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SAMMANFATTNING

Området Skomakarudden ska bebyggas med bostäder. Området ligger intill
befintlig bebyggelse i Bovallstrand med ca 800 meter till tätortskärnan.
Planområdet är ca 5 hektar stort varav ca 2 hektar sjöyta. Marken utgörs
idag av bergig naturmark i norr och ett före detta industriområde med sandig
jordart i söder. Möjligheten till infiltration varierar. I den norra delen ligger de
högsta bergpartierna på ca 13 meter och i söder är ytorna relativt flacka.
Recipient för dagvatten är Bottnefjorden. Dagvatten avrinner i huvudsak
ytledes till recipienten.

Befintliga VA-ledningar finns i huvudsak vid väg 174 och Dinglevägen som
går genom området. Väg 174 är en väg som ägs av Trafikverket och för den
ytan bedöms inga förändringar av dagvattensituationen ske. Trafikverket
avser att uppföra en GC-bana som berör en liten del av planområdets östra
del, norr om infart till Dinglevägen. Detta planeras färdigställt 2019.
Avrinningen från ny GC-bana bedöms ej påverka planområdet.

Två befintliga dagvattenledningar går genom planområdets södra del. En av
dessa ledningar kommer att behöva få delvis ny sträckning.

Den förändrade markanvändningen innebär att dagvattenflödena från
området väntas öka. Eftersom merparten av framtida dagvattenflöden inte
heller fortsättningsvis kommer att belasta befintligt dagvattensystem föreslås
ingen fördröjning i syfte utjämna flöden. Marken kommer att höjas närmast
vattenlinjen för att klara framtida höga havsvattennivåer.

En föroreningsberäkning är utförd i beräkningsprogrammet StormTac.
Beräkningen visar en mindre ökning av ett antal miljöskadliga ämnen till följd
av exploatering. I utredningen föreslås ett antal åtgärder för att minska
föroreningsbelastningen på recipienten. Föroreningsreduktionen är beräknad
utifrån att två av dessa åtgärder realiseras och visar då att de riktvärden som
miljöförvaltningen i Göteborg ställer upp underskrids. När framtida höjder och
utsläppspunkter fastställs kan det vara av vikt att åter se över storleken på
och utformningen av reningsanläggningar.

Det är viktigt att framtida byggnader höjdsätts så att dagvatten kan rinna bort
från byggnader samt att inga instängda områden skapas. Vid extrema skyfall
när ledningar går fulla kommer vägar och diken fungera som rinnvägar i
området. Vid ny bebyggelse nedströms Gränsnäsgatan kan eventuellt en
skyfallsled behöva skapas.
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1. BAKGRUND

WSP Samhällsbyggnad i Göteborg har fått i uppdrag att utföra en
dagvattenutredning avseende ett markområde i Bovallstrand, Sotenäs
kommun. Området ligger i anslutning till befintlig bebyggelse i Bovallstrand.

I november 2010 utfördes en VA-utredning för planområdet av BBK Teknik &
Miljökonsulter. Detaljplan upprättades 2010 och justerades 2012. Sedan
dess har arbetet med planen tidvis stått stilla. Liljewall arkitekter har under
2018 gjort vissa justeringar av utformningen.

En uppdatering av VA-utredningen från 2010 görs i separat dokument med
separat bilaga. Detta dokument avser den del av uppdraget som gäller
dagvattenutredning.

2. SYFTE

Syftet med dagvattenutredningen är att klarlägga förväntade förändringar
gällande dagvattenflöden där dagens situation och situation efter
exploatering jämförs. Förslag ska tas fram gällande hur dagvatten kan
hanteras avseende rening och eventuell fördröjning efter exploatering.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 LÄGE OCH AVGRÄNSNINGAR
Det aktuella planområdet är ca 5 hektar och ligger i anslutning till befintlig
bebyggelse i Bovallstrand, Sotenäs kommun, se fig 1. I planområdet ingår ca
2 hektar sjöyta. Avståndet till tätortskärnan i Bovallstrand är ca 800 meter.
De fastigheter som berörs utgörs av naturmark i den norra delen av
planområdet samt en före detta trävaruhandel med tillhörande lagerytor i
sydväst. I den sydvästra delen är marken flack, medan den norra delen
utgörs av kuperad naturmark med klassisk bohuslänskt landskap där flera
bergpartier syns i dagen. Områdets högsta punkt är ca 13 meter över
havsnivån. I norr och nordväst går gränsen för planområdet i havsviken som
är en del av Bottnefjorden. I sydost avgränsas planområdet av Dinglevägen
och Kyrkogatan (väg 174).
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3.2 RECIPIENT
Recipient för dagvatten är Bottnefjorden, en havsvik som är en del av
Västerhavet. Vattenförekomsten finns beskriven i länsstyrelsens databas
VISS. Vattenområdet är till ytan 6 km2, se fig 2.

Den ekologiska statusen är klassad som ”måttlig” och den kemiska statusen
klassas som ”Uppnår ej god”. Fjorden ligger även inom kategorin
”Musselvatten” vilket innebär att vattenområdet ska skyddas enligt
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Statusen för musselvattnet är
klassad som ”god”.

Bedömningen av den ekologiska statusen baseras på bedömning av
bottenfauna i  utanförliggande vattenförekomst (Sotefjärden) vilken visar på
måttlig status. Halterna av kväve och fosfor bedöms även kunna påverka
den ekologiska statusen negativt i Bottnefjordens grunda vikar.

Figur 1. Planområdets gränser i orange. Karta: www.hitta.se
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Enligt miljökvalitetsnormen ska god ekologisk status uppnås senast 2027.

Klassificeringen gällande kemisk status baseras på höjda halter av
kvicksilver samt förhöjda gränsvärden avseende PBDE. Dessa två
gränsvärden bedöms överskridas i alla Sveriges ytvatten och orsakas främst
av atmosfäriskt deposition. Bortsett från dessa två ämnen är vattenområdet
ej klassat avseende kemisk status.

Bland påverkanskällorna anges att urbana områden inklusive dagvatten är
en betydande påverkanskälla avseende kväve och fosforbelastningen. Även
jord- och skogsbruk bedöms bidra till ökning av kväve och fosfor. Trafiken av
fritidsbåtar i området är så stor att den kan antas utgöra en betydande
påverkanskälla avseende tributylten (TBT).

De förbättringsbehov som anges i VISS är att belastningen av näringsämnen
behöver minska.

Figur 2. Bottnefjordens utbredning.  Källa: VISS.

3.3 UNDERLAG
Underlag till utredningen har utgjorts av:

· Platsbesök utfört 2018-10-17.
· Grundkarta.
· Karta över befintligt VA.
· Illustrationsskiss avseende föreslagen bebyggelse
· Jordartskartan (www.sgu.se)
· Geoteknisk utredning, WSP 2010-11-15
· VA principförslag 2010-11-07, BBK Teknik och Miljökonsulter.

http://www.sgu.se/
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· Vattenkartan, Vatteninformationssystem Sverige
(www.viss.lansstyrelsen.se)

· Publikationer från Svenskt Vatten (P104, P105 och P110)
· Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient

och dagvatten, Miljöförvaltningen Göteborg 2013
· Digitalt kartunderlag avseende planerat GC-stråk, väg 174 som

berör planområdet. (källa ÅF)

3.4 MARKFÖRHÅLLANDEN
Enligt jordartskartan består marken av berg i norra delen samt sand i södra
delen, se fig 3. I den geotekniska utredningen anges att i södra delen består
jorden även av skalsand, gyttja, fyllnadsmassor, silt samt lera. Markens
infiltrationsförmåga är därmed dålig i den norra delen. I den södra delen är
infiltrationsförmågan något oklar.

Figur 3. Jordartskarta. Planområdesgränser i svart. Källa SGU.

I området kring trävaruhandeln har konstaterats förorenade jordmassor, bl a
arsenik. Dessa ytor kommer att saneras innan nybyggnation påbörjas.

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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3.5 FÖRESLAGEN BEBYGGELSE
Aktuell detaljplan föreskriver att ytor ska upplåtas för boende och
fritidsaktiviteter. Utredningsområdet är till storleken ca 5 hektar inklusive ca 2
hektar sjöyta. Nuvarande planförslag innebär att marken ska bebyggas med
villor, flerbostadshus samt byggnader för restaurang/caféverksamhet samt
vandrarhem. Befintlig badplats och omkringliggande naturmark ska bevaras.
Ett café i anslutning till badplatsen föreslås.

Nuvarande skissförslag innebär att området bebyggs med 24 villor, 2
flerbostadshus och 1 kontorsbyggnad. I norra delen föreslås även
café/restaurang, vandrarhem, kontor samt visstidsboende. Ett 10-tal
sjöbodar föreslås även,  se skiss i fig 4 och bilaga 2.

Figur 4. Illustrationsskiss över föreslagen bebyggelse. Bildkälla: Liljewall arkitekter AB.
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3.6 BEFINTLIGA LEDNINGAR
De befintliga VA-ledningar som ligger inom planområdet finns i huvudsak
kring vägarna Dinglevägen och väg 174.

Ett befintligt ledningsstråk finns vid angränsande bebyggelse söder om
planområdet. VA-ledningarna följer Fabriksgatan och går sedan via befintliga
fastigheter 1:17 och 1:10 norr om Dinglevägen 38. Vid denna fastighet går
dagvattenledningen under Dinglevägen med ett utlopp i havet strax norr om
f d trävaruhandeln. Dimensionen på utloppsledningen är 600 mm enligt
underlag. Denna ledning skär tvärs igenom planområdets södra del, via
fastighet 1:27 och 1:25. Ledningen kommer att behöva beaktas när marken
förändras eftersom den avvattnar både väg och bostäder intill planområdet.

Figur 5. Rester av dagvattenbrunn som antas vara kopplad till dagvattenledning på fastighet
1:25. I bakgrunden Dinglevägen 38 och 40 (fastighet 1:8 och 1:10).

Enligt ledningsunderlag finns även en parallellt liggande dagvattenledning
söder om 600-ledningen, som går under industrifastigheten (fastighet 1:28)
med utlopp i havet. Denna dagvattenledning är i underlaget inte kopplad till
övrigt ledningsnät och är registrerad som ”stentrumma” i VA-underlaget.
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Figur 6. Utlopp i havet- ev. från dagvattenledning under fastighet 1:28

Längs och under Dinglevägen ligger en dagvattenledning i plast med
dimension 200 mm. Dagvattnet rinner bort i sydvästlig riktning, mot
Bovallstrand. Ett antal rännstensbrunnar är kopplade till ledningen som
bedöms avvattna Dinglevägen och Gränsnäsgatan. Dagvattenledningen har
utlopp i havet ca 30 meter sydväst om planområdet. Befintliga vatten- och
spillvattenledningar ligger parallellt och följer Dinglevägen i sydvästlig
riktning.

Figur 7. Rännstensbrunnar i anslutning till Dinglevägen. Fotot taget från planområdets södra
gräns.
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Figur 8. Rännstensbrunn Dinglevägen vid anslutande Gränsnäsgatan.

Längs Kyrkogatan/väg 174 i planområdets nordöstra del finns en
dagvattenledning i betong med dimension 225 mm. Utloppet för denna
ledning är oklart; förmodligen finns detta någonstans vid sjöbodarna i norr.
Ledningen bedöms avvattna Kyrkogatan/väg 174. Vid platsbesök påträffades
även en kupolbrunn i vägdiket mitt emot infarten till sjöbodarna. Väg 174 är
en väg som ägs och förvaltas av Trafikverket. Vägen har en skevning som
innebär att dagvatten från vägen avrinner till diket på östra sidan. Dagvatten
från väg 174 rinner därmed inte in i planområdet.

Figur 9. Dagvattenbrunn i planområdet. Troligen kopplad till avvattning för väg 174. Svart pil
anger ledningens ungefärliga riktning nedströms.



UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE DATUM
Skomakarudden Per Norberg 2018-10-31

UPPDRAGSNUMMER GRANSKAD AV ÄNDRINGSDATUM
10274533 Gunnar Jungqvist 2018-11-13

DOKUMENTNAMN GODKÄND AV GRANSKNINGSSTATUS
Dagvattenutredning_Skomakarudden

ANSVARIG PART SKEDE ÄNDRINGSBETECKNING

10274533 •  Skomakarudden  | 13

3.7 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Beräkningar är utförda efter riktlinjer i Svenskt Vattens publikationer P104
”Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppsystem”, samt P
110 ”Avledning av dag-, drän-, och spillvatten”.

Beträffande återkomsttider anges i P 110 att minimikravet för VA-
huvudmannen är att nya dagvattensystem ska dimensioneras efter 10-
årsregn för trycklinje i marknivå i områden med gles bostadsbebyggelse, och
20-årsregn i områden med tät bostadsbebyggelse. Dagvattenflödet, både
befintligt och framtida, har därför beräknats utifrån regn med 10 års
återkomsttid i detta område. En klimateffekt som motsvarar en framtida
ökning av regnintensiteten med 25 procent har beaktats, enligt riktlinjer i
P110.

Svenskt vatten anger vidare att minimikravet för VA-huvudmannen avseende
fylld ledning ska vara 2 eller 5 år beroende på hur tät bostadsbebyggelsen är
i området. Vid tät bostadsbebyggelse gäller att ledningarna måste ha en
kapacitet att klara 5-årsregn. I denna utredning har inte ledningarna
dimensionerats.

Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden
enligt följande:
Q = A × i × φ

där Q är det beräknade flödet (l/s), A är deltagande area (ha), i är
regnintensiteten (l/s ha) och φ är avrinningskoefficienten. För olika typer av
ytor som påverkar markavrinningen används följande avrinningskoefficienter:

· Takytor 0,9
· Hårdgjorda ytor (asfalt etc.) 0,8
· Naturmark, gräs 0,1
· Kuperad bergig naturmark 0,4
· Grusytor (gångväg/parkering) 0,2 / 0,4
· Framtida villatomt 0,35
· Framtida flerbostadsyta 0,4

Nedanstående beräkningar bygger på blockregn. De mest intensiva regnen
inträffar vid kort varaktighet. När regnet pågår under längre tid minskar
intensiteten gradvis.
Avrinningen från den kuperade naturmarken med inslag av berg är
svårberäknad och har att göra med genomsläpplighet, markens lutning,
växtlighet mm. Rinntiden kan även variera stort.
Generellt bedöms vattenhastigheten enligt följande:

· Naturmark 0,1 m/s
· Dike och rännsten 0,5 m/s
· Ledning 1,5 m/s
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4. DAGVATTENFLÖDE FÖRE
EXPLOATERING

Området kan delas i 3 delar avseende befintlig avrinning, se fig. 10 och
bilaga 1.

Figur 10. Avrinningsområden.

Dagvatten från delområde A avrinner mot befintligt ledningsnät i Dinglevägen
med utlopp väster om planområdet. I delområde B avrinner dagvattnet mot
ledningsnät och kupolbrunn vid väg 174. I delområde C avrinner dagvatten
ytledes mot havet. Delområde A är ca 0,3 hektar stort. Delområde B är 0,17
hektar och delområde C är drygt 2,57 hektar stort. Rinntiden i alla
delområden bedöms understiga 10 minuter vilket innebär att
regnvaraktigheten 10 minuter har valts. Större delen av delområde B ligger

A
B

C
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utanför planområdet. Befintliga flöden för de tre delområdena kan ses i
nedanstående tabeller.

Tabell 1. Befintligt flöde, 10-årsregn, delområde A.

Varaktighet

(min)

Deltagande
area

        (ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Befintligt
flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl klimateffekt

(l/s*ha)

Befintligt flöde
inkl klimateffekt

(l/s)
10 0,30 0,17 228 39 285 49

Tabell 2. Befintligt flöde, 10-årsregn, delområde B.

Tabell 3. Befintligt flöde, 10-årsregn, delområde C.

Varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Befintligt
flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl  klimateffekt

(l/s*ha)

Befintligt flöde
inkl klimateffekt

(l/s)
10 2,57 0,84 228 192 285 240

Det dagvatten som genereras i delområde C bedöms nå havet inom 10
minuter via flertalet utsläppspunkter.

5. DAGVATTENFLÖDE EFTER
EXPLOATERING

Den planerade exploateringen av området kommer att innebära att mark
hårdgörs inom området. Detta leder till att vattenflödena från området väntas
öka. Ökningen härrör även från ett förväntat varmare klimat i framtiden vilket
innebär att framtida regn väntas bli mer intensiva. Andelen beräknad
framtida hårdgjord yta baseras på erhållet skissförslag. Delområde B ligger
till största delen utanför plangräns. En GC-bana kommer att anläggas, i
övrigt sker ingen förändring av markanvändningen. Tabell 4 och 5 visar
beräknade flöden efter exploatering i delområdena A och C. I delområde A
sker  mindre förändringar av ytanvändningen. Den gräsyta som finns i kilen
mellan Dinglevägen och väg 174 föreslås bli grusad parkeringsplats. En
omdisponering av befintlig P-yta vid Dinglevägen 36 föreslås.
Dagvattenflödena ökar marginellt från delområdet; jämför tabell 4 och tabell
1.

Varaktighet

(min)

Deltagande
area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Befintligt
flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl  klimateffekt

(l/s*ha)

Befintligt flöde
inkl klimateffekt

(l/s)
10 0,17 0,12 228 28 285 36
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I delområde C sker den största förändringen av ytanvändningen. Närmast
strandlinjen kommer marken att höjas till 3,2 meter. I anslutning till
föreslagna bryggor föreslås ytor klädda med trädäck. Den totala landytan i
detta område ökar därmed från ca 2,6 hektar till ca 2,7 hektar. Även efter
exploatering bedöms hela delområdet bidra vid regnvaraktigheten 10
minuter.

Tabell 5. Beräknat framtida flöde, 10-årsregn, delområde C

Varaktighet

(min)

Deltagande
yta

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl  klimateffekt

(l/s*ha)

Framtida flöde
inkl klimateffekt

(l/s)
10 2,70 0,98 228 222 285 278

6. FÖRDRÖJNINGSVOLYMER

Eftersom huvuddelen av planområdet (delområde C) inte kommer att belasta
befintligt ledningsnät för dagvatten görs bedömningen att fördröjning av
dagvatten i syfte att minska flödena inte är nödvändigt där befintligt
dagvattennät ej belastas. Delområde B ligger till stora delar utanför
plangräns. En GC-bana ska byggas som berör en liten del av delområde B
och C. I delområde A skapas en yta som enligt förslag innebär grusad
parkering. När man jämför befintliga flöden med framtida flöden (tabell 1 och
4) kan man se att flödesökningen vid 10-årsregn uppgår till 3 l/s. Denna
flödesökning bedöms ligga inom beräkningsmodellens felmarginal och kan
knappast motivera fördröjning. Bekläds ytan med asfalt blir det emellertid
aktuellt att fördröja eftersom att det ledningsnät där anslutning görs har
begränsad kapacitet (200 mm)

Det kan däremot vara aktuellt att skapa möjlighet till översilning i syfte att
rena dagvattnet från dagvatten i parkeringsytan, se bilaga 2. Läs mer om
detta i kap. 8.

Varaktighet

(min)

Deltagande
yta

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl klimateffekt

(l/s*ha)

Framtida flöde
inkl klimateffekt

(l/s)
10 0,30 0,18 228 41 285 52

Tabell 4. Beräknat framtida flöde, 10-årsregn, delområde A.
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7. FÖRORENINGSBERÄKNING

Eftersom delar av markområdet är aktuellt för marksanering har en
föroreningsberäkning utförts som avser situationen efter sanering och före
respektive efter exploatering. Detta ger svar på frågan om hur
föroreningshalterna i dagvattnet ändras med avseende på ny bebyggelse
och vägar. Som ett tredje scenario har föroreningssituationen beräknats för
en situation efter exploatering, där rening sker via översilningsytor och
makadammagasin. Eftersom förändringarna är små i delområde A och B har
enbart delområde C beräknats.

Som beräkningsverktyg har beräkningsprogrammet StormTac använts.
Beräkningarna bygger på en uppskattad årsmedelnederbörd på 800 mm för
området. StormTac utgår från schabloner för olika marktyper. De schabloner
som använts i detta område är ”väg”, ”parkering”, ”villaområde”,
”flerfamiljshusområde”, ”småbåtshamn”, ”gång-och cykelväg”, ”grusad yta”,
”berg” samt ”gräsyta”.

StormTac är inget exakt verktyg utan används för att få en generell bild av
föroreningssituationen. Antalet fordon som belastar föreslagna vägar är
sannolikt något lägre än det antal som beräkningsprogrammet tar höjd för.

Syftet med föroreningsberäkningarna är att uppskatta hur förändringen i
markanvändning påverkar dagvattnets innehåll av föroreningsmängder och
därmed underlätta en bedömning av planens påverkan på recipienten. Det
ska påpekas att i detta område finns ingen enskild beräkningspunkt;
dagvatten avrinner till recipienten via ett flertal rinnvägar. Halterna har
jämförts med riktvärden framtagna av miljöförvaltningen, Göteborgs stad.
Beräkningsprogrammets riktvärden visas som jämförelse.

Följande tabell är en sammanställning av beräknade halter av föroreningar
ämnesvis, före och efter föreslagen exploatering. Rad 3 visar den rening som
kan åstadkommas om makadammagasin och översilningsytor skapas före
utsläppspunkterna.

Tabell 6. Föroreningsberäkning, halter före och efter exploatering.

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Före exploatering,
efter sanering 91 1300 4,4 11 35 0,32 2,7 2,6 0,017 23000 260 0,39 0,013

Efter exploatering, ej
rening (µg/l) 100 1300 3,7 14 30 0,19 3,2 3,2 0,025 32000 340 0,30 0,012

Efter exploatering,
inkl. rening
makadam+översilning

44 580 0,99 4,0 5,6 0,07 1,1 1,5 0,014 7300 200 0,049 0,0052

Riktvärden
Miljöförvaltningen
Gbg. (µg/l)

50 1250 14 10 30 0,4 15 40 0,05 25000 1000 0,05

Riktvärden StormTac
(µg/l)

160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40000 400 0,030
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Det kan konstateras att halterna av kväve, fosfor, koppar och suspenderat
material ligger högre än miljöförvaltningen i Göteborgs uppsatta riktvärden
om inga reningsåtgärder vidtas. Inga halter överskrids i
beräkningsprogrammets riktvärden. Om rening sker via makadammagasin
och översilningsytor överskrids inga riktvärden. För att inte försämra
situationen i recipienten föreslås att dessa, eller andra
föroreningsreducerande åtgärder vidtas för att rena dagvattnet, se bilaga 2.

8. FÖRSLAG TILL UTFÖRANDE

Förslag i denna dagvattenutredning bygger på tidigare framtaget förslag i
VA-utredning 2010-11-07 (BBK Teknik och Miljökonsulter). Förslaget är
modifierat efter justering av planerad bebyggelse. Hänsyn är även taget till
behovet av reningsåtgärder enligt kapitel 7.
I delområde A föreslås anslutning till befintligt ledningsnät för dagvatten från
ny parkeringsyta till befintlig brunn norr om fastighet 1:7, se bilaga 2. Om
parkeringsytan lutar gynnsamt kan översilning ske via intilliggande
gräsremsa. För att undvika erosion kan rinnvägar skapas via marksten, se
exempel i fig. 11.

Figur 11. Exempel på ytlig avrinning från grusyta.

I delområde C föreslås översilningsytor och makadamfyllda magasin för att
minska föroreningstransporten, se bilaga 2. I botten av makadammagasinen
läggs dränerande ledningar för att säkerställa att magasinen töms mellan
regntillfällena. Föroreningsberäkningen bygger på att totalt ca 290
kvadratmeter makadammagasin byggs. Magasinen är ca 1 meter djupa. Den
exakta utformningen och placeringen får studeras när markhöjder slås fast.
Först då kan bidragande ytor och antal utsläppspunkter fastställas.
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Reningsanläggningarna ska även placeras så att bräddning från dessa kan
ske utan att skada nedströms bebyggelse.
Eftersom befintlig dagvattenledning, (BTG600) i planområdets sydvästra del
måste få en ny sträckning finns det  en möjlighet att  skapa en
reningsanläggning i form av ett makadammagasin inom planområdet, se
bilaga 2. Detta bidrar till en bättre kvalitet på utgående dagvatten även från
befintligt dagvattennät.

Figur 12. Exempel på grön översilningsyta från asfalterad parkering, Kviberg Göteborg.
Foto: Peter Svensson (www.smhi.se)

Förutom ovanstående förslag kan ett antal andra reningsanläggningar
skapas. Reningseffekten för dessa har i denna utredning ej detaljstuderats.
Exempel på andra reningsanläggningar kan vara följande:

· Växtbäddar anslutning till byggnader, se fig 13.

Figur 13. Principskiss för upphöjd växtbädd i anslutning till byggnad. Bildkälla: Grågröna
systemlösningar för hållbara städer, Vinnova 2014.
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Växtbäddarna fungerar som biofilter och tar upp framför allt fosfor och kväve
innan dagvattnet leds vidare.

· Parkeringsplatser med raster av betong och hålrum med gräs eller
grus. (se fig 14)

Figur 14. Exempel på raster för parkeringsplats. Bild: Sweco

Om parkering med rasterytor blir aktuell är det viktigt att tänka på att
fyllnaden bör ligga något lägre än överkanten på rasterytan. Detta görs för att
motverka att fordon packar samman fyllnaden. Infiltrationsförmågan bibehålls
därmed. I en parkeringsyta med raster sker fastläggning av partiklar i större
utsträckning än en slät asfaltyta.

· Gröna tak. (se fig. 15)

Figur 15. Exempel på sedumtak över garagebyggnad. Bildkälla: VegTech AB
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8.1. GENERELLA RENINGSEFFEKTER
I beräkningsprogrammet StormTac:s databas finns information om generella
reningseffekter avseende olika reningsanläggningar. Följande tabell visar
vilka reningseffekter föreslagna reningsanläggningar har.

Tabell 7.  Generella reningseffekter. Källa: StormTac database.

*= viss osäkerhet

Man kan konstatera att biofilter genererar ett förhållandevis stort fosfor- och
kväveupptag. Samtliga reningsåtgärder renar mängden suspenderat material
bra. Suspenderat material är ofta bärare av andra föroreningar. (källa
Miljöförvaltningens riktlinjer och riktväden för utsläpp av förorenat vatten R2013:10)

Eftersom parkeringsytor och vägar generellt sett genererar flest föroreningar
är det positivt ur reningssynpunkt om avrinningen från asfalterade vägar  och
p-ytor kan ske via gröna översilningsytor och makadamdiken istället för att
gå via brunnar till recipienten.

En översiktlig bedömning är att om ovanstående förslag tillämpas kommer
riktvärderna avseende föroreningshalter att underskridas vilket sannolikt
innebär att miljökvalitetsnormerna ej överskrids.

Ämne

Makadammagasin
Reningsgrad

%

Översilningsyta
Reningsgrad

%

Biofilter
Reningsgrad

%
Fosfor (P) 35 40 65
Kväve (N) 45 25 40
Bly (Pb) 75 55 80
Koppar (Cu) 70 60 65
Zink (Zn) 70 50 85
Kadmium (Cd) 60 55 85
Krom (Cr) 70 45 55
Nickel (Ni) 55 45 75
Kvicksilver (Hg) 40 20 80*
Suspenderat
material (SS)

80 70 80

Olja 75 80 70
Polycykliska
kolväten
(PAH16)

55 70 85

Bensapyrén
(BaP)

55 70 85
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9. KONSEKVENSER VID EXTREMA
REGN

När extrema skyfall av typen 100-årsregn inträffar blir dagvattensystemet
överbelastat. Dagvattnet rinner då ytledes mot lågpunkter. Vattenmassorna
kommer att följa de markytor som ligger på lägst nivå. Det är därför viktigt att
byggnader höjdsätts så att dagvatten kan rinna bort från byggnader samt att
inga instängda områden skapas. Avseende nivå för färdigt golv är det viktigt
att dessa ligger högre än närliggande gatunivå.

Vatten från husgrundsdränering kan avledas endera i separata ledningar,
alternativt i övrigt ledningsnät för dagvatten. Om dräneringar ansluts till
dagvattenledning kan färdig golvnivå  behöva ligga 0,75 meter högre än
marknivå vid förbindelsepunkt avseende konstruktion med platta på mark
enligt Svenskt Vattens publikation P105. I Göteborgs kommun gäller +0,3
meter högre färdig golvnivå jämfört med marknivå vid förbindelsepunkt. Detta
görs för att hindra bakåtströmmande vatten att tränga upp och översvämma
byggnader via dränering när dagvattenledningar går fulla.

Längs Gränsnäsgatan finns det risk för att stora mängder dagvatten rinner
ned mot den nya bebyggelsen vid skyfall, se fig 7 och 8. Detta beror delvis
på om föreslagen GC-bana längs Dinglevägen förses med kantsten. Under
föreslaget trädäck kan eventuellt en skyfallsled skapas, se bilaga 2.

Med rätt höjdsättning av byggnader och vägar är bedömningen att framtida
bebyggelse i planområdet kommer att kunna hantera extrema skyfall utan att
skada.
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