................................... 12
Exempel på samlad fördröjning och rening ........................................................................................................... 13
BESKRIVNING AV METODER FÖR DAGVATTENHANTERING ............................................................................ 16
Gröna tak ............................................................................................................................................................... 16
Ytvattenrännor/Kanaler ......................................................................................................................................... 16
Regnträdgårdar ...................................................................................................................................................... 17
Genomsläppliga ytskikt .......................................................................................................................................... 17
Skelettjord för träd m.m. ....................................................................................................................................... 18
Underjordiska fördröjningsmagasin ...................................................................................................................... 18
Oljeavskiljare .......................................................................................................................................................... 20
Torr damm eller gräsyta som tillfälligt tål att svämmas över ................................................................................ 21
Dagvattendamm med permanent vattenyta ......................................................................................................... 21
Gräsklädda flacka diken (Svackdiken) .................................................................................................................... 21
METODER FÖR DAGVATTENHANTERING +/- ................................................................................................... 22
Gröna tak ............................................................................................................................................................... 22
Ytvattenrännor/Kanaler ......................................................................................................................................... 23
Regnträdgårdar ...................................................................................................................................................... 23
Genomsläppliga ytskikt .......................................................................................................................................... 24
Skelettjord för träd m.m. ....................................................................................................................................... 24
Underjordiska fördröjningsmagasin ...................................................................................................................... 25
Oljeavskiljare .......................................................................................................................................................... 26
Torr damm eller gräsyta som tillfälligt tål att svämmas över ................................................................................ 27
Dagvattendamm med permanent vattenyta ......................................................................................................... 27
Gräsklädda flacka diken (Svackdiken) .................................................................................................................... 27
REFERENSER ................................................................................................................................................... 29

STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB
Kungsgatan 18
411 19 Göteborg

h:\4093-1604 va- och dagvattenutredning, forsåker\1\w\text\dagvattenutredning\bilaga 10 (du).docx

Forsåker
Dagvattenutredning
Exempel på dagvattenlösningar
Bilaga 10 (DU)

1 ALLMÄNT DAGVATTENHANTERING
”Utformningen av hållbar dagvattenhantering omfattar många olika typer av åtgärder. Den
kännetecknas av en ”trög” avrinning, infiltration så långt som möjligt, stor flödeskapacitet för
extremsituationer via öppna dagvattenlösningar samt en höjdsättning som skyddar bebyggelsen från översvämningar”. (Svenskt Vatten P110-Del 1, januari 2016)
1.1
Illustration av olika steg av dagvattenhantering
Nedan redovisas ett förslag till upplägg på dagvattenhantering för kvartersmark samt för allmän platsmark med olika steg för hantering och avledning till recipienten (se Figur 1).

Figur 1. Illustration av olika steg av dagvattenhantering. (Svenskt Vatten P105, 2011)

1.2
Illustration av dagvattenhantering när systemen är överbelastade
För att säkerställa dagvattenhanteringen även vid förhållanden som överstiger de
dimensionerade systemens kapacitet, krävs att gårdar och gators höjdsättning medger en säker
ytavledning till recipienten (se Figur 2). Se även Bilaga 2 (DU) för redovisning av ytavledning även kallade sekundära rinnvägar.

Figur 2. Illustration av dagvattensystem när systemen är överbelastade.
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1.3
Förslag till metoder för att fördröja och rena dagvatten
Nedan ses metoder för att fördröja och rena dagvatten för kvartersmark och allmän platsmark,
se Tabell 1.
Tabell 1. Förslag gällande metoder för fördröjning och rening av dagvatten.
Lokalt omhändertagande

Fördröjning och rening nära
källan

Trög avledning

Samlad fördröjning och
rening

Gröna tak med fördröjning,
absorption och avdunstning.

Kanaler, ränndalsplattor,
ytvattenrännor för omhändertagande, avledning och
avdunstning.
Regnträdgårdar för fördröjning, absorption, infiltration
och avdunstning.

Kanaler, ränndalsplattor,
ytvattenrännor för omhändertagande, avledning och
avdunstning.
Långsträckta regnträdgårdar
längsmed gator för öppen
avledning med fördröjning,
absorption, infiltration och
avdunstning.
Hålrumsmagasin med dräneringsledning längsmed
gator för avledning med
fördröjning, infiltration och
fastlåsning av föroreningar.

Regnträdgårdar för fördröjning, absorption, infiltration
och avdunstning.

Gräsklädda svackdiken
längsmed gator för öppen
avledning med fördröjning,
absorption, infiltration och
avdunstning.

Våta dammar för fördröjning, absorption och
avdunstning.

Kanaler, ränndalsplattor,
ytvattenrännor för omhändertagande, avledning och
avdunstning.
Regnträdgårdar för fördröjning, absorption, infiltration
och avdunstning.

Genomsläppliga ytor av
gräs, grus, raster, plattsättningar med fördröjning i
marköverbyggnaden, absorption i grönytor,
infiltration och avdunstning.
Skelettjord för träd med
fördröjning, absorption och
infiltration.

Dagvattenkassetter för
fördröjning och infiltration.
Ytor som tillfälligt tål att
svämmas över för fördröjning, absorption i grönytor, infiltration och avdunstning.
Oljeavskiljare för
P-garage för omhändertagande av ev. oljespill.

Genomsläppliga ytor av
gräs, grus, raster, plattsättningar med fördröjning i
marköverbyggnaden, absorption i grönytor,
infiltration och avdunstning.
Skelettjord för träd med
fördröjning, absorption och
infiltration.

Hålrumsmagasin med dräneringsledning för
omhändertagande med
fördröjning, infiltration och
fastlåsning av föroreningar.
Dagvattenkassetter/
Perkolationsbrunnar för
fördröjning och infiltration.
Ytor som tillfälligt tål att
svämmas över för fördröjning, absorption i grönytor, infiltration och avdunstning.
Oljeavskiljare vid större Pytor för omhändertagande
av ev. oljespill.

Kvartersmark

Underjordiska fördröjningsmagasin för
fördröjning och infiltration
vid öppna magasin.
Torra dammar eller ytor
som tillfälligt tål att svämmas över för fördröjning,
absorption, infiltration och
avdunstning.

Gräsklädda svackdiken för
öppen avledning med fördröjning, absorption,
infiltration och avdunstning.

Allmän platsmark

Huvudsyftet med de föreslagna metoderna är att minska dagvattenavrinningen från området
genom att minska andelen hårdgjorda ytor, skapa mervärden, erhålla grundvattenbalans,
uppnå flödesutjämning och att få en avskiljning av eventuella föroreningar innan recipienten
Mölndalsån.
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2.1

EXEMPELBILDER PÅ METODER FÖR DAGVATTENHANTERING
Exempel på lokalt omhändertagande

2.1.1 Gröna tak och öppna dagvattenrännor

Figur 3. Malmö. Lokalt omhändertagande av dagvatten i form av gröna tak samt öppna kanaler. (Vegtech, u.d.)

2.1.2 Innergård med genomsläppliga ytskikt

Figur 4. Innergård Västra Hamnen, Malmö. Gröna ytor samt vattengenomsläppliga ytskikt. (Kävlinge kommun,
2014)
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2.1.3 Nedsänkt gårdsyta som tillfälligt kan användas för att fördröja dagvatten

Figur 5. En nedsänkt yta för rekreation som tillfälligt kan svämmas över och användas för att fördröja dagvatten.
(Kävlinge kommun, 2014)

2.1.4 Stuprörsanslutningar till öppen ytvattenränna

Figur 6. Bostadshus Västra Hamnen, Malmö. Stuprör med anslutning till öppen ytvattenränna. (Kävlinge kommun,
2014)
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2.1.5 Stuprörsanslutning till förhöjd växtbädd

Figur 7. En växtbädd med fördröjnings- och översvämningszon för infiltrering och behandling av dagvatten.
(Tengbom arkitektkontor, 2014)

2.1.6 Regnträdgårdar i stadsmiljö

Figur 8. Urban dagvattenhantering med trappade regnträdgårdar. (Lagerkvist & Bååth, 2016)
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2.1.7 Täckt ytvattenränna

Figur 9. Täckt ytvattenränna. (Aco-nordic, u.d.)

2.2

Exempel på fördröjning och rening nära källan

2.2.1 Parkeringsplats med genomsläppligt ytskikt

Figur 10. Genomsläpplig rasterbeläggning på parkeringsplats. (Uppsala vatten, 2014)
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2.2.2 Parkeringsplats med avledning till regnträdgård

Figur 11. Parkeringsplats med avledning till regnträdgård. (Escholarship, u.d.)

2.2.3 Kanal och regnträdgård med gångbryggor

Figur 12. Kanalen avvattnar och avleder dagvatten från bostadsområdet. Anlagda gångbroar förbinder kvartersmarken med den allmänna. (Huddinge kommun, 2014)
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2.2.4

Skelettjord för träd m.m.

Figur 13. Principskiss av skelettjord för träd intill gator och andra hårdgjorda ytor. Gynnar både växtkraften och
dagvattenhanteringen genom fördröjning, infiltrering och rening. (Tengbom arkitektkontor, 2014)

2.2.5 Dagvattenkassetter som fördröjningsmagasin

Figur 14. Dagvattenkassett, fördröjnings- och infiltrationssystem för dagvattenhantering. (Wavin, 2015)
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2.2.6 Perkolationsbrunn för fördröjning av dagvatten

Figur 15. Brunn för fördröjning av dagvatten. (Alfarör, 2015)

2.2.7 Oljeavskiljare

Figur 16. Lamelloljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. (St: Eriks, 2016)

STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB
Kungsgatan 18
411 19 Göteborg

h:\4093-1604 va- och dagvattenutredning, forsåker\1\w\text\dagvattenutredning\bilaga 10 (du).docx

11 (30)

Forsåker
Dagvattenutredning
Exempel på dagvattenlösningar
Bilaga 10 (DU)

2.3

Exempel på trög avledning

2.3.1 Öppen ytvattenränna

Figur 17. System med breda dagvattenkanaler för öppet dagvattensystem, de lökformade kupolerna ökar vattnets
strömningshastighet samt leder till en förbättring av rensningen i rännan vid låga vattenflöden. (St: Eriks, 2016)

2.3.2 Regnträdgård som avledningssystem i skiljeremsa mellan gata och gångväg

Figur 18. En regnträdgård mellan gata och gångväg för omhändertagande och avledning av dagvatten. (Holeman
landscape, 2015)
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2.3.3 Hålrumsmagasin med dränering

Figur 19. Dräneringsstråk utan dagvattenintag. (Svenskt Vatten P105, 2011)

Figur 20. Dräneringsstråk med dagvattenintag. Dagvattenbrunnen ligger högre än botten i infiltrationsstråket.
(Svenskt Vatten P105, 2011)

2.4

Exempel på samlad fördröjning och rening

2.4.1 Torr damm som tillfälligt svämmas över

Figur 21. Yta för rekreation som tillfälligt kan svämmas över och användas för att fördröja dagvatten. (Härryda
kommun, 2011)
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2.4.2 Dagvattendamm med permanent vattenyta och flacka slänter

Figur 22. Augustenborg, Malmö. Dagvattendamm med permanent vattenyta och flacka slänter. (VA-SYD, 2013)

2.4.3 Gräsklädda flacka diken (Svackdiken)

Figur 23. Augustenborg (t.v.) och Fjärilsparken, Malmö (t.h.) exempel på gräsklädda diken med flack släntlutning
(Svackdiken). (VA-SYD, 2008)
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2.4.4 Regnträdgård i en större modell

Figur 24. En regnträdgård i en större modell. (Pinterest, 2016)

2.4.5 Underjordiska rörmagasin för fördröjning av dagvatten

Figur 25. Underjordiska rörmagasin för fördröjning av dagvatten. (St: Eriks, 2015)
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3 BESKRIVNING AV METODER FÖR DAGVATTENHANTERING
I nedanstående beskrivning beskrivs de olika metoderna var för sig men en kombination av
metoderna är att föredra med tanke på utrymmesbehov, fördröjning- och reningskrav och var i
det samlade dagvattensystemet metoderna är bäst lämpade.
Till exempel vid placering av metoder som medger infiltration så varierar infiltrationskapacitet starkt mellan olika jordarter där morän och sand har 2-3 gånger större kapacitet än silt
respektive anlagda grönytor (matjord). Lera har en nästan försumbar infiltrationskapacitet.
Även vid täta lerjordar i de undre marklagren är infiltrationsmöjligheten dock positiv för att
förhindra uttorkning av leran och därmed motverka risken för sättningar inom området.
Det är viktigt vid höjdsättning av kvarter, gatumark och övriga ytor att höjdsättningen medger
ytliga flyktvägar för dagvatten, där vattnet kan rinna på markytan vid mycket kraftiga regn
utan att orsaka skador på bebyggelsen. Dessa flyktvägar ska ses som en sekundär avledningsväg för vattnet då alla ordinarie avledningssystem för dagvatten är överbelastade.
Slutna ledningssystem för avledning av dagvatten bör undvikas så långt det är möjligt.
3.1
Gröna tak
För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med så kallade
gröna tak (se Figur 3).
Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Av de återförsäljare av gröna tak som kontaktats i utredningen varierar prestandan
för fördröjning mellan 18-40 mm mellan olika tillverkare.
Gröna tak kan byggas med en stor variation av taklutningar. Rekommenderad taklutning för sedumtak är mellan 0-45° (Vegtech, Svenska Naturtak, 2017). Detta innebär att gröna tak kan anläggas på
skarpa lutningar, vilket gör att denna typ av lösning kan vara passande även för sadeltak.
Studier visar att 10 m2 takyta täckt av till exempel torktålig takvegetation tar upp samma
mängd koldioxid som ett träd. Takvegetation med blandade sedum och mossarter behåller
dessutom sin bladmassa året om. De är därför aktiva som partikelrenare när de gör som mest
nytta, det vill säga under vinterhalvåret när föroreningsbelastningen är som högst.
3.2
Ytvattenrännor/Kanaler
Ytvattenrännor kan utföras som öppna och som täckta med intagsgaller eller slitsar.
Höjdsättning av innergårdar, gator och övriga ytor förenklas med användning av ytvattenrännor eller med linjeavvattning som de också kallas för. Detta i och med att höjdsättningen
blir ett lutande plan jämfört med traditionella dagvattenbrunnar där beroende på lutningsförhållandena det kan krävas upprepande hög- och lågpunkter för att styra avledningen av
dagvatten på ytan.
Täckta ytvattenrännor (se Figur 9) är också att föredra för att förhindra dagvatten på ytan att
rinna ner i garagenedfarter eller till andra ytor där man vill skära av ett ytligt vattenflöde.
Rännorna kan läggas i otaliga mönster och kombinationer och på så sätt vara en estetisk tillgång vid utformning av ytor.
Öppna ytvattenrännor kan användas för avledning av regnvatten från t.ex. stuprör längs med
fasader (se Figur 6) eller bort från fasaden och då vanligast i form av ränndalsplattor eller via
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en s.k. lökränna med lökformade bulor i botten (se Figur 17) som ökar vattnets strömningshastighet och förbättrar rensningen i rännan vid låga flöden.
Ytvattenrännor som täckta eller öppna kan kopplas ihop till större kanaler för vidare ytlig avledning, eller mynna ut i t.ex. en regnträdgård eller ett svackdike.
Ett annat alternativ till dagvattenhantering via öppen ränna eller kanal är att kombinera det
med en regnträdgård för att både få ett tilltalande utseende och god dagvattenhantering genom
fördröjning och absorption (se Figur 12).
3.3
Regnträdgårdar
Regnträdgårdar kan användas för att fördröja vatten i samband med nederbörd. Under vissa
perioder kommer regnträdgården att vara helt torr. Det är därför viktigt att den utformas med
växter, stenpartier m.m. så att den blir ett tilltalande inslag även under torrperioder.
Regnträdgården kommer att utjämna flödestoppar och medföra en rening av dagvattnet genom
sedimentation och upptag av de näringsämnen som finns i dagvatten till växtligheten. Inflöde
av dagvatten till en regnträdgård kan ske genom släpp i kantstenen eller vid utformning utan
kantsten avledas på bred front (se Figur 11). Ytliga avvattningssystem såsom t.ex. ränndalar
eller rännor kan också anslutas. Botten i regnträdgården bör vara minst cirka 20-30 cm under
kringliggande ytor för att skapa en regleringshöjd och därmed ge en magasinerande effekt.
Val av växtlighet är viktigt med tanke på fluktuerande vattennivåer och upptagningsförmågan
av näringsämnen.
Höjdskillnaden kan för att begränsa utbredningen t.ex. tas upp med en stensättning eller murelement
eller dylikt. Annars är det en fördel att låta slänter falla ner i regnträdgården för att öka vattnets
kontaktyta och därmed upptagningsförmågan (se Figur 18). Vid större regnträdgårdar (se Figur 24)
kan regleringshöjden vara avsevärt högre. Regnträdgårdar bör förses med en bräddningsmöjlighet i
de fall det annars kan skapa en olägenhet med negativ påverkan på kringliggande ytor och
byggnader. Bräddvatten leds via ledning eller på ytan vidare där det så tillåts.
Regnträdgårdar kan också med fördel anläggas som längsgående trafikavskiljande avrinningsstråk mellan t.ex. gata och gc-väg (se Figur 18). Då som ett ytligt avrinningsstråk där
dagvattnet visualiseras, renas och fördröjs. Avrinningshastigheten minskar avsevärt jämfört
med transport i ledningar. Flödestopparna nedströms minskar. Är lutningen större än 2 % bör
man lägga in fördämningar för att på så sätt minska vattenhastigheten och öka renings- och
fördröjningseffekten.
En regnträdgård kan även utföras med en förhöjd växtbädd för att ta hand om stuprör från
byggnader. Vilket bidrar till både en estetiskt tilltalande miljö och en hållbar lösning för hantering av dagvatten. Växtbädden utformas i första hand för fördröjning av dagvatten eftersom
rening av takvatten inte är nödvändig. Man kan också utforma de förhöjda regnträdgårdarna
som en serie efter varandra via överfall från de högre till de lägre nivåerna (se Figur 8). Växtbädden förses med en bräddmöjlighet med avledning ut på markytan för vidare avledning.
En regnträdgård bedöms reducera den årliga avrinningsvolymen med 25 % och där infiltration
kan ske till omgivande mark blir reduktionen ännu större, även en reducering genom avdunstning erhålls.
3.4
Genomsläppliga ytskikt
För att minska avrinningen av dagvatten från gårdsytor, parkeringar, gång- och gatustråk kan ytan
förses med ett genomsläppligt ytskikt med fördröjning i marköverbyggnaden (se Figur 4 och Figur
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10). Kombinationen med skelettjordar (se Figur 13) kan vara en möjlighet för att få både
bärighet och en god växtetablering.
Metoden med genomsläppliga ytskikt med magasinering av dagvatten i överbyggnaden kan
även användas på innergårdar ovanpå underjordiska parkeringsgarage. Att anlägga växtlighet
på ett gårdsbjälklag kräver dock kunskap om både växtteknik och byggnadsteknik. För att
vegetationen ska kunna trivas i en bjälklagsplantering är uppbyggnaden och dess vattenhållande förmåga avgörande.
En nedsänkt yta för att fördröja vatten vid höga flöden i samband med nederbörd kan med
fördel utformas med genomsläppligt ytskikt på t.ex. innergårdar och parkytor m.m. Vattenvolymen som inte kan magasineras i överbyggnaden står då på ytan för att sedan sjunka undan
efterhand regnet avtar och magasinet töms.
Under de genomsläppliga ytorna magasineras och fördröjs dagvattnet. I områden med god
infiltrationskapacitet i de undre marklagren erhålls även en infiltration till grundvattnet. Även
vid täta lerjordar i de undre marklagren är infiltrationsmöjligheten positiv för att förhindra
uttorkning av leran och därmed motverka risken för sättningar inom området. Avtappning av
magasinet som inte hinner eller kan infiltrera sker via en dräneringsledning. Avledningssystemet kan utformas med brunnar med intagsöppningar och dräneringsledningar som läggs
nära botten på överbyggnaden. För att kunna utnyttja magasineringseffekten bör kapaciteten
för avledningssystemet strypas.
Det är viktigt att en överbyggnad till ytorna är gjord av ett material som säkerställer genomsläpplighet. Man brukar räkna med cirka 30 % hålrum för flödesutjämning i en välgraderad
fyllning. Höjdsättningen av ytan är också viktig och en flyktväg på ytan för vattnet vid
extremregn ska alltid finnas.
3.5
Skelettjord för träd m.m.
Att använda sig av skelettjord runt träd är en anläggningsmetod som ökar jordvolymen och därmed
även ökar rotvolymen (se Figur 13). Metoden gynnar både växtkraften och dagvattenhanteringen
om ytskiktet runt träden samtidigt är genomsläppligt. Ytvatten kan ledas ner i fyllningen via t.ex.
ränndalsplattor och intagsbrunnar. Vid täta jordarter i undergrunden är det viktigt att terrassbotten
dräneras på överskottsvatten som inte tas upp eller kan infiltrera.
Skelettjorden består av ett bärande element i form av krosskärv eller makadam uppblandat
med växtjord. Huvudprincipen är volymmässigt att blanda 2/3 skelettmaterial och 1/3 växtjord. Detta är egentligen en förenkling av de flesta krossmaterialens porositet, som ligger på
cirka 30 %.
Skelettjord ger möjligheter till att skapa en växtbädd med större jordvolym vilket ökar
chansen för träd att utvecklas till sin arttypiska karaktär.
Eftersom skelettjorden innehåller en relativt liten del växtjord är det viktigt att dessa egenskaper har en god vatten- och näringshållande förmåga.
3.6
Underjordiska fördröjningsmagasin
Där det inte finns utrymme för fördröjningsmagasin på ytan kan underjordiska magasin anläggas och förläggas till exempel inom gårdsytor, parkeringar, gång- och gatustråk.
Det finns flera olika alternativ till underjordiska magasin för dagvatten. Vid hög grundvattennivå måste fördröjningsmagasin som anläggs under mark utgöras av täta magasin som till
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exempel rörmagasin. Om magasinen utförs med en öppen konstruktion måste grundvattennivån vara känd. Den bör vara under magasinets botten annars kan inte hela volymen utnyttjas
till magasinering.
Magasinen behöver också dimensioneras för aktuell last, exempelvis trafik och vid rörmagasin också även för lyftkrafter vid höga grundvattennivåer. Uppströms det underjordiska
magasinet ska brunnar med sandfång sättas på inloppsledningen för att minimera material
som kan sätta igen magasinet.
3.6.1 Dagvattenkassetter som underjordiskt fördröjningsmagasin
Ett alternativ till att anlägga ett fördröjningsmagasin fyllt med ett grovt material eller rörmagasin är dagvattenkassetter av plast (se Figur 14). Dagvattenkassetternas hålrumsvolym är
cirka 95 % vilket innebär att man sparar mer än 2/3 av ytbehovet jämfört med en traditionell
anläggning fyllt med ett grovt material.
Utformningen och vikten på modulerna gör att transportkostnader kan minskas med upp till
75 % jämfört med traditionella fördröjningsmagasin med ett grovt material.
Kassetterna kan användas för fördröjning av dagvatten från tak, hårdgjorda ytor eller förläggas under genomsläppliga ytor. De bör förses med en bräddanslutning för indikation på
framtida igensättning.
Antingen anläggs kassetter i flera lager samlat som ett rent fördröjningsmagasin eller så kan
de staplas efter varandra för att också utöver fördröjning få en avledande funktion. De kan
också sammanbindas med överledande rörsystem om så skulle vara lämpligare.
3.6.2 Hålrumsmagasin som underjordiskt fördröjningsmagasin
För att minska avrinningen av dagvatten kan svackdiken eller övriga gårdsytor, parkeringar,
gång- och gatustråk förses med ett hålrumsmagasin (se Figur 19 och Figur 20). Kan också
fungera som avvattning av skelettjordar eller perkolationsbrunnar. Magasinet fördröjer en
vattenvolym i fyllningen och avtappas genom en strypt dräneringsledning i botten av
magasinet. Man brukar räkna med cirka 30 % hålrum för flödesutjämning i magasinets
fyllning.
Ett hålrumsmagasin kan fungera både som ett utjämningsmagasin och ett avledande system av
dagvatten.
3.6.3 Perkolationsbrunn för fördröjning av dagvatten
Perkolationsbrunnar (se Figur 15) kan vara en bra och ytekonomisk åtgärd för omhändertagande av dagvatten. Dagvattnet rinner ner genom brunnens betäckning, alternativt förses
brunnen med en inloppsledning från närliggande dagvattensystem. De partiklar som kommer
in i Infiltrationsbrunnen sjunker ner till botten eller lägger sig på ytan. Vattnet i brunnen
kommer via utloppsröret att rinna ner genom botten och ut i fyllningen runt brunnen. Blir
flödet så stort att vattenvolymen inte ryms i fyllningen runt brunnen kommer vattnet att flöda
över genom nödutloppet som ansluts till ett avledningssystem.
3.6.4 Underjordiska rörmagasin för fördröjning av dagvatten
Rörmagasin (se Figur 25) utformas oftast av polyetenrör eller betongrör. Rören fogas samman
i den längd som erfordras med tanke på fördröjningsbehovet. De kan också läggas parallellt
med anslutningar sinsemellan för att utnyttja hela volymen.
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Dagvatten leds till magasinet med ledningar och tappas av genom en strypt utloppsledning för
att erhålla önskad fördröjningseffekt. Magasinen bör förses med en bräddfunktion vid negativ
påverkan uppströms på grund av dämning. Brädden utformas för vidare avledning vid högre
flöden än vad magasinet är dimensionerat för.
Underhåll av rörmagasin är relativt enkel och medger relativt enkla åtgärder vid driftsproblem.
3.6.4.1 Rörmagasin av polyetenrör
Polyeten är korrosions- och kemikaliebeständigt vilket innebär att rören har en lång livslängd.
Dessutom har materialet låg vikt om det jämförs med exempelvis betong.
Installationstiden exklusive schaktning är vid den här magasinstypen kort jämfört med andra
magasinstyper. Detta tack vare att rördelarna är lätta, prefabricerade och kan göras längre än
betongrör. Samt att de snabbt och enkelt kan monteras samman.
Ett magasin av polyeten beräknas ha en livslängd på cirka 100 år och kräver, förutom
eventuell spolning, i stort sett inget underhåll. Livslängden baseras på kunskap om materialets
beständighet samt skicket på de rör som tagits upp ur marken efter att varit i bruk i ca 50 år.
(www.kwhpipe.se)
3.6.4.2 Rörmagasin av betongrör
Skillnaden är de egenskaper som materialen har. Tyngden av betongen gör att rörsektionerna
blir svårare att hantera vid montering och dyrare att transportera. Rörlängden är kortare vilket
ger fler skarvar. Fler skarvar ger en längre installationstid.
Fördelen med armerade betongrör är dock att de kan bära större laster än polyetenrörsmagasin
vid till exempel ytligt liggande dagvattenmagasin.
Betongrörens ungefärliga livslängd är 100 år. Bara i undantagsfall är mark- och vattenförhållandena sådana att kemiska angrepp förkortar livslängden. (www.alfaror.se)
3.7
Oljeavskiljare
För större parkeringsytor utomhus kan en lamelloljeavskiljare (se Figur 16) vara en lösning
för avskiljning av eventuellt oljespill från parkerade fordon. Avskiljaren är avsedd för oljeförorenat dagvatten och har en hög hydraulisk kapacitet. Den har inbyggd bypass-funktion
som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut den tidigare avskilda oljan. Det passerande vattnet renas då från olja och slam men i lägre grad än vid
dimensionerande flöden för klass 1 och 2. Avskiljaren kan förses med larm för indikation på
hög oljenivå.
En lamelloljeavskiljare har en hög hydraulisk kapacitet med inbyggd bypass-funktion och är
en effektiv oljeavskiljare kombinerad med sand- och slamavskiljare.
För underjordiska parkeringsgarage som inte belastas med dagvatten kan oljeavskiljning ske
med mer traditionell oljeavskiljare men den måste förses med antingen en inbyggd pumpenhet
eller en separat pumpstation. Relativt små mängder vatten behöver behandlas och pumpas då
det enbart handlar om t.ex. snösmältning från bilar som ska omhändertas ihop med eventuellt
oljespill från parkerade fordon.
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3.8
Torr damm eller gräsyta som tillfälligt tål att svämmas över
En torr fördröjningsdamm (se Figur 21) kan användas för att fördröja vatten vid höga flöden i
samband med nederbörd. Under vissa perioder kommer fördröjningsdammen att vara helt torr.
Det är därför viktigt att den utformas så att den blir ett tilltalande inslag i landskapsbilden
även under torrperioder. Man kan till exempel välja att utforma den som en torr damm med
gräsklädd botten så att den i samband med nederbörd kan användas som ett magasin, men
utgöra parkyta eller liknande under torra perioder.
Fördröjningsdammen kommer att utjämna flödestoppar, rena dagvattnet genom sedimentation
och växtupptag. Efter dammen leds dagvattnet via utloppsledning till recipienten.
Slänterna bör göras flacka och för att få högsta reningseffekt genom att få så lång uppehållstid
som möjligt så att föroreningar hinner suspendera. Den beväxta ytan binder och bryter ner
föroreningarna och tar även upp de näringsämnen som finns i dagvattnet. Det beväxta lagret
bör ha en tjocklek på ca 30 cm.
En torr damm bidrar till en reduktion av vattenvolymerna samt minskar flödestopparna.
Även under vinterförhållanden och i samband med snösmältning har det konstaterats att
smältvattnet infiltreras i gräsytor. Vintertid kan ytan användas som snöupplag vilket lämpar
sig då snö som röjs från gator och vägar anses innehålla föroreningar.
3.9
Dagvattendamm med permanent vattenyta
Med öppna vattenytor i form av dammar (se Figur 22) skapas tilltalande inslag i bostadsmiljön. För dammar krävs oftast ett kontinuerligt tillflöde av vatten för att undvika stillastående vatten som kan få problem med bland annat alger. För att fungera optimalt bör vattnet
i dammen ha en omsättningstid på ett dygn.
Ett sätt att undvika algbeväxning är att plantera träd runt dammen för att ge skugga och därmed sänka temperaturen i vattnet vilket hämmar tillväxten av alger.
Vid utformning av en damm bör följande tas i beaktning:
•

Dammens slänter bör ges flacka lutningar, 1:4 eller flackare, med hänsyn till skötsel
samt säkerhetsaspekter.

•

Djupet i dammen bör variera för rikare biologiskmångfald samt bättre rening. Dock får
inte dammen vara för djup då det kan leda till syrefria miljöer och anaerobnedbrytning
vilket ger upphov till dålig lukt.

•

Dammen bör vara långsmal. Längd: bredd cirka 3:1 rekommenderas. Vattnet ska ha så
lång rinntid i dammen som möjligt.

•

Fördröjningsdammens djup och placering beror på grundvattennivån i området.

3.10 Gräsklädda flacka diken (Svackdiken)
Gräsklädda flacka diken är ytliga avrinningsstråk där dagvattnet visualiseras, renas och fördröjs. Dikena utförs som grunda, öppna avrinningsstråk med flacka slänter för att öka vattnets
kontaktyta med underlaget för bättre reningseffekt samt för att kunna klippas maskinellt.
Ett svackdike kan utföras som en skiljeremsa mellan t.ex. gata och gc-väg. Tillringen från en
hårdgjord yta bör ske på bred front för att uppnå god renings- och fördröjningseffekt samt för
att minimera yterosion i slänterna.
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Svackdiken kan utföras med eller utan ett underliggande hålrumsmagasin
(se Figur 19, Figur 20 och Figur 23).
Diket kan förses med en bräddfunktion med en högre placerad intagsbrunn med avledning till
ett hålrumsmagasin placerad under dikesbotten (se Figur 20).
Hålrumsmagasin under svackdike utförs framförallt när infiltrationskapaciteten är låg för
underliggande jordar.
Avbördningsförmågan påverkas i hög grad av friktion mellan vattnet och gräsytan, den så
kallade råheten samt lutningen i flödesriktningen.
När dagvattnet rinner i dikena reduceras hastigheten på grund av vegetationen och därmed
avskiljs föroreningar genom sedimentering. Avrinningshastigheten minskar avsevärt jämfört
med transport i ledningar. Flödestopparna nedströms minskar. Är lutningen större än 2 % bör
diket förses med fördämningar för att på så sätt minska vattenhastigheten och öka reningsoch fördröjningseffekten.
Den gräsbevuxna ytan binder och bryter ner föroreningarna och tar även upp de näringsämnen
som finns i dagvattnet. Växtlagret bör ha en tjocklek på ca 30 cm.
Dikena bidrar till en reduktion av vattenvolymerna samt minskar flödestopparna. Vid höga
flöden skall det finnas bräddningsmöjligheter från dikena för att minimera risken att bundna
föroreningar slammar upp och sprids.
Även under vinterförhållanden och i samband med snösmältning har det konstaterats att
smältvattnet infiltreras i gräsytor. Vintertid kan dikena användas som snöupplag vilket lämpar
sig då snö som röjs från gator och vägar anses innehålla föroreningar.

4

METODER FÖR DAGVATTENHANTERING +/-

4.1
Gröna tak
Positiva egenskaper:
•

Fördröjning av vatten genom uppbromsning och lagring i jordlager

•

Rening av vatten genom biologiska processer

•

Absorption av vatten i växtligheten

•

Lagring av vatten i jordlager och växtupptag bidrar till avdunstning

•

Bidrar till biologiskt mångfald och är estetiskt tilltalande

•

Bullerdämpande och isolerar mot värme/kyla

•

Tar ingen markyta i anspråk för dagvattenhantering

Negativa egenskaper:
•

Högre anläggningskostnad än traditionella tak

•

Ökad skötsel jämfört med traditionella tak i form av gödsling med mera för att
bibehålla sin funktion och karaktär.
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4.2

Ytvattenrännor/Kanaler

4.2.1 Ränndalsplattor, öppna ytvattenrännor och mindre kanaler
Positiva egenskaper:
•

Ytligt omhändertagande och avledning med god kontroll

•

Ytligt omhändertagande och avledning bidrar till avdunstning

•

Låg bygghöjd jämfört med ledningssystem vilket kan vara att föredra t.ex. på innergårdar med underjordiska garage

•

Estetiskt tilltalande

•

Förenklar höjdsättning av ytor

•

Lägre anläggningskostnader än ledningssystem

Negativa egenskaper:
•

Ökat underhåll jämfört med ledningssystem

•

Begränsad rörelsefrihet för ex. rörelsehindrade

•

Säkerhetsaspekter

4.2.2 Gallertäckta ytvattenrännor
Positiva egenskaper:
•

Ytligt omhändertagande och avledning med god kontroll

•

Ytligt omhändertagande och avledning bidrar till avdunstning

•

Låg bygghöjd jämfört med ledningssystem vilket kan vara att föredra t.ex. på innergårdar med underjordiska garage

•

Förenklar höjdsättning av ytor

•

Lägre anläggningskostnader än ledningssystem

Negativa egenskaper:
•

Ökat underhåll jämfört med ledningssystem

•

Kan ev. innebära begränsad rörelsefrihet för ex. rörelsehindrade

4.3
Regnträdgårdar
Positiva egenskaper:
•

Fördröjning av vatten inom regleringsnivån och genom lagring i jordlager

•

Rening av vatten genom biologiska processer och sedimentation

•

Absorption av vatten i växtligheten

•

Lagring av vatten inom regleringsnivån, i jordlager och genom växtupptag bidrar till
avdunstning

•

Bidrar till biologiskt mångfald och är estetiskt tilltalande
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•

Infiltration av vatten kan ske beroende på undergrunden

•

Långsträckta regnträdgårdar fungerar både som ett utjämningsmagasin, reningssteg
och ett avledande system av dagvatten

Negativa egenskaper:
•

Underhåll och skötsel av de planterade växterna

•

Rensning av sedimenterat material

4.4

Genomsläppliga ytskikt

4.4.1 Genomsläppliga ytskikt av gräs
Positiva egenskaper:
•

Fördröjning av vatten genom uppbromsning och lagring i marköverbyggnaden

•

Rening av vatten genom biologiska processer och sedimentation

•

Absorption av vatten i växtligheten

•

Lagring av vatten i marköverbyggnaden och växtupptag bidrar till avdunstning

•

Infiltration av vatten kan ske beroende på undergrunden

Negativa egenskaper:
•

Kräver ökad skötsel och underhåll jämfört med en asfaltsyta

•

Kan tätna med tiden och därmed försämras infiltrationsförmågan till marköverbyggnaden

4.4.2 Genomsläppliga ytskikt av grus, raster eller plattsättning
Positiva egenskaper:
•

Fördröjning av vatten genom uppbromsning och lagring i marköverbyggnaden

•

Lagring av vatten i marköverbyggnaden bidrar till avdunstning

•

Infiltration av vatten kan ske beroende på undergrunden

Negativa egenskaper:
•

Kräver ökad skötsel och underhåll jämfört med en asfaltsyta

•

Kan tätna med tiden och därmed försämras infiltrationsförmågan till marköverbyggnaden

4.5
Skelettjord för träd m.m.
Positiva egenskaper:
•

Fördröjning av vatten genom lagring i skelettjorden

•

Rening av vatten genom biologiska processer och sedimentation

•

Absorption av vatten i växtligheten

•

Lagring av vatten i skelettjorden och genom växtupptag bidrar till avdunstning
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•

Infiltration av vatten kan ske beroende på undergrunden

•

Tar ingen extra yta i anspråk

•

Ger större jordvolym att växa i för träd m.m.

25 (30)

Negativa egenskaper:
•

Vid tät undergrund krävs avdränering av terrassbotten

•

Begränsad teknisk livslängd pga. svårigheter att tillföra organiskt material

4.6

Underjordiska fördröjningsmagasin

4.6.1 Dagvattenkassetter
Positiva egenskaper:
•

Ytan ovanpå kan nyttjas utan några begränsningar

•

Stor och kontrollerad fördröjningskapacitet

•

Enklare att anlägga än t.ex. rörmagasin

•

Infiltration av vatten kan ske beroende på undergrunden

Negativa egenskaper:
•

Måste placeras över grundvattennivån för att kunna nyttja hela magasinsvolymen

•

Hög anläggningskostnad jämfört med fördröjningsåtgärder på ytan. Kassetter har dock
en lägre anläggningskostnad är rörmagasin

•

Rening av dagvatten är liten och sker genom sedimentation som sedan slamsugs från
manhål

•

Den omslutande geotextilen kan tätna med tiden och därmed försämras infiltrationsförmågan till undergrunden

4.6.2 Hålrumsmagasin
Positiva egenskaper:
•

Ytan ovanpå fördröjningsvolymen kan nyttjas utan några begränsningar

•

Fungerar både som ett utjämningsmagasin och ett avledande system av dagvatten

•

Infiltration av vatten kan ske beroende på undergrunden

•

Fastlåsning av föroreningar

•

Enkelt och relativt kostnadsbesparande att anlägga

Negativa egenskaper:
•

Måste placeras över grundvattennivån för att kunna nyttja hela magasinsvolymen

•

Kräver större volym jämfört med dagvattenkassetter

•

Begränsad teknisk livslängd pga. igensättning i fyllningen och den omslutande
geotextilen vilket också försämrar infiltrationen till undergrunden.

STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB
Kungsgatan 18
411 19 Göteborg

h:\4093-1604 va- och dagvattenutredning, forsåker\1\w\text\dagvattenutredning\bilaga 10 (du).docx

Forsåker
Dagvattenutredning
Exempel på dagvattenlösningar
Bilaga 10 (DU)

4.6.3 Perkolationsbrunn
Positiva egenskaper:
•

Ytan ovanpå fördröjningsvolymen kan nyttjas utan några begränsningar

•

Enkelt och relativt kostnadsbesparande att anlägga

•

Fastlåsning av föroreningar

•

Infiltration av vatten kan ske beroende på undergrunden

Negativa egenskaper:
•

Måste placeras över grundvattennivån för att kunna nyttja hela magasinsvolymen

•

Begränsad teknisk livslängd pga. igensättning

4.6.4 Underjordiska rörmagasin
Positiva egenskaper:
•

Är inte beroende av att placeras över grundvattennivån

•

Ytan ovanpå kan nyttjas utan några begränsningar

•

Stor och kontrollerad fördröjningskapacitet

•

Lång livslängd

Negativa egenskaper:
•

Rörmagasinet måste underhållas genom slamsugning för att bibehålla sin kapacitet

•

Hög anläggningskostnad jämfört med fördröjningsåtgärder på ytan

4.7

Oljeavskiljare

4.7.1 Oljeavskiljare för P-garage
Positiva egenskaper:
•

Bidrar till rening av ev. oljespill

•

Kontrollerbart in- och utlopp

Negativa egenskaper:
•

Kräver regelbunden tillsyn och underhåll

•

Kräver en inbyggd eller extern pumpenhet

4.7.2 Oljeavskiljare för större P-ytor
Positiva egenskaper:
•

Bidrar till rening av oljeförorenat dagvatten

•

Tar liten markyta i anspråk

•

Kontrollerbart in- och utlopp

Negativa egenskaper:
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•

Kräver bypass-funktion för att kunna hantera flöden utöver det dimensionerande flödet

•

Kräver regelbunden tillsyn och underhåll

4.8
Torr damm eller gräsyta som tillfälligt tål att svämmas över
Positiva egenskaper:
•

Fördröjning av vatten genom lagring på ytan och i marköverbyggnaden

•

Rening av vatten genom biologiska processer

•

Absorption av vatten i växtligheten

•

Lagring av vatten i marköverbyggnaden och växtupptag bidrar till avdunstning

•

Infiltration av vatten kan ske beroende på undergrunden

•

Kan fungera som snöupplag vintertid

•

Ytan är tillgänglig vid torra perioder

Negativa egenskaper:
•

Kan tätna med tiden och därmed försämras infiltrationsförmågan till marköverbyggnaden

•

Kräver kontinuerlig skötsel för att vara tilltalande

•

Vid bristande underhåll kan ytan bli täckt med slam som transporteras med dagvattnet

4.9
Dagvattendamm med permanent vattenyta
Positiva egenskaper:
•

Fördröjning av vatten inom regleringsnivån sker kontrollerat

•

Rening av vatten genom biologiska processer och sedimentation

•

Absorption av vatten i växtligheten i dammen och i kanterna

•

Lagring av vatten inom regleringsnivån och genom växtupptag bidrar till avdunstning

•

Bidrar till biologiskt mångfald och är estetiskt tilltalande

Negativa egenskaper:
•

Ytkrävande och låser en yta jämfört med torra dammar eller ytor som tillfälligt tål att
svämmas över

•

För att fungera optimalt bör vattnet i dammen ha en omsättningstid på ett dygn

•

Kräver kontinuerlig skötsel för funktion och för att vara tilltalande

•

Säkerhetsaspekter

4.10 Gräsklädda flacka diken (Svackdiken)
Positiva egenskaper:
•

Ytligt omhändertagande och avledning

•

Fördröjning av vatten genom uppbromsning och lagring i jordlagren
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•

Rening av vatten genom biologiska processer och sedimentation

•

Absorption av vatten i växtligheten

•

Ytlig avledning och lagring av vatten i jordlagren med växtupptag bidrar till
avdunstning

•

Infiltration av vatten kan ske beroende på undergrunden

•

Bidrar till biologiskt mångfald och är estetiskt tilltalande

•

Kan fungera som snöupplag vintertid

•

Omhändertagande och avledningskapaciteten av dagvatten är avsevärt mycket högre
än för en sluten rörledning vid samma fyllnadshöjd

Negativa egenskaper:
•

Kräver ökad skötsel och underhåll jämfört med ett ledningssystem

•

Kräver kontinuerlig skötsel för att vara tilltalande
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SLUTSATS GÄLLANDE FÖRDRÖJNINGSBEHOV
På den norra sidan av Mölndalsån är möjligheterna för fördröjning begränsade på grund av befintlig
bebyggelse. På den södra sidan är möjligheterna större att både kunna fördröja och rena dagvatten.
Diagonalen kommer att vara en trafikintensiv gata där behovet av rening sannolikt kommer att vara
stort.
Eftersom det finns goda möjligheter för fördröjning på allmän plats-mark söder om Mölndalsån så
kommer det att finnas en överkapacitet som kan ta det dagvatten som uppstår från kvartersmarkens
utåt lutande takandel. Det finns även en mängd olika effektiva fördröjnings- och reningslösningar
som kan appliceras på kvartersnivå. På grund av detta finns det goda möjligheter även för kvarter
med gårdsmiljö att fördröja dagvatten. Kravet på 20 mm fördröjning gäller således även kvarteren
och hela kvartersytan.
Exempelvis gröna tak kan byggas med en stor variation av taklutningar. Rekommenderad taklutning
för sedumtak är mellan 0-45° (Vegtech, Svenska Naturtak, 2017). Detta innebär att gröna tak kan
anläggas på skarpa lutningar, vilket gör att denna typ av lösning kan vara passande även för
sadeltak.
Fördröjningslösningar som inte ägs av kommunen, dvs dagvattenkassetter eller rörmagasin som
ligger precis intill byggnadernas ytterkant, men som ligger i kommunens mark, kommer att skapa
en barriär för andra ledningstyper. Dessa lösningar tar upp plats i den allmänna platsmarken som
kan behöva användas till andra typer av installationer. Eftersom det finns en överkapacitet på
allmän plats-mark söder om Mölndalsån går det sannolikt att hantera de eventuella problem som
kan uppstå om sadeltak används och halva ytan av taket leds ut mot gatan utan extra
fördröjningsmagasin. Rör- och dagvattenkassettmagasin blir således en onödig kostnad i
sammanhanget. Samtliga kvarter har dock, som nämnt ovan, fortfarande ett ansvar att ta hand om
sina 20 mm. Överkapaciteten i allmän plats-mark skall ses som en extra säkerhet.
Diagonalen kommer att vara mer förorenad än större delen av Forsåker-området på grund av en
högre trafikbelastning. Där är det viktigt att dagvatten från den yttre takhalvan inte leds ut direkt i
den redan belastade gatumiljön. Om gröna tak-lösningar med tillräcklig fördröjningskapacitet inte
används kan vattnet exempelvis ledas in från takets utsida till innergården för att där kunna
fördröjas istället.
Total finns en antagen tillgänglig fördröjningsyta i området, exklusive parkens tillgängliga yta, på
ca 7300 m2. Den yta som krävs för fördröjning och rening av dagvattnet varierar mellan ca 53008000 m2 beroende på vilken fördröjningslösning som väljs. Den mest volym-effektiva av de gröna
lösningarna är regnträdgårdar där vatten tillåts att magasineras fritt ovanför markytan i
regnträdgården för att sedan kunna infiltrera ner i jorden eller brädda över via brunnar till det
kommunala ledningsnätet.
Eftersom en kombination av olika fördröjningslösningar kommer att erfordras så räcker den totala
tillgängliga ytan på gatunivå i Forsåker sannolikt inte till om endast gröna fördröjningslösningar
används. Där plats inte finns i gatumiljön kan underjordiska magasin användas som komplement.
Emellertid, om en del av parken kan användas till fördröjning, kan således hela områdets
fördröjningsbehov uppfyllas. Detta innebär att vissa delar av området kommer att få en
överkapacitet för att kunna kompensera för de delar av området som har en liten möjlighet till
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fördröjning. Eftersom Diagonalen ligger i anslutning till parken kan dagvattnet från vissa delar av
området ledas dit för fördröjning och rening som kompensation för att den norra delen av området
har sämre fördröjningstillgänglighet än den södra delen.
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