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Sammanfattning 

ÅF har på uppdrag från Mölndals stad utfört en dagvattenutredning för ett detaljplan-

område, kvarteret Gasellen på fastigheter Gasellen 27 och 30. Planområdet ligger ca.1 

km väster om Krokslätts torg i Mölndals stad, söder om Kämpegatan. 

Syftet med dagvattenutredningen är att: 

• Utreda de områdesspecifika förutsättningarna 

• Beräkna dagvattenflöde från planområde och föroreningsbelastning i vattnet före och 

efter exploateringen  

• Föreslå anläggningar för hantering och rening av dagvatten från planområdet. 

Planområdet består idag av obebyggdmark. Marken utgörs av en plan grusyta som är 

delvis asfalterad. Växtlighet i form av träd och buskar förekommer i samtliga delar av 

området.  Efter exploateringen kommer planområdet utgöras av två flerbostadshus med 

totalt ca.65 lägenheter, underjordiskt garage och en markparkering. 

Dagvattenflödet före och efter exploateringen är beräknat för ett dimensionerande regn 

med 20 års återkomsttid och 10 minuter varaktighet.  

Med exploateringen tillkommer hårdgjorda ytor vilket resulterar i högre vattenflöde från 

planområdet. 

Enligt samråd med Mölndals stad ska exploateringen ske utan att tillföra mer flöde än 

det som uppkommer från planområdet i nuläget. Detta ställer krav till fördröjning av 30 

mm nederbörd från hårdgjorda ytorna vilket ger en total beräknad fördröjningsvolym på 

52 m3. Fördröjningen föreslås ske i ett makadamdike och även i grönt tak samt i ytor 

med genomsläpplig beläggning. Dagvattenrening sker i makadamdiket och i ytorna med 

genomsläpplig beläggning. 

Eftersom marken inom planområdet har en medelhög genomsläpplighet sker en viss in-

filtration i makadamdiket samt i ytorna med genomsläpplig beläggning. Därför är det re-

kommenderat att makadamdiket inte anläggs med tätskikt för att kunna möjliggöra även 

infiltrationen. 

Planområdet efter exploateringen bedöms ge ringa påverkan på Miljökvalitetsnormer 

för Mölndalsån. 

Det rekommenderas att marken ifrån husen i söder utformas med en lutning på minst 

1:20. Exploatering av planområdet bedöms inte medföra något instängt området. Där-

med kan vattnet vid ett skyfall rinna genom planområde och avleds genom samma av-

rinningsvägar utanför planområdet till Mölndalsån. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

ÅF har på uppdrag från Mölndals stad utfört en dagvattenutredning för ett detaljplan-

område för kvarteret Gasellen på fastigheter Gasellen 27 och 30. Planområdet ligger 

ca.1 km väster om Krokslätts torg i Mölndals stad, söder om Kämpegatan se Figur 1.  

 

Figur 1. Översikt över detaljplanområdet på fastigheterna Gasellen 27 och 30 (Lantmäteriet). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra två flerbostadshus omfattande totalt ca. 65 lä-

genheter, underjordiskt garage och en markparkering, se Figur 2. Syftet är även att de 

nya husen får en god gestaltning då området ligger i en bebyggd miljö som är kuperad. 

 
N 

Planområdet Gasellen 

27 & 30 



 

 

RAPPORT  

 

Datum: 2019-01-18  Rapport_dagvattenutredning_Gasellen27 och 30.docx Sida 6 (28) 

 

Figur 2. Planförslag för Kvarteren Gasellen (inobi, 2018-11-06) 

1.2 Syfte 

Syftet med dagvattenutredningen är att: 

• Utreda de områdesspecifika förutsättningarna 

• Beräkna dagvattenflöde från planområde och föroreningsbelastning i vattnet  

• Föreslå anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten från planområdet. 

1.3 Underlag och styrande dokument  

• Riktlinjer för dagvattenhantering vid parkeringsytor, Mölndals stad daterat 2018-10-19 

• Riktlinjer för rening av dagvatten, Mölndals stad daterat 2018-10-19 

• Skiss över planområdet, inobi daterat 2018-11-06 

• PM Geoteknik, Norconsult daterat 2018-09-19 

• MUR- Geoteknik, Norconsult daterat, daterat 2018-09-19 

• Grundkarta i DWG, erhållet från Mölndals stad 2018-11-06 

2 Förutsättningar för dagvattenhantering 

2.1 Topografi och vegetation 

Planområdet består av en plan grusyta som är delvis asfalterad. Växtlighet i form av träd 

och buskar förekommer i samtliga delar av området. Inga befintliga byggnader finns 

inom området.  

Planområdet begränsas i norr av Kämpegatan och i söder av befintliga villatomter. Söder 

om området finns en brant bergslänt som sträcker sig i öst-västlig riktning. Upp på ber-

get finns stenmurar på grannfastigheter, se Figur 8. 
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Marken inom planområdet lutar mot norr, se Figur 3. Marknivåerna inom området varie-

rar från+ 37 till +55 (RH2000)1.  

 

Figur 3. Marknivån inom planområdet i förhållande till marknivån för närliggande område. Mörkare färg visar 

högre marknivå. 

2.2 Geologi 

Enligt utförda undersökningar av Norconsult (2018-09-19) består jordlagren i norra de-

len av området av jordlager i följande ordning från markytan: 

• Sand till ca. 0,4 meter djup 

• Torrskorpelera till ca. 1,3-2 meter djup 

• Sand till 3-6 m djup 

Vid geotekniska undersökningen erhölls borrstopp mot berg vid max 6,5 meter djup. 

Marken under jordlagren består till stor del av berg, se Figur 4. 

                                                           
1 MUR Geoteknik, Norconsult 2018-09-19 
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Figur 4. Geologiskkarta över planområdet. Röd färg står för berg och gul färg för lera2 

I söder om området består marken av en brant bergslänt som sträcker sig öst-västligt, se 

Figur 5. 

 

Figur 5. Översiktskarta över områdets olika delar samt utformning3. 

2.3 Geohydrologi 

Vid undersökningstillfället i augusti 2018 var samtliga skruvprovtagningshål torra. Inga 

vattendrag förkommer inom området och inga förhöjda portryck antas råda4. 

Marken inom planområdet har en medelhög genomsläpplighet5. Då anses det att mar-

ken har god infiltrationsförmåga. 

                                                           
2 SGU jordartskarta, 2018-10-22 
3 PM Geoteknik, Norconsult 2018-09-19 
4 PM Geoteknik, Norconsult 2018-09-19 
5 SGU Genomsläpplighet, 2018-10-22 
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Figur 6. Markens genomsläpplighet inom planområdet6 

2.4 Markavvattningsföretag 

Närliggande markavvattningsföretag är Mölndalsån ”Mölndalsåns VF 1955”7. Den fram-

tida exploateringen inom planområdet bedöms inte påverka Mölndalsån. 

2.5 Avrinningsområde och avrinningsvägar 

Planområdet ligger inom SMHI delavrinningsområde ”Ovan 640330-127280”8, se Figur 7. 

                                                           
6 SGU Genomsläpplighet, 2018-10-22 
7 http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan 
8 VISS, 2018-11-26 
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Figur 7. SMHI delavrinningsområde ”Ovan 640330-127280”9 

Villaområdet i söder sluttar mot planområdet. Inom villaområdet finns ett dagvattensy-

stem som tar hand om vattnet från hårdgjorda ytor och leder bort det från planområdet. 

Efter att avrinningsvägarna har studerats bedöms att planområdets avrinningsområde 

utgörs av planområdet och även bergslänter på villatomter som avgränsas av stödmuren 

på fastigheterna Gasellen 25, 26,7, 24 och 3. Figur 8 redovisar området för dagvattenut-

redningen. Detta område kallas för utredningsområde hädanefter. Den totala arean för 

utredningsområdet är ca. 0,53 hektar. 

Inom planområdet rinner ytvattnet på mark norrut utmed bergslänten och sedan rinner 

vattnet till vägdike för Kämpegatan och tas in i befintligt dagvattensystemet via en ku-

polsilsbrunn. 

                                                           
9 VISS, 2018-10-22 

Planområdet Gasellen 

27 & 30 



 

 

RAPPORT  

 

Datum: 2019-01-18  Rapport_dagvattenutredning_Gasellen27 och 30.docx Sida 11 
(28) 

 

Figur 8. Flödet från området i orange färg ”utredningsområde” har studerats. 

2.6 Befintligt dagvattensystem 

Anslutningspunkt till befintligt dagvattensystem finns i Kämpegatan. Dagvattensystemet 

i gatan börjar med en Ф300 betongledningen som sträcker sig i ca. 15 meter längs gatan 

österut och går sedan till en Ф225 betongledning, se Figur 9. 

 

Figur 9. Befintligt dagvattensystem (i grön färg) i Kämpegatan.  

Bef. dagvattenledning 

i DN 300 betong 
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Dagvattenledningen, DN225 BTG har en teoretiskkapacitet på 116 l/s. Enligt uppgifter 

från Mölndals stad minskas ledningens teoretiska kapacitet, strax nedströms planområ-

det till 50 l/s10 pga flackare ledningslutning.  

Recipienten för befintligt dagvattensystem är Mölndalsån. Enligt statusklassningen från 

VISS11 har ån en måttligt ekologisk status pga. dålig konnektivitet och dålig morfologi i 

vattendrag. Den kemiska statusen uppnår ej god klass pga. prioriterade ämnen (Brome-

rad Difenyleter) och tungmetaller (kvicksilver och kvicksilver föroreningar). 

3 Dagvattenflöde 

För dimensionering av nytt dagvattensystem har följande parametrar använts:  

• 20 år återkomsttid: Exploateringen i detaljplanområdet innebär en förtätning av denna 

stadsdel som bedöms kunna kategoriseras som tät bostadsbebyggelse. Enligt Svenskt 

Vatten P110 ska nya dagvattensystem inom tät bostadsbebyggelse dimensioneras för 5 

år vid fylld ledning och 20 år för trycklinje i marknivå.  

• Regn varaktighet: beräknat som längsta rinntiden för en vattendroppe att rinna från ut-

redningsområdet till utloppspunkten, befintlig dagvattenledning i Kämpegatan. 

Regnintensitet har beräknats enligt Dahlströms formel för regn med varaktighet upp till 

ett dygn: 

�Å = 190 ∙ �Å
	

∙
ln���

�
�,�� + 2 

Där: 

�Å = �������������� [�/�, ℎ!] 

# = ����$!�!%���ℎ�� [&��'���] 

Å = å���%)&����* [&å�!*��] 

 

Dagvattenflödet har beräknats enligt rationella metoden: 

+,-. = / ∙ 0 ∙ �1 ∙ % 

Där: 

+*�& = *�&����)���!�*� 2�ö*� [�/�] 

/ = !$��������)&�å*��� !��! [ℎ!] 

0 = !$��������%)�22�4���� [−] 

�Å = �������������� [�/�, ℎ!] 

% = %��&!�2!%�)� 

 

                                                           
10 Ingemar Karlsson, Projektledare Samhällsbyggnad Mölndals stad, 2019-01-10 
11 Hämtad från VISS 2018-10-22 
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För dimensionering av nytt dagvattensystem har en klimatfaktor på 1,25 beaktats i flö-

desberäkningen. 

3.1 0-Alternativ, före exploatering 

Dagvattnet inom utredningsområdet hanteras idag genom infiltration i mark, upptag av 

växtligheten samt viss del avrinning till dike längs vägen för Kämpegatan. Flödet inom 

befintligt område är beräknat med följande förutsättningar: 

• Ett dimensionerande regn med 20 års återkomsttid  

• 10 minuter varaktighet beräknad för längsta rinnsträcka på 120 meter och en beräknad 

rinnhastighet på 0,2 m/s. 

• Beräknad regnintensitet på 287 l/s.ha med en klimatfaktor på 1,0. 

Dagvattenflödet från utredningsområdet är beräknat till 27 l/s, se Tabell 1. 

Tabell 1. Dimensionerande förutsättningar och beräknad regnintensitet samt dagvattenflöde 

Markanvändning Area, ha Avrinningskoefficient Flöde, l/s 

Grusyta 0,2 0,2 13 

Skogsmark inom planområdet 0,2 0,1 6 

Obebyggdmark/bergslänter 0,1 0,3 8 

Totalt 0,53  27 
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3.2 Alternativ 1, efter exploatering 

Markanvändning i planområdet framgår av Figur 10.  

 

Figur 10. Planerad markanvändning inom planområdet (inobi daterat 2018-11-06). Planområde inringat i röd 

färg.  

Flerfamiljshusen planeras att byggas med grönt tak12, se Figur 11. 

                                                           
12 Planförslaget 2018-11-06 
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Figur 11. Utformning av grönt tak (planförslag 2018-11-06) 

Ytan som varje markanvändning tar i det framtida kvarteren är redovisad i Tabell 2. 

Tabell 2. Yta för varje markanvändning med antagen avrinningskoefficient 

Markanvändning Area, ha Avrinningskoefficient 

Hårdgjord yta 0,05 0,8* 

Grönt tak  0,13 0,9** 

Grönområde inom planområde 0,27 0,1* 

Obebyggdmark/bergslänter 0,09 0,3* 

*Svenskt Vatten publikation, P110: 0,8 står för betong och asfalt yta, 0,1 för gräsyta och kuperad bergig skogsmark, 0,3 

för berg 

**För hantering av dagvattnet utan trögavledning har avrinningskoefficient för ett vanligt tak antagits.  

 Konventionell dagvattenhantering 

Regnintensiteten och flödet har beräknats om dagvatten från området hanteras kon-

ventionellt med dagvattenledning. Beräkningar har utförts med följande förutsättningar: 

• Dimensionerande regn med 20 års återkomsttid. 

• Regnvaraktighet på 10 minuter utifrån längsta rinnlängden på marken och i dagvatten-

ledning från kvarteret till utloppet.  

• Klimatfaktorn på 1,25.  

Beräknad regnintensitet är 358 l/s.ha vilket ger ett totalt flöde från kvarteret på 74 l/s. 

Flöde från varje markanvändning inom planområdet är redovisat i Tabell 3.  
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Tabell 3. Beräknat dagvattenflöde från varje markanvändning och totalt från området 

Markanvändning Reducerad area, ha Flöde, l/s 

Hårdgjord yta 0,04 13 

Grönt tak  0,11 41 

Grönområde inom planområde 0,03 10 

Obebyggdmark/bergslänter 0,03 10 

Totalt 0,21 74 

 När befintlig kvarter exploateras uppskattas flödet från området blir dubbel så stort. 

 Trögdagvattenhantering 

Enligt Mölndals stad krav ska dagvattenanläggningar dimensioneras för att kunna förd-

röja 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor inom ett planområde13. Detta innebär att 

ingen avrinning från hårdgjorda ytorna kommer att ske förrän 20 mm regn har fallit. 

Dagvattnet från obebyggdmark/bergslänter på grannfastigheterna kommer rinna mot 

planområdet efter exploateringen som det gör idag. Då anses att även vatten från obe-

byggdmark/bergslänter på grannfastigheterna borde fördröjas i en dagvattenanläggning 

inom planområdet.  

För ett 20 års regn har regnvolymen överskridit 20 mm efter ca.15 minuter14. Den totala 

rinntiden är 25 minuter och utgörs av uppfyllnadstiden (15 minuter) och tiden det tar för 

vattnet att rinner på marken och i dagvattenledningen till utloppet från kvarteren efter 

att 20 mm regn har fördröjts (10 minuter). Regnintensitet för ett 20 års regn med 25 mi-

nuters varaktighet blir 205 l/s.ha med hänsyn till klimatfaktorn på 1,25. 

Grönt tak har bedömts att kunna fördröja vattnet. Dock ger grönt tak högre avrinning ef-

ter att fördröjningsvolymen är vattenfyllt efter 15 minuter. Därför har en avrinningskoef-

ficient på 1,0 antagits för grönt tak för att kunna beräkna flödet från hela området efter 

fördröjning.  

Max avrinning från utredningsområdet efter att 20 mm regn har fallit beräknats till 45 

l/s. Flödet är redovisat per markanvändning i Tabell 4. 

 

 

 

                                                           
13 Riktlinjer för rening av dagvatten, Mölndal Stad 2018-10-19 
14 Svenskt Vatten publikation, P110, figur 1.24 
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Tabell 4. Beräknat dagvattenflöde per ansluten yta och totalt flöde från området efter fördröjning 

Markanvändning Area, 

ha 

Avrinningskoeffici-

ent 

Reducerad area, 

ha 

Flöde, 

l/s 

Hårdgjord yta 0,05 0,8 0,04 8 

Grönt tak  0,13 1 0,13 26 

Grönområde inom planområde 0,27 0,1 0,03 5 

Obebyggdmark/bergslänter 0,09 0,3 0,03 6 

Totalt 0,53  0,22 45 

Flödet från planområdet minskas med ca 30 % om vattnet från området hanteras med 

trögdagvattensystem. 

4 Fördröjnings -och reningsanläggning 

Fördröjningen och reningen föreslås ske i makadamdike och i ytor med genomsläpplig 

beläggning. Enbart dem hårdgjorda ytorna, redovisade i Tabell 5 är anslutna till makadam-

diket. Infarter till kvarteret och entréer till husen föreslås anläggas med genomsläpplig 

beläggning. 

Makadamdiket föreslås anläggas längs med bergslänten söder om området, se ritnings-

bilaga 1, W-51-1-1001. Makadamdiket föreslås utformas enligt principen på Figur 12. 

 

Figur 12. Principskiss på ett makadamdike (Stockholms vatten och avfall) 

Det föreslås att diket anläggs med dränrör som bör ansluts till en ny dagvattenledning 

efter makadamdiket inom planområdet. Anslutningen mellan makadamdiket och led-

ningen bör utformas med möjlighet för flödesreglering. Detta för kunna fördröja vattnet 

i diket genom att strypa utflödet från diket. Den nya dagvattenledningen föreslås anslu-

tas till befintlig kommunal dagvattenledning i Kämpegatan. Dränröret finns för att av-
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leda vattnet efter fördröjning i makadamdiket och sedan till kommunalt dagvattensyste-

met.  Makadamdiket bör luta svagt i längdled, högst 10 ‰15. Då rekommenderas det att 

marken längs bergslänten anläggs plant. 

Fördröjningsvolymen från anslutna ytorna är beräknad enligt formeln nedan: 

6- = *7 ∙ /- ∙ 0- = *7 ∙ /78, 

Där: 
6- = ��2)�*����� 2ö�*�ö9�����$)�:& [&;] 
*7 = ����*9'< [&&] 
/- = )&�å*��!��! [&=] 

φ = !$��������%)�22�4���� [−] 

/78, = !$��������)&�å*��� ��*'4��!*� !��! [ℎ!] 

Reducerad area för anslutna ytorna och beräknad fördröjningsvolym per ansluten yta 

samt total fördröjningsvolym för dessa ytor framgår av Tabell 5. Total volym i makadam-

diket uppgår till 34 m3 beräknad med 30 % porositet. 

Tabell 5. Beräknad fördröjningsvolym för respektive ansluten markanvändningsyta 

Markanvändning Fördröjningsvolym, m3 

Markparkering 2,6 

Överbyggnad gård 1,2 

Obebyggdmark/bergslänter 5,6 

Total 10 

Ytorna för entréerna till husen och kvarteren kan anläggas med genomsläpplig belägg-

ning för att infiltrera och rena det vattnet avrinner från dessa ytor. Principskissen fram-

går av Figur 13. Minsta anläggningsdjupen bör vara 100 mm av porös makadamfyllning 

med 20 % prosotet under ytan för att kunna magasinera 20 mm nederbörd. Detta ger en 

beräknad fördröjningsvolym på 2 m3 i ytorna med genomsläppliga beläggning. 

                                                           
15 Stockholm vatten och avfall, 2018-12-06 
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Figur 13. Principskiss över genomsläpplig beläggning16 

Grönt tak bedöms kunna fördröja 20 mm regn om taken anläggs med 100 mm anlägg-

ningsdjup. Fördröjningsvolymen i grönt tak blir totalt 23 m3. Avrinningen från grönt tak 

rekommenderas att kopplas till makadamdiket för att kunna rena vattnet från fosfor och 

kväve. Fördröjningsvolymen på 10 m3 i makadamdiket bedöms vara tillräckligt även om 

grönt tak kopplas. 

Fördröjningsvolym i föreslagna dagvattenanläggningarna framgår av Tabell 6. 

Tabell 6. Beräknad fördröjningsvolym för 20 mm nederbörd 

Dagvattenanläggning Fördröjningsvolym, m3 

Makadamdike 10 

Grönt tak 23 

Ytor med genomsläpplig beläggning 2 

Totalt 35 

Eftersom marken inom planområdet har en medelhög genomsläpplighet sker en viss in-

filtration i makadamdiket samt i ytorna med genomsläpplig beläggning. Därför är det re-

kommenderat att makadamdiket inte anläggs med tätskikt för att kunna möjliggöra även 

infiltrationen.   

4.1 Föroreningsbelastning 

Mölndals stad har tagit fram en matris som kan användas för att få indikation på vilken 

typ av rening som krävs för dagvatten inom en viss markanvändning17. 

Dagvattnets recipient är Mölndalsån som identifieras som en känslig recipient18. Mar-

kanvändning inom planområdet bedöms vara en medelbelastad yta enligt Mölndals 

                                                           
16 Stockholms vatten och avfall, hämtad 2019-01-14 
17 Riktlinjer för rening av dagvatten, Mölndal Stad 2018-10-19 
18 Riktlinjer för rening av dagvatten, Mölndal Stad 2018-10-19 
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stads riktlinje för dagvattenrening. Dessa bedömningar och kommunens matris för vat-

tenrening resulterar i en enklare reningsanläggning för rening av föroreningar i vattnet 

från utredningsområdet. Enklare rening kan uppfyllas genom översilning, med gräsdike, 

infiltration i skelettjord, infiltrationsstråk, brunnsfilter, torra dammar och olika typer av 

magasin med sandfång. 

Föroreningsbelastningen har beräknats med hjälp av StormTac för dagvattnet från ut-

redningsområdet idag, efter exploateringen utan rening och efter exploateringen med 

rening i makadamdiket.  Rening i genomsläppliga beläggningar kan inte beräknas i 

StormTac. Därför har föroreningshalter från ytorna som föreslås anläggas med genom-

släpplig beläggning minskats med 50 % för att kunna modellera reningseffekten. 

Resultaten är redovisade i Tabell 7. Beräkning av föroreningsbelastningen baseras på 

schablonhalter i StormTac. 

Föroreningskoncentrationer från utredningsområdet efter exploateringen och rening i 

makadamdiket och i ytorna med genomsläpplig beläggning har jämförts med koncent-

rationer efter exploateringen men utan rening. Reningseffekten redovisad i Tabell 7 be-

skriver hur mycket reduktion av föroreningskoncentrationer kan uppnås med hjälp av 

makadamdiket och ytorna med genomsläpplig beläggning.   
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Tabell 7. Resultaten från StormTacs föroreningsbelastningsmodell, gulmarkerade färg står för halter som över-

skrids i jämförelse med koncentrationer i vattnet från området idag. Halter i Bold redovisar koncentrationer som 

överskrider målvärdet. 

Förorening 

(µg/l) 

Före exploate-

ring 

Efter exploate-

ring, utan rening 

Efter exploate-

ring,  

med rening  

Målvärde 

från Möln-

dal Stad19 

Reningsef-

fekt n i %   

Total fosfor 

(P) 

43 120 102 50 15 

Totalt kväve 

(N) 

961 1600 1230 1300 23 

Bly (PB) 3,7 4,9 2,7 14 45 

Koppar (Cu) 8,5 13 8,6 10 34 

Zink (Zn) 19 29 14 30 52 

Kadmium (Cd) 0,15 0,16 0,10 0,40 38 

Krom (Cr) 2,1 3,7 2,3 15 38 

Nickel (Ni) 2,6 3,6 2,3 40 36 

Kvicksilver 

(Hg) 

0,013 0,018 0,014 0,050 22 

Suspenderat 

material (SS) 

22100 29000 17760 25000 39 

Olja 136 220 197 1000 10 

BaP 0,0052 0,011 0,0073 0,050 34 

Benz 0,50 0,86 0,66 10 23 

TBT 0,0018 0,0017 0,0014 0,0010 18 

As 3,7 3,7 2,7 15 27 

TOC 12187 12000 9324 12000 22 

PCB (summan 

av 

28,52,101,118

,138, 153,180) 

0,0578 0,056 0,043 0,014 23 

PBDE (sum-

man av 47,99, 

209) 

0,0164 0,016 0,013  19 

                                                           
19 Riktlinjer för rening av dagvatten, Mölndal Stad 2018-10-19 
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Makadamdiket kan reducera samtliga halter förutom total fosforhalten under Mölndals 

stads målvärde. Ytorna som grönt tak, grönområdet samt entréerna till husen och kvar-

teret bidrar till att halten för total fosfor överskrider målvärdet.  

Fosforhalten från hela området efter reningen ligger under Göteborgs stads målvärde 

(150 µg/l) för recipienter utöver recipienter klassade som ”mycket känsliga recipien-

ter”20 vilket är förenlig med statusbedömningen av Mölndalsån som en känslig recipient. 

Reningen i makadamdiket ger inte lägre koncentrationer för total fosfor, totalt kväve, 

kvicksilver, olja, BaP och Benz i jämförelse med koncentrationer som kommer i dagvatt-

net från området idag innan exploateringen, se de färgmarkerade koncentrationerna i 

Tabell 7. 

  

                                                           
20 Reningskrav för dagvatten, Göteborgs Stad 2017-03-02 
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Föroreningsbelastningen (kg/år) förbättras för några av tungmetaller efter exploate-

ringen med rening i makadamdike, se Error! Not a valid bookmark self-reference.. 

Tabell 8. Föroreningsbelastning i kg/år från hela området. Halter i Bold redovisar koncentrationer som överskri-

der koncentrationer efter exploatering av området med rening av dagvattnet 

Förorening (kg/år) Före exploatering Efter exploatering, utan 

rening 

Efter exploatering, med re-

ning  

Total fosfor (P) 0,058 0,15 0,12 

Totalt kväve (N) 1,3 2,0 1,4 

Bly (PB) 0,005 0,0062 0,0036 

Koppar (Cu) 0,011 0,017 0,011 

Zink (Zn) 0,025 0,036 0,019 

Kadmium (Cd) 0,0002 0,0002 0,00014 

Krom (Cr) 0,0028 0,0046 0,0031 

Nickel (Ni) 0,0035 0,0045 0,0029 

Kvicksilver (Hg) 0,000017 0,000023 0,000019 

Suspenderat 

material (SS) 

30 36 23 

Olja 0,18 0,27 0,26 

BaP 0,0000069 0,000014 0,0000092 

Benz 0,0006 0,0011 0,00086 

TBT  0,0000024 0,0000022 0,0000017 

As 0,0049 0,0046 0,0035 

TOC 16 15 11 

PCB (summan av 

28,52,101,118,138, 

153,180) 

0,000078 0,00007 0,000053 

PBDE (summan av 

47,99, 209) 

0,000021 0,000020 0,000016 

Rening i makadamdiket bidrar till lägre föroreningshalter i vattnet från hela planområdet 

jämfört med konventionella dagvattenhanteringen utan reningsanläggning. 

Det bör nämnas att StormTac ger en indikation på föroreningsbelastningen i dagvattnet 

vid utsläppspunkten. 
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5 Investering och driftkostnader 

5.1 Makadamdike  

Makadamdike kan anläggas relativ billigt. Berget söder om planområdet planeras 

sprängas på några platser. Då kan en viss mängd av sprängstenen återanvändas för an-

läggningen av makadamdiket. Anläggning av makadamdiket uppskattas kosta ca 825 

kr/meter. Sedan tillkommer kostnaden för dagvattenbrunnar från 4 000 kr upp till 9 000 

kr per brunn beroende på typ och dimensionen av brunnen. 

Drift och underhållsarbeten för makadamdike utgörs av renhållning och ogräsrensning. 

Ytan bör kontrolleras regelbundet så att den inte sätter igen. På längre sikt kan det fin-

nas behov av att byta ut makadamfyllningen. Sedimenterade partiklar kan sätta igen po-

rer och därmed minska infiltrationskapaciteten, särskilt om belastningen är hög21.  

5.2 Genomsläpplig beläggning 

Kostnaderna för att anlägga och underhålla en yta med genomsläpplig beläggning varie-

rar med typen av beläggning. Grusbeläggningar kostar till exempel mindre än belägg-

ningar med plattor. Gräsarmeringar är betydligt mer kostsamma22. 

Underhållsbehovet varierar utifrån vald beläggningstyp. Om underhållet inte är tillräck-

ligt kan sediment och föroreningar spolas bort vid kraftiga regn. Exempel på regel-

bundna underhållsarbeten är gräsklippning, ogräsrensning och högtrycksspolning i kom-

bination med vakuumsugning. Rengöring med högtrycksspolning är rekommenderad att 

kombineras med uppsamling för att spolning kan på samma sätt som kraftigt regn kan 

frigöra föroreningar. Med tiden ackumuleras föroreningar i beläggning och underlig-

gande bärlager. Detta resulterar i att genomsläppligheten minskar och anläggningen kan 

till slut bli helt igensatt. Genomsläppligheten kan återställas genom att ytlagret byts ut23. 

6 Översvämningsrisker 

6.1 Skyfall 

Avrinningskoefficienterna för de icke hårdgjorda ytorna har ökats pga. ytorna vatten-

mättats vid ett 100 års regn, se Tabell 9.  

Tabell 9. Avrinningskoefficient för icke hårdgjorda ytorna pga. att ytorna vattenmättats  

Markanvändning Avrinningskoefficient 

Grönt tak  0,9 

Grönområde inom planområde 0,4 

Obebyggdmark/bergslänter 0,4 

                                                           
21 Stockholms vatten och avfall, 2019-01-15 
22 Stockholms vatten och avfall, 2019-01-15 
23 Stockholms vatten och avfall, 2019-01-15 
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Flödet från planområdet vid ett skyfall med 100 års regn och 10 minuter varaktighet har 

beräknats före och efter exploatering, se Tabell 10. 

Tabell 10. Beräknad regnintensitet och flöde för 100 års regn och 10 minuter varaktighet 

 Regnintensitet, l/s.ha Flöde, l/s 

Före exploatering 477 100 

Efter exploatering utan 

fördröjning 

611* 178 

*Inklusive klimatfaktor på 1,25 

Enligt skyfallskartering från Göteborgs Stad kommer vattnet, under befintlig situation, 

rinna med ett maximihalt djup mellan 0,1-0,3 meter på Kämpegatan. Inom planområdet, 

innan exploateringen förekommer vattenpölar i tre lågpunkter, se Figur 14. Vattnet kom-

mer forsa söder ifrån planområdet mot Kämpegatan för att sedan rinna mot Mölndalsån 

via Krokslättsparkgata (Figur 14). Instängda området och lågpunkter bör undvikas vid ex-

ploatering av planområdet. Vid ett skyfall bedöms att vattnet kommer att ha samma av-

rinningsväg som vid befintlig situation. 

 

Figur 14. Flödesriktning och max vattendjup i meter vid ett 100 års regn (Göteborgs Stad), planområdet är 
inringat i röd färg 
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Framtida flerfamiljehus och entréer samt infarter till planområdet bör planeras med 

hänsyn till översvämningar vid ett 100 års regn (Figur 14) för att undvika att nya bebyggel-

ser tar skada och även säkerställa framkomligheten24. 

Marken från husen i söder bör luta mot makadamdiket med en lutning på minst 1:2025. 

Denna markutformning ger en avrinningsväg i form av dike för avledning av vatten från 

bergslänter på grannfastigheterna vid ett skyfall.  

6.2 Högvattennivå 

Utbredning vid högvattennivå i Mölndalsån kommer inte påverka planområdet, se Figur 

15. 

 

Figur 15. Högvattennivån i Mölndalsån (vid 100 årsflöde) år 2100 (Göteborgs Stad), planområdet är inringat i 
röd färg. 

7 Konsekvensbedömning 

7.1 Påverkan på befintligt dagvattensystem 

Ledningens teoretiska kapacitet, strax nedströms planområdet är uppskattad till 50 l/s26. 

Ledningen bedöms ha tillräcklig kapaciteten för flöde som uppkommer från planområ-

det i nuläget. Flöde över detta bedöms orsaka översvämning nedströms befintligt dag-

vattensystem. Exploatering av planområdet bidrar till ett ökat flöde (45 l/s), efter för-

dröjning av 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytorna jämfört med dagens flöde (27 l/s). 

I samråd med Mölndals stad har det beslutats att ytterligare fördröjningsåtgärder krävs 

för att bibehålla dagens beräknade flöde från utredningsområdet innan exploatering (27 

l/s). För att fördröja ökningen av dagvattenflödet krävs att fördröja motsvarande 30 mm 

                                                           
24 Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall, Fakta 2018:5 Länsstyrelserna 
25 Svenskt Vatten P105 
26 Ingemar Karlsson, Projektledare Samhällsbyggnad Mölndals stad, 2019-01-10 
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nederbörd från hårdgjorda ytorna inom utredningsområdet. Beräknad fördröjningsvo-

lym i tidigare föreslagna anläggningar ökas enligt Tabell 11. 

Tabell 11. Beräknad fördröjningsvolym för 30 mm nederbörd 

Dagvattenanläggning Fördröjningsvolym, m3 

Makadamdike 15 

Grönt tak 34 

Ytor med genomsläpplig beläggning 3 

Totalt 52 

Anläggningsdjupet för grönt tak och ytorna med genomsläpplig beläggning bör vara 

minst 150 mm för att kunna fördröja 30 mm nederbörd. 

7.2 Påverkan på Miljökvalitetsnormer för Mölndalsån 

Halten kvicksilver från planområdet med rening (0,014 µg/l) eller utan rening (0,018 

µg/l) understiger miljökvalitetsnormen från vattendirektivet27 på 0,05 µg/l som årsmedel 

och Havs och vattenmyndighetens gränsvärde28 för maximal tillåten koncentration för 

ytvatten på 0,07 µg/l. 

För bromerade difenyletrar (kongenerna 28, 47, 99, 100, 153 och 154) även kallade 

PBDE ligger Havs och vattenmyndighetens gränsvärde för maximal tillåten koncentration 

för ytvatten på 0,14 µg/l29. Beräknade PBDE koncentration med schablonvärdet i Storm-

Tac (summan av PBDE 47,99, 209) i dagvattnet från området understiger 0,14 µg/l. 

Planområdet anses inte ha någon påverkan på den ekologiska statusen pga den geogra-

fiska placeringen i förhållande till stränderna till Mölndalsån.  

Risken att planområdet efter exploatering med rening av dagvattnet i makadamdiket på-

verkar miljökvalitetsnormerna bedöms vara ringa. 

7.3 Konsekvenser vid skyfall 

Avrinningsvägar ifrån området kvarstår oförändrat efter exploatering av planområdet. 

Marklutningen ifrån husen i söder mot bergslänten skapar en avrinningsväg för vattnet 

vid ett skyfall. Denna avrinningsväg möjliggör att vattnet söder om huset rinner förbi hu-

set och inte mot husen. 

  

                                                           
27 Vattendirektivet (2008/105/EG) bilaga 1 
28 Havs- och vattenmyndighetens författningssamling, HVMFS 2013:19, Bilaga 6 
29 Havs- och vattenmyndighetens författningssamling, HVMFS 2013:19, Bilaga 6 
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8 Slutsats och rekommendationer 

Enligt samråd med Mölndals stad ska exploateringen ske utan att tillföra mer flöde än 

det som uppkommer från planområdet i nuläget. Detta ställer krav till fördröjning av 30 

mm nederbörd från hårdgjorda ytorna inom utredningsområdet, se Tabell 11. 

Fördröjningen av 30 mm nederbörd kan göras i makadamdike, i grönt tak och ytorna 

med genomsläpplig beläggning med en anläggningsdjup på 150 mm.   

Underliggande markförhållande och höjdsättningen av marken inom planområdet styr 

placeringen av makadamdiket och även anslutningsutformning från anslutna ytorna till 

makadamdiket. Placering och utformning av makadamdiket kan göras mycket flexibel i 

anslutning till frilagd bergslänt för att undvika bergschakt i möjligaste mån samt anpassa 

djupet på utgrävning så att anslutande dagvattenledningar kan anslutas med tillräckligt 

fall.  
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PRINCIP PLACERING FÖR

MAKADAMDIKE

FÖRDRÖJNINGSVOLYM 10 M3

FÖR 20 MM NEDERBÖR ELLER

15 M3 FÖR 30 MM

NEDERBÖRD

POROSITET 30 %

FLÖDESREGLERING

ANSLUTNINGSPUNKT

MOT BEFINTLIG

KOMMUNALT

DAGVATTENLEDNING

D

2

0

0

GRÖNT TAK

FÖRDRÖJNINGSVOLYM 11 M3

FÖR 20 MM, ANLÄGGNINGSDJUP 100 MM

ELLER FÖRDRÖJNINGSVOLYM 16 M3 FÖR

30 MM NEDERBÖRD,

ANLÄGGNINGSDJUP 100 MM

20 % POROSITET

GRÖNT TAK

FÖRDRÖJNINGSVOLYM 1 M3

FÖR  20 MM NEDERBÖRD,

ANLÄGGNINGSDJUP 100 MM

ELLER FÖRDRÖJNINGSVOLYM 1,4 M3

FÖR 30 MM NEDERBÖRD,

ANLÄGGNINGSDJUP 150MM

20 % POROSITET

GENOMSLÄPPLIG BELÄGGNING

ANLÄGGNINGSDJUP 100 MM

FÖR 20 MM NEDERBÖRD ELLER

ANLÄGGNINGSDJUP 150 MM

FÖR 30 MM NEDERBÖRD

20 % POROSITET

GENOMSLÄPPLIG BELÄGGNING

ANLÄGGNINGSDJUP 100 MM

FÖR 20 MM NEDERBÖRD ELLER

ANLÄGGNINGSDJUP 150 MM

FÖR 30 MM NEDERBÖRD

20 % POROSITET

GENOMSLÄPPLIG BELÄGGNING

ANLÄGGNINGSDJUP 100 MM

FÖR 20 MM NEDERBÖRD ELLER

ANLÄGGNINGSDJUP 150 MM

FÖR 30 MM NEDERBÖRD

20 % POROSITET

431 82 MÖLNDAL
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