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1 Orientering
På uppdrag av Kungälvs kommun har Norconsult AB upprättat föreliggande VSDutredning för Kastellegården 1:22 m.fl. i Kungälvs kommun. Planområdet är
beläget i utkanten av Ytterby, väster om Kungälv, se figur 1.

Figur 1. Planområdets ungefärliga utbredning inom rödmarkering. Källa: Eniro.se
2015-08-05

Planen skall möjliggöra en utökning av idrottsanläggningen med en
kompletterande multiarena inkluderande två ishallar avsedda för bandy och
ishockey/konståkning. Planen avser även möjliggöra kompletterande parkeringar
för bussar, personbilar och cyklar, eventuellt ett parkeringsdäck för personbilar i
två plan, samt kompletterande vägnät och gång- och cykelvägar för åtkomst till
anläggningen och förbindelse av Kungälv och Ytterby.
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Planområdet är ca 9 ha stort och begränsas av Marstrandsvägen (väg 168) i öst,
Rollsbo industriområde i norr, bebyggelse i söder och fotbollsplaner samt ett
höjdparti i väster. Närområdet utgörs idag av idrottsanläggningar, tre stycken
gräsplaner, en grusplan och tillhörande klubblokaler, samt naturmark. Naturmarken
omfattas till stor del av sumpskog. Ett större dikessystem, som avvattnar dels
planområdet och dess omgivningar och dels delar av Rollsbo industriområde och
områden öster om väg 168, genomskär området. I bilaga 1 presenteras
avrinningsområden i anslutning till planområdet.
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Föreliggande utredning ämnar beskriva befintliga förhållanden avseende vatten-,
spill- och dagvattenhanteringen i området och ge förslag på framtida dagvattenanläggningar för att få till stånd en hållbar dagvattenhantering inom planområdet
samt med hänsyn till förhållanden uppströms. Till följd av planerad bebyggelse
krävs även viss omledning av befintliga vatten- och spillvattenledningar varvid ett
förslag till lämplig omledning tas fram.
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2 Befintliga VSD-förhållanden
För att beskriva de befintliga förhållandena har kartmaterial som tillhandahållits av
Kungälvs kommun studerats. Dessutom har en översiktlig inventering av planområdet genomförts den 30 juni 2015. Tillhandahållet och utarbetat ritningsmaterial är ritat i koordinatsystemet SWEREF 99 12 00 i plan och angivna höjder
avser höjdsystemet RH00. Höjddata från erhållen laserscanning har konverterats
från RH2000 till RH00 (skillnad ca -0,23 m). I bilaga 1 presenteras en
befintlighetsplan över området samt planområdesgränsen.

2.1 Befintlig dagvattenhantering
Avrinningsområden och befintligt dagvattensystem illustreras i bilaga 1.
Dagvattnet från planområdet och dess omgivning avleds i ett öppet respektive
ledningsbundet system för dagvattenavledning. Recipient är Kyrkebäcken som har
utlopp i Nordre älv. Ett dikessystem som avvattnar planområdet och dess
omgivningar genomskär området. På framsidan till föreliggande utredning kan
dikessystemet öster om fotbollsplanerna ses. Till detta dikessystem avvattnas även
områden norr och öster om planområdet, se lokalisering av de större inloppen vid
punkterna A-C i bilaga 1.
Kapaciteten i befintliga trummor och ledningar har bedömts i viss utsträckning,
bland annat vid tillflöden till planområdet. Dessa beräkningar baseras på
antaganden om likformig strömning vilket innebär en kraftig förenkling av
förutsättningarna som bedöms råda i verkligheten.
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Dikessystemet övergår i ledning (BTG, Ø 1 400 mm), i sydvästra delen av
planområdet, se punkt D i bilaga 1 och figur 2, till vilken även dagvattenledningsnätet i bostadsområdet i söder är anslutet. Vattengångsnivån vid intaget till
ledningen är ca +7,51 m. Ledningen mynnar i Kyrkebäcken vid punkt F (VG ca
+6 m). Dikessystemet inom planområdet har ytterligare ett intag till ledning D-E
längre nedströms, i punkt E (Ø 315 mm).
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Figur 2. Gallerförsett intag till dagvattenkulvert, punkt D
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En lokal höjdrygg inom planområdet i nordöstlig/sydvästlig riktning och en lokal
höjdpunkt i Marstrandsvägen gör att dagvattnet avleds till respektive intag, D och
E.
Dagvattenledningen D-F (BTG, Ø 1 400 mm) söder om planområdet har
undermålig lutning, max 3,3 ‰ och även bakfall längs en sträcka, enligt höjduppgifter i ledningsritningar erhållna av kommunen. Kapaciteten i D1400ledningen nedströms bedöms reduceras med omkring 4 % till följd av att ledningen
är i bakfall. För kartläggning över dagvattensystemets kapacitet och befintlig
belastning föreslås flödesmätning i utvalda delar av systemet samt eventuell
flödesmodellering.
Planområdet är beläget mellan höjdryggar och är relativt flackt med marknivåer
kring +9,0 - +10,5 m. Den övergripande lutningen är sydvästlig. Marstrandsvägen
och Truckgatan antar marknivåer om ca + 9 - + 11,8 m respektive ca + 10,5 –
+ 13,6 m, längs planområdesgränsen. De lägsta delarna utgörs av ovan nämnda
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diken med en uppmätt lågpunkt kring ca +7,2 m. Med avseende på nivå vid intaget
till ledningsnätet om +7,51 m, betyder det att bakfall även råder i dikessystemet.
En geoteknisk utredning är utförd av Norconsult (2015-10-12). I denna utredning
har framkommit att djupet till fast botten är 0-30 m inom planområdet.
Jordlagerföljden anges huvudsakligen utgöras av organisk jord (lokalt
förekommande) som underlagras av torrskorpelera (0-1 m) ovan lera (0-30 m).
Leran i sin tur underlagras av friktionsjord (lerig/siltig sand) på berg. Lerans
mäktighet är som störst i de centrala delarna av området. I figur 3 kan karterade
jordarter ses hämtade från Sveriges Geologiska Undersökning. Det bör noteras att
vägen mellan fotbollsplanerna och Marstrandsvägen benämns Ytternvägen och inte
Lagvägen, som figuren visar.

LERA

SAND

TORV

I den geotekniska utredningen har grundvattenmätningar utförts i två punkter
varvid grundvattennivån befann sig i befintlig markyta. I utredningen anges att
byggnadstekniska åtgärder som medför permanent grundvattensänkning ej bör
utföras, för att minska risken för sättningar för marken intill pålgrundlagda
byggnader. Vidare anges att tillfartsvägar och parkeringsytor bör anpassas till
befintlig marknivå för att minimera risken för sättningar. I utredningen bedöms en
maximal uppfyllnad om ca 0,5 m från befintlig marknivå kunna genomföras utan
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Figur 3. Jordartskarta från Sveriges geologiska undersökning
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förstärkningsåtgärder. Även avschaktningen begränsas till 0,5 m. Om ytterligare
schaktning är nödvändig anges att schaktningen skall föregås av en geoteknisk
utredning.
På grund av risken för differenssättningar anges att ledningar till byggnader som
pålgrundläggs skall utföras med flexibla inkopplingar för att förhindra
ledningsbrott vid eventuella marksättningar.
Enligt uppgifter från kommunen finns det en historik av översvämningar i området.
Dels källaröversvämningar i bebyggelsen sydväst om planområdet i anslutning till
dagvattenledningen, mellan punkt E och F, och dels marköversvämning i den
nordöstra delen av planområdet, se bilaga 1. I figur 4 kan en översvämning vid
Marstrandsvägen ses.
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Figur 4. Översvämning vid Marstrandsvägen, väg 168, uppströms planområdet
(Foto: Anders Möller, 2015-08-27)

Dåligt fall (till viss del bakfall) på ledningar och diken i kombination med höga
flöden tros vara en betydande faktor till översvämningarna. I bebyggelsen öster om
Marstrandsvägen har åtgärder vidtagits för att jämna ut dagvattenflödena. I bilaga 1
redovisas läget av den dagvattendamm som framgår av figur 5. Utloppet från
dammen är dock utformat på ett sätt som inte ger någon större flödesutjämnande
effekt.
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Figur 5. Nyanlagd dagvattendamm uppströms planområdet

2.1.1 Recipienter
Recipienten för dagvattnet från planområdet är i första hand Kyrkebäcken.
Kyrkebäcken mynnar i Nordre älv, ca 2 km söder om planområdet, se figur 6.
Enligt VISS (2015) är den ekologiska statusen för Nordre älv måttlig och god
kemisk status uppnås inte. Miljöproblem som har fastställts för vattendraget
innefattar miljögifter, förändrade habitat genom fysisk påverkan samt främmande
arter.
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Kyrkebäcken har en population av öring, vilken skall skyddas. Förekomsten av
öring har påvisats i Kyrkebäcken nedströms trumman under Marstrandsvägen, där
även biotopvårdande insatser har utförts. Det bedöms dock, av Sportfiskarna, som
mycket troligt att fisken kan vandra upp till planområdet via den ca 700 m långa
dagvattenledningen från punkt F till intaget vid punkt D enligt bilaga 1, tack vare
den stora dimensionen och svaga lutningen på ledningen. I dagsläget finns dock
inga reproduktionsområden i området uppströms punkt D på grund av dåliga
bottnar och lågt vattenflöde. Vid en exploatering av planområdet är det viktigt att
inte försvåra vandring samt att ta sedvanliga hänsyn för nedströms liggande
biotoper.

11 (34)

Figur 6. Kyrkebäcken sedd från Marstrandsvägen nedströms planområdet

2.1.2 Befintligt dagvattenflöde
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Befintlig dimensionerande dagvattenavrinning för aktuella avrinningsområden har
beräknats med hjälp av rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation
P104. I bilaga 1 kan samtliga avrinningsområden ses.
Beräkningen har skett för regn med 10 och 20 års återkomsttid. Regnintensiteter
har valts enligt Svenskt Vattens publikation P104 baserade på respektive
avrinningsområdes koncentrationstid. Vid flödesberäkningen har avrinningskoefficienter bestämts för olika ytor enligt Svenskt Vattens publikation P90. Dessa
redovisas nedan:
Tak:
Industriområde:
Asfalt:
Bostadsområden:
Gräsyta/skogsmark:
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0,9
0,6
0,8
0,4
0,1

12 (34)

Med hjälp av dessa schabloner har en sammanvägd avrinningskoefficient tagits
fram för respektive avrinningsområde. I tabell 1 presenteras avrinningsområdenas
storlek med respektive avrinningskoefficient samt det resulterande
dimensionerande dagvattenflödet för respektive utlopp, punkt A-F. Planområdet
utgör del av område 3,4 och 5. Den dimensionerande regnvaraktigheten för
avrinningen inom planområdet uppskattas till 60 min, vilket bedöms motsvara
koncentrationstiden för planområdet. Enligt Svenskt Vattens publikation P104
uppgår regn med varaktigheten 60 min och återkomsttiden 10 år till ca 71 l/(s, ha)
respektive 89 l/(s, ha) för 20-årsregnet. Tillsammans med den reducerade arean om
ca 2,6 ha fås ett flöde från planområdet om 185 l/s vid 10-årsregnet, respektive
230 l/s vid 20-årsregnet.

Tabell 1. Befintliga dimensionerande dagvattenflöden
AvrinningsArea
φ
Reducerad Utlopp
område
[ha]
[-]
area [ha]
1
2
3
4
5
6
Totalt

36,7
18,3
26,5
20,1
2,3
20,6

0,39
0,40
0,23
0,15
0,10
0,21

14,2
7,4
6,1
2,9
0,2
4,4

Tc
[min]

Flöde
10 år
[l/s]

Flöde
20 år
[l/s]

A

50

1152

1444

B

50

602

754

C

90

323

404

D

50

237

297

E

30

26

33

F

20

666
-

837

Totalt dimensionerande flöde i punkt D uppskattas också inträffa vid 60 minuters
regnvaraktighet. I tabell 2 presenteras flödet i punkt D vid ett regn med 10 års,
20 års respektive 100 års återkomsttid och varaktigheten 60 minuter.

Punkt
D

Reducerad
area [ha]
30,4

Flöde10 år
[m3/s]
2,2
2,7*

Flöde20 år
[m3/s]
2,7
3,4*

Flöde100 år
[m3/s]
4,6
5,8*

*Inkl. klimatfaktor 1,25

2016-03-22 rev 2017-05-22
Kastellegården 1:22 m.fl Multiarena
VSD-utredning till detaljplan

n:\104\07\1040755\5 arbetsmaterial\01 dokument\vsd-utredning
kastellegården multiarena.doc

Tabell 2. Flöden enligt rationella metoden till utlopp D vid 60 minuters
regnvaraktighet
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Då rationella metoden främst lämpar sig för flödesberäkning av homogena och
rektangulära områden, så innebär värdena i tabell 1 och 2 sannolikt överskattning
av aktuella flöden. För att få en mer realistisk flödesbild rekommenderas datamodellering och kalibrering av denna med indata från flödesmätning med
tillhörande nederbördsmätning.

2.2 Befintliga VS-förhållanden
Genom planområdet sträcker sig en spillvattenledning av dimension 400 mm
(BTG) från norr till söder som bl.a. avleder spillvatten från Rollsbo industriområde
i norr, se bilaga 1. Ledningen har generellt dåligt fall med lutningar som varierar
mellan ca 1 ‰ till 4 ‰. Strax norr om planerad parkeringsyta i nordöst, uppgår
ledningslutningen till endast 0,3 ‰. I planområdets sydvästra del övergår
spillvattenledningen till 500 mm (BTG) som på delar av sträckan (ca 130 m)
befinner sig i bakfall. Spillvattnet leds sedan vidare till en pumpstation strax söder
om Marstrandsvägen, vid dagvattenutloppet i Kyrkebäcken, se bilaga 1.
En ny pumpstation planeras strax söder om planområdet, varvid ledningen som
befinner sig i bakfall planeras läggas om. I bilaga 2 kan ungefärlig placering av ny
pumpstation ses samt vilken sträcka som planeras läggas om.
Kommunens VA-enhet anger att spillvattenledningen genom planområdet är något
överdimensionerad. Överdimensionering föreslås bibehållas då det finns planer att
ansluta nya bostadsexploateringar till ledningen.
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Parallellt med spillvattenledningen genom planområdet sträcker sig en
vattenledning av dimension 250 mm (JÄRN). Ledningens kapacitet önskas ökas. I
planområdets sydvästra del finns en brandpost, i anslutning till befintlig byggnad
med omklädningsrum.
Även öster om planområdet, parallellt med Marstrandsvägen sträcker sig en
vattenledning, av dimension 225 mm (PVC) som övergår till en 200 mm (PVC)
strax innan ledningen korsar Marstrandsvägen, se bilaga 1.

2016-03-22 rev 2017-05-22
Kastellegården 1:22 m.fl Multiarena
VSD-utredning till detaljplan

14 (34)

3 Framtida VSD-hantering
Intentionerna med planen är att utveckla befintlig idrottsanläggning med en
multiarena avsedd för främst bandy och ishockey/konståkning. Tillgängligheten till
anläggningen avser även förbättras med nya vägar, gång- och cykelstråk samt
möjligheter för parkering av personbilar, bussar samt cyklar. En tidig skiss över
planutformningen redovisas i figur 7.

Figur 7. Skissförslag Kastellegården 1:22 m.fl. Multiarena. Källa: Glantz
Arkitektstudio 2015-12-09.

I samband med planen krävs omledning av befintliga VA-ledningar och diken.
Kommunens VA-enhet anger att ledningsrätt (u-områden) ska upprättas för
samtliga kommunala VA-ledningar genom planområdet.

I samband med exploateringen förändras markanvändningen och fler ytor hårdgörs.
Detta leder i sin tur till att dagvattenavrinningen sker snabbare och större flöden
måste hanteras.
Framtida dagvattenflöden inom planområdet har beräknats, på samma sätt som för
befintliga flöden, enligt Svenskt Vattens publikation P104 för regn med 10 års
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3.1 Framtida dagvattensituation inom planområdet
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återkomsttid. Avrinningen från omgivande ytor har antagits vara oförändrad och
redovisas ej. Den dimensionerande regnvaraktigheten bedöms vara 10 min för den
planerade exploateringen. För att bestämma framtida maxflöde från planområdet
vid ett 10-årsregn, som bedöms inträffa vid 10 minuters varaktighet, har endast den
yta som bedömts medverka vid detta regn medtagits i beräkningen.
Med en säkerhetsfaktor om 1,25 avseende prognosticerade klimatförändringar uppgår den dimensionerande regnintensiteten till ca 285 l/(s, ha) för ett regn med
10 års återkomsttid. Vid flödesberäkningarna har avrinningskoefficienter valts
enligt nedan:
Tak:
Asfalt:

0,9
0,8

Framtida ofördröjt dimensionerande dagvattenflöde från planområdet har beräknats
uppgå till omkring 1 540 l/s vid ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, enligt
tabell 3.

Tabell 3. Framtida ofördröjt dagvattenflöde från planområdet.
Avrinningsområde
Area
Reducerad
Flöde
medverkande
Area [ha]
[l/s]
vid 10 min
rinntid [ha]
Totalt
6,6
5,4
1 540

Således förväntas det dimensionerande dagvattenflödet från planområdet öka i
samband med planerad exploatering, varför utjämning av dagvatten erfordras.
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3.1.1 Erforderlig fördröjningsvolym
Enligt önskemål från Kungälvs kommun har den erforderliga fördröjningsvolymen
beräknats enligt rekommendationer från branschorganisationen Svenskt Vatten om
regn med 20 års återkomsttid samt med en klimatfaktor om 1,25. För att inte öka
belastningen på nedströms system samt reducera risken för översvämningar
rekommenderas lokal fördröjning av dagvattenavrinningen från planområdet.
Fördröjningen föreslås ske i en omfattning som säkerställer att befintligt
dimensionerande flöde (10-årsregn) från planområdet, 185 l/s, inte överskrids, för
regn med upp till 20 års återkomsttid.
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Den effektiva magasinsvolymen behöver uppgå till drygt ca 1 500 m3 då magasinet
dimensioneras för framtida regn med 20-års återkomsttid, klimatfaktor på 1,25 och
för ett utflöde om max 185 l/s. I tabell 4 presenteras erforderliga
fördröjningsvolymer uppdelat på de olika delområdena inom planområdet.

Tabell 4. Erforderliga magasinsvolymer för fördröjning, inklusive klimatfaktor
Ytor
Reducerad yta
Fördröjt högsta
Volym
[ha]
utflöde [l/s]
[m3]
P-yta nordost
0,44
15
123
P-yta nordväst
1,34
46
374
Arenaområde
3,22
110
902
Lokalgata
0,40
14
111
Summa
5,40
185
1 510

3.1.2 Föreslagen dagvattenhantering
Dagvattenhanteringen i området föreslås syfta till att begränsa risken för översvämningar med skador på egendom som följd, att begränsa belastningen på
recipienterna och ta hänsyn till fisken i vattendraget. Detta föreslås ske genom
fördröjning av dagvattenflöden, rening av förorenade dagvattenflöden och om
möjligt erbjuda öringen nya reproduktionsområden. Nedan redovisas lämpliga
metoder för dagvattenhantering inom området. I avsnitt 3.1.4 redovisas ett förslag
till åtgärder för dagvattenhantering inom planområdet, vilket även illustreras i
bilaga 2.
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Fördröjningsdammar
Fördröjningsdammar, se figur 8, kan anläggas som en del av parkytor eller inom
tomtmark om utrymme finns. Genom att förse dessa anläggningar med strypta eller
reglerade utlopp, kan det utgående flödet begränsas och resterande dagvatten
magasineras i dammen. När avrinningen till dammen har minskat töms dammen
successivt.
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Figur 8. Fördröjningsdamm

Dammarna kan utformas som våta eller torra beroende på om de alltid skall ha en
synlig vattenspegel eller ej. Våta dammar har generellt bättre reningseffekt eftersom uppehållstiden i en våt damm är längre än i en torr damm, vilket gynnar
förutsättningarna för sedimentering.
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Fördelar med fördröjningsdammar är att man effektivt kan ta hand om stora
mängder dagvatten samtidigt som de kan ha god reningseffekt. En nackdel är att de
kräver stort utrymme. Dessutom måste skötsel i form av gräsklippning etc. genomföras regelbundet för att de skall fungera tillfredsställande.
Dagvattenkassetter
Fördröjningsmagasin kan bestå av s.k. dagvattenkassetter placerade under mark, se
figur 9. Magasin med dagvattenkassetter, liksom traditionella s.k. stenkistor och
makadammagasin, fördröjer dagvatten och kan tillåta infiltration till underliggande
mark om de ej utförs som täta. Om kassettmagasin placeras under grundvattenytan
i genomsläpplig mark, där en utbredd grundvattenavsänkning kan uppstå, bör
kassetterna kläs i gummiduk för att förhindra en permanent avsänkning av
grundvattennivån. Placeras kassetterna i mindre genomsläpplig mark såsom lera,
blir avsänkningens utbredning endast lokal, varvid kassetterna sannolikt ej behöver
tätas.
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Kassetterna har en våtvolym på ca 95 %, vilket betyder att de är mycket
utrymmeseffektiva i förhållande till volymen dagvatten som kan magasineras.
Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med stenkistor och makadammagasin är,
förutom att kassettmagasinen inte kräver lika stor plats, att möjligheterna till
inspektion, rensning och spolning är större.

Makadammagasin
Dagvatten kan t.ex. omhändertas i eller avledas via s.k. stenkista (makadammagasin). Utformningen av makadammagasin kan varieras, men en fördel med
dessa är att de kan anläggas under t.ex. gräs- eller asfaltsytor. Fördröjningsmagasin
anläggs generellt så ytligt som möjligt och ovan högsta grundvattenyta, där så är
möjligt. Precis som i fallet med dagvattenkassetter kan tätning av magasinet
erfordras om det finns risk för en utbredd grundvattenavsänkning.
Den fria volymen, d.v.s. magasinerings- eller utjämningsvolymen, i magasinet
utgörs av porvolymen i fyllningsmassorna, vanligtvis ca 30 % för makadam. Med
andra ord är makadammagasin mer utrymmeskrävande än dagvattenkassetter.

2016-03-22 rev 2017-05-22
Kastellegården 1:22 m.fl Multiarena
VSD-utredning till detaljplan

n:\104\07\1040755\5 arbetsmaterial\01 dokument\vsd-utredning
kastellegården multiarena.doc

Figur 9. Exempel på utjämningsmagasin i form av dagvattenkassetter (Wavin)
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Till skillnad från dagvattenkassetter har makadammagasin en god renande effekt
för bl.a. olja och tungmetaller. Nackdelen med makadamdiken är att de normalt
behöver grävas om efter ca tio till femton år, eftersom den hydrauliska kapaciteten
kan avta.
Gröna öar/Raingardens
Parkeringsytor och övriga trafikerade ytor avvattnas med fördel ytledes till s.k.
gröna öar eller raingardens, se figur 10. Den hårdgjorda ytan anläggs med lutning
mot de gröna öarna. Dagvattnet kan sedan avledas in i den gröna ytan genom t.ex.
att en öppning görs i kantstenen.
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Figur 10. Exempel på gröna öar på parkeringsplats, observera utformning av
kantsten

Varje grönyta kan förses med en brunn med kupolbetäckning, som är kopplad till
ett konventionellt ledningssystem. Kupolsilens höjd anpassas till önskad maximal
vattennivå i grönytan och fungerar således som bräddsystem, om grönytan
överbelastas. Gröna öar kan vidare utformas som s.k. raingardens, se figur 11.
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Figur 11. Principutförande av raingardens

Raingardens består av tre vattenhållande lager; översvämningsyta, växtbädd samt
ett dränerande lager, se figur 12.

De har inte bara en fördröjande förmåga utan även en god renande effekt på
dagvattnet, då det tillåts infiltrera genom underliggande jordmaterial. I tabell 5
redovisas generella reningseffekter i en raingarden.
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Figur 12. Principskiss raingarden
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Tabell 5. Potentiella reningseffekter i en raingarden (Prince George's County,
2007)
Ämne/parameter
Reningseffekt [%]
TSS (suspenderade partiklar)
97
TP (total fosfor)
35-65
TN (total kväve)
33-66
Cu (koppar)
36-93
Pb (bly)
24-99
Zn (zink)
31-99
Olja och fett
99

Gröna öar och raingardens har även fördelen att de kan utformas så att de fyller fler
syften än att verka för en god dagvattenhantering. De kan t.ex. även ha en
hastighetsdämpande funktion för förbipasserande trafik.
Gröna tak
Fördröjning av dagvatten kan erhållas direkt på takytor om dessa utformas som en
dränerad inneslutning med eller utan växtlighet, s.k. gröna tak, se figur 13.
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Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t.ex. sedum, kan minska den totala
avrunna mängden på årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare
vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens publikation P105 i medeltal
75 % av årsavrinningen. Dessutom kan traditionellt utformade gröna tak
magasinera upp till 10 mm nederbörd vid enskilda regntillfällen. Förutom detta har
sedum, till skillnad från vanligt gräs, den speciella egenskapen att det klarar längre
torrperioder utan att torka ut.
Dagvattenhantering på bjälklag, dvs. på tak och över underbyggnader, kräver att
bjälklaget skyddas. För detta erfordras rotsäkra tätskikt, som håller rötter och fukt
borta från konstruktionen. Ovan tätskiktet bör ett dräneringslager anläggas, vilket
kan transportera bort överskottsvatten från jord- och växtskiktet. Bjälklaget bör
anläggas med fall, så att vatten kan transporteras bort från bjälklaget och inte
riskerar bli stående i lågpunkter. För att skydda tätskiktet mot nötning samt för att
minimera dräneringslagrets tjocklek, till förmån för ett tjockare vattenhållande
jordlager, föreslås det dränerande skiktet utgöras av en s.k. dräneringsmatta.

2016-03-22 rev 2017-05-22
Kastellegården 1:22 m.fl Multiarena
VSD-utredning till detaljplan

22 (34)

Figur 13. Byggnad med grönt tak. Källa: Vegtech

Förutsättningar för att tekniken skall kunna utnyttjas är att taket inte har alltför
brant lutning. Takkonstruktionen skall vara dimensionerad för den extra last som
det gröna taket innebär. Lasten av ett traditionellt grönt tak är dock i regel inte
större än ett vanligt tegeltak. Om taket utförs med djupare vegetationsskikt ökar
dock vikten men samtidigt kan större volymer magasineras.

Kommunen anger att multiarenans tak sannolikt kommer att förses med solpaneler.
Solpaneler i kombination med grönt tak har visat sig ge goda synergieffekter.
Avdunstningen från det gröna taket kyler nämligen ned solpanelerna, varvid
energieffektiviteten hos solcellerna ökar. Enligt uppgift har solceller visat sig
generera upp till ca 16 % mer energi då de kombinerats med ett grönt tak. I
samband med att grönt tak kombineras med solceller hamnar sannolikt vissa delar
av det gröna taket i skugga. Detta kan dock vara fördelaktigt, då det kan leda till en
större biologisk mångfald, där olika arter anpassade till olika habitat kan trivas.
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Vidare kan gröna tak ha en ljud- och värmeisolerande verkan, vilket kan bidra till
en bättre inomhusmiljö samt reducera energibehovet. Gröna tak kräver viss skötsel
i form av gödsling m.m. för att bibehålla sin funktion och karaktär.
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Rening av dagvatten
Några av de främsta källorna till föroreningar i dagvatten härrör från trafik. De
utgörs huvudsakligen av bilavgaser, läckage från fordon samt erosion av däck och
vägbana m.m. Även atmosfäriskt nedfall tillhör en av de större föroreningskällorna.
Dagvatten från parkerings- och uppställningsytor kan innehålla spår av olja och
partiklar och bör därför i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas inom kvartersmark, innan det når recipient eller kommunalt ledningsnät. Oljeavskiljare bör
vara av klass I enligt SS EN 858-1, lamellavskiljare eller avskiljare med bypass.
Avskiljare skall normalt vara utrustad med oljenivålarm. Varje fastighetsägare är
skyldig att ha en fungerande oljeavskiljare om så erfordras, avhänget verksamhet.
För vissa verksamheter kan väl dokumenterad drift och dokumenterat underhåll av
avskiljare ersätta larmanordning.
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Ett bra alternativ för rening av dagvatten från hårdgjorda ytor med låg trafikintensitet, t.ex. parkeringsytor, är att rännstensbrunnar förses med brunnsfilter, se
figur 14. I brunnsfilter omhändertas olja, tungmetaller och partiklar från dagvattnet
på ett effektivt sätt.

Figur 14. Principskiss filterförsedd rännstensbrunn. Källa: Flexiclean
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De filter som finns på marknaden består vanligtvis av två delar. En del som renar
dagvattnet, d.v.s. filtret som utgörs av en absorbent som binder föroreningar, samt
en del som består av filtrets behållare (filterinsatsen), vars konstruktion har en
avgörande betydelse för om filtrets sätter igen sig eller ej. Vid val av filter bör
reningskapacitet, hydraulisk kapacitet och driftaspekter beaktas. Reningskapaciteten bör uppgå till minst 60 – 70 % för metaller och ännu högre för olja.
Brunnsfilter kräver regelbunden tillsyn och filtermaterialet måste bytas ut med
jämna mellanrum för att inte mättas och på så vis mista sin funktion. Metoden är
fördelaktig då höga vattennivåer riskerar att stiga upp i dagvattensystemet, då
filterbrunnar inte är lika utrymmeskrävande som t.ex. oljeavskiljare.

3.1.3 Föreslagen avledning av dagvatten
Generellt bör öppen avledning av dagvatten eftersträvas då det medför ett flertal
positiva effekter. Jämfört med ledningsbunden avledning erhålls exempelvis en
trögare avrinning med bättre möjligheter till hantering av höga flöden. Dessutom
bidrar växtlighet i och längs diken till en reningseffekt och positiva effekter för fisk
och djurliv. Således föreslås öppna dagvattenstråk bevaras i så stor utsträckning
som möjligt.
Vid planutformning enligt bilaga 2 krävs dock att diken leds om och även
kulverteras i viss omfattning. Detta kräver tillstånd för vattenverksamhet då det
dessutom kan skada fisket och utgöra markavvattning. Bro- eller spångliknande
lösningar bör eftersträvas, istället för kulvertering, där så är möjligt.

För att reducera riskerna för översvämning inom planområdet behöver den
avbördande kapaciteten inom och nedströms planområdet ökas i diken och
ledningar. Dämmande sektioner behöver åtgärdas. Möjligheterna till förbättrat fall
och större genomströmningsareor är dock begränsade i området varvid
fördröjningsåtgärder uppströms planområdet kan vara en effektivare åtgärd.
Förslag till sådana åtgärder kan t.ex. vara att installera en utloppsmunk i den
befintliga dagvattendammen som redovisas i bilaga 1. Detta för att kunna utnyttja
dammens fördröjande förmåga i större utsträckning genom ett strypt utlopp med
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Det norra översvämningsdrabbade området, enligt redovisning i bilaga 1, är mycket
flackt. Diket i området har mycket litet fall och i vissa delar till och med negativt
fall. Området bedöms även efter exploateringen kunna utgöra det område inom
planområdet där risken för översvämningar är störst. Området lämpar sig därför för
dagvattenfördröjning.
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möjlighet till bräddning. Utformning av detta föreslås studeras i senare skede.
Dessutom skulle ytterligare fördröjning utanför planområdet kunna erhållas genom
att dammar/våtmarker upprättas i området mellan den befintliga dagvattendammen
och Marstrandsvägen, se förslagsskiss i bilaga 2.
Generellt föreslås att uppströmsarbete inom respektive fastighet tillämpas
successivt för att reducera flöden och flödestoppar, alternativt förläggning av
fördröjningsåtgärder på allmän plats. Uppströmsarbete bör framför allt tillämpas
inom avrinningsområde 1 då detta område bidrar med det största tillflödet.
Då delar av befintliga diken behöver kulverteras väster om arenan kan eventuellt
biotopvårdande kompensationsåtgärder utföras i diket från punkt A enligt bilaga 1
till sammanflödet vid planerad multiarena. Sådana insatser kan utgöras av
plantering av strandvegetation, anläggande av grusbädd och större stenar. Sträckan
är lämplig som reproduktionsplats då flödeshastigheten är lite högre än i de övriga
dikena, vilket motverkar sedimentering av fina partiklar och ökar syresättningen av
botten.
För att minska risken för översvämning av Marstrandsvägen och behovet av
kulvertering har ett alternativ där diket från punkt C till D leds om till ett nytt dike
öster om (bakom) arenan utretts. Dock har detta alternativ uteslutits då kuperad
terräng medförde att diket blev väldigt djupt och rådande markförhållanden
resulterade i stabilitetsproblem. Således krävs att befintliga diken avleds väster om
(framför) arenan.
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I bilaga 2 presenteras föreslagen dikesomledning och kulvertering till följd av
planutformningen. Det föreslås att diket nedströms punkt B flyttas något västerut
och anläggs parallellt med föreslagen gata genom arenaområdet. Vidare föreslås att
diket från punkt C läggs om och att kulvertering sker vid sammanflödet med diket
nedströms punkt B, strax nordväst om arenan.
Dimensionerande flöde till föreslagen kulvertering bedöms inträffa vid ett regn
med 50 minuters varaktighet. Total reducerad area som bidrar till flödet uppskattas
till ca 14,7 ha. Flödet uppskattas uppgå till ca 1 500 l/s vid 10-årsregnet respektive
1 900 l/s vid 20-årsregnet, inklusive en klimatfaktor om 1,25, se tabell 6.
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Tabell 6. Regnintensitet vid 50 min samt resulterande flöde till föreslagen kulvert

Återkomsttid
Regnintensitet
[l/(s,ha)]
Flöde [l/s]
*Inkl. klimatfaktor 1,25

10 år*
102

20 år*
127

1500

1900

Avledningsvägen från punkt C till D bedöms kunna anläggas med ett fall om
knappt 0,5 ‰ om anslutning sker till befintligt intag, D1400 (BTG). Eftersom
planutformningen medför att det befintliga intaget överbyggs med en vändplats och
därför behöver göras om, föreslås att diket istället ansluter till ledningen något
längre nedströms, då detta även medför ett förbättrat fall på dike och kulvertering.
Detta skulle förbättra fallet från knappt 0,5 ‰ till drygt 0,6 ‰, vilket även minskar
erforderlig dikessektion för avledning av dimensionerande flöden.
Dimensionerande flöde vid ett regn med 20 års återkomsttid till föreslaget dike
mellan B och föreslagen kulvertering uppskattas uppgå till ca 950 l/s. Även flödet
till diket österifrån, från punkt C och del av avrinningsområde 4 bedöms generera
ett 20-årsflöde om ca 950 l/s vid den dimensionerande regnvaraktigheten om
50 minuter. Totalt 20-årsflöde till kulverten uppgår således till ca 1900 l/s, i
enlighet med tabell 6.
Vattennivån i diket bedöms kunna stiga till ca +8,8 m utan att befintlig GC-väg och
Marstrandsvägen översvämmas. Vattengångsnivån vid punkt C är ca +7,7 m, vilket
ger ett möjligt vattendjup om drygt 1 m innan marköversvämning sker. Om
likformig strömning förutsätts råda, erhålls ett konstant möjligt vattendjup om 1 m
längs hela dikessektionen.
Vattengångsnivån vid föreslagen kulvertering nordväst om arenan uppgår till ca
+7,6 m. Erforderlig kulvertdimension beräknas utifrån antagande att ett konstant
vattendjup om 1 m råder från punkt C till D.

En kulvert om 1200 mm (PE) kan vid en lutning om 0,6 ‰ och vid ca 83 %
(=1m/1,2m) delfyllnad avleda ett flöde om ca 950 l/s. Det föreslås således att två
kulvertledningar á 1200 mm anläggs, vilket möjliggör avledning av 20-årsflödet
om 1900 l/s.
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Om en kulvertledning á 1000 mm anläggs, erhålls en total kapacitet om ca 650 l/s
vid 0,6 ‰ lutning, vilket är mindre än 50 % av 10-årsflödet.
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För diket från punkt B till föreslagen kulvertering erhålls en bättre lutning än
0,6 ‰, se tabell 7, varvid en mindre dikessektion erfordras för avledning av
dimensionerande flöde. Dock medför detta att flödeshastigheten i denna
dikessektion blir något högre än i diket från punkt C till kulverteringen. Detta
skulle kunna leda till uppdämning av flödet från punkt C. För att minska risken kan
dock exempelvis en flödesstyrande avskärmning (som kläs med växter) vid
inloppet till respektive kulvert anläggas. Alternativt kan kulverten som avleder
flöde från punkt B anläggas helt separerat något längre norrut, uppströms GCvägen.
För att ta höjd för ojämnt fall och därmed en lägre kapacitet i kulverten föreslås en
översvämningsyta tillskapas i det översvämningsdrabbade området i norra delen av
planområdet, för att på så vis kunna hantera kraftigare flöden och bättre kontrollera
översvämningars utbredning. I bilaga 2 är ungefärlig utbredning av
översvämningsytan illustrerad. Detaljerad utformning av denna yta får dock
studeras i senare skede.
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Föreslagna dikessektioner framgår av tabell 7.

Tabell 7. Föreslagna dikessektioner
Dike B-D1200
Lutning [‰]
4,5
Släntlutning
Västra; 1:2
Östra; 1:2
Vattendjup vid
1
20-årsflöde [m]
Bottenbredd [m]
0
Maximalt
2
dikesdjup m.h.t.
befintlig mark [m]
Maximal
6-8
dikesbredd i
dagen m.h.t.
befintlig mark [m]
Mannings tal
20
Kapacitet [l/s]
1600

Dike C-D1200
0,6
Norra; 1:2
Södra; 1:2
1

D1200-D
0,6
Västra; 1:2
Östra; vertikal
1

1
2

4
2

8-8,5

8

20
980

35
3400

Diket mellan de två kulvertarna, D1200, och punkt D föreslås utformas med en
vertikal slänt/stödmur på östra sidan för att minska dikets utbredning i plan. Vidare
föreslås att delar av diket stensätts för att på så vis minska flödesmotståndet (ger ett
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högre Mannings tal) jämfört med ett helt gräsbevuxet dike (motsvarar Mannings tal
ca 20). Fördelen med ett gräsbevuxet dike är dock att avskiljningen av föroreningar
är större. Denna förmåga minskar således vid hårdgörande av diket. Dikesdjupet
med hänsyn till befintlig mark blir ca 2 m vid den vertikala slänten, varför det
föreslås att någon form av staket anordnas längs med framtida gata/GC-väg.
Det föreslås generellt att ett helhetsgrepp tas för att integrera samtliga diken i
planutformningen och för att få en estetiskt tilltalande utformning av samtliga
diken.
Strax innan diket från punkt B övergår till föreslagen kulvertering nordväst om
arenan (2 st. D1200), kommer GC-vägen att korsas, varvid någon form av bro
föreslås. Alternativt kan den ena kulverten anläggas något längre norrut, uppströms
GC-vägen, enligt tidigare resonemang.
Avrinningen mot P-ytan i norra delen av planområdet föreslås skäras av med ett
avskärande dike och ansluta till diket i norr, enligt förslag i bilaga 2.

3.1.4 Föreslagna åtgärder för dagvattenhantering
Innan avledning till det allmänna ledningsnätet eller recipient skall fördröjning av
dagvatten ske. I bilaga 2 presenteras föreslagen dagvattenhantering inom
planområdet.
Större andelen av dagvattnet föreslås fördröjas i en dagvattendamm och resterande
i gröna öar eller s.k. raingardens. Även möjligheterna till fördröjning av dagvatten
med, hjälp av att arenan förses med, ett grönt tak redovisas översiktligt.

Erforderlig volym för fördröjning av 20-årsregnet uppskattades enligt tidigare till
ca 370 m3 för parkeringsytan i nordväst, respektive 120 m3 för p-ytan i nordost,
samt ca 110 m3 för lokalgatan och GC-vägen genom arenaområdet.
I tabell 8 presenteras möjlig utformning av en raingarden. Föreslagna dimensioner
ger en effektiv volym om ca 0,42 m3/m2 raingarden. Total resulterande djup är
1,1 m.
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Då dagvatten från parkeringsytor och gator innehåller föroreningar föreslås
dagvatten från dessa ytor avledas till en dagvattenlösning som inte bara fördröjer
dagvattnet utan även reducerar föroreningar. Gröna öar eller s.k. raingardens
bedöms således som en lämplig lösning.
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Tabell 8. Föreslagen uppbyggnad raingarden

Lager
Översvämningsyta
Växtbädd
Dränerande lager

Effektiv porositet
[%]

Djup
[m]

80
30
26

0,2
0,5
0,4

Volym
[m3/m2]
0,16
0,15
0,11

1,1

0,42

Total magasinsvolym per m2 vid angivet djup
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I bilaga 2 illustreras ytbehov och möjlig placering av raingardens. Lokalgatan
genom området är ca 270 m lång. Om en längsgående raingarden med 1 m bredd
anläggs, erhålls en erforderlig längd om ca 260 m. Denna kan förslagsvis anläggas
på delar av sträckan mellan GC-väg och lokalgatan genom arenaområdet. I figur 14
visas en illustration av raingardens för hantering av gatudagvatten.

Figur 15. Illustration raingarden i stadsmiljö

Det dagvatten som bräddar från en raingarden kan vid kraftigare regn förslagsvis
ledas till en oljeavskiljare eller till ett brunnsfilter för att säkerställa att dagvattnet
renas även i dessa fall.
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Resterande hårdgjorda ytor, framförallt takyta, inom arenaområdet föreslås
avvattnas till en damm belägen söder om arenan, enligt bilaga 2. Dammen föreslås
anläggas i ett område med torv och lera. Grundvattenytan anges här ligga i
markytan. Detta innebär att en lokal avsänkning av grundvattennivån troligen
kommer att uppstå. Eftersom marken består av lera bedöms dock avsänkningens
utbredning sannolikt inte innebära några större problem för omkringliggande
byggnader eftersom strömningshastigheten i lera är mycket liten. Således krävs
sannolikt inte tätning av magasinet. Exakt utformning bör dock studeras
noggrannare vid detaljprojektering och i samråd med geotekniker.
Erforderlig volym för fördröjning av ett 20-årsregn uppskattas till ca 900 m3 med
ett utflöde om 119 l/s. Vattenspegeln vid dimensionerande flöde uppskattas uppta
en yta om ca 2000 m2 och illustreras i bilaga 2. För dammen har förutsatts en
släntlutning om 1:5 och en lågvattenyta på +7,7 m. Illustrerat ytbehov förutsätter en
damm med en reglerhöjd om ca 0,5 m, till +8,2 m. Dammen kan utformas som våt
eller torr. En våt damm har generellt bättre reningseffekt varvid detta föreslås. Om
utloppet från dammen anläggs dämt erhålls även en naturlig oljeavskiljning i
dammen då oljan stannar på ytan. För att undvika risken för att en våt damm växer
igen med växten Bredkaveldun bör generellt det permanenta vattendjupet överstiga
0,7 m, varvid detta föreslås utgöra minsta vattendjup.
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För att minska erforderlig dammvolym skulle gröna tak kunna anläggas. Om hela
multiarenans takyta anläggs som grön med ett vattenhållande skikt om i genomsnitt
60 mm, beräknas den dränerbara volymen vatten vid fri dränering från mättade
förhållanden uppgå till ca 240 m3. Detta baseras på ett antagande om 50 % total
porvolym varav hälften kan upptas av fritt dränerbart vatten, d.v.s. en total
vattenhållande porositet om 25 %. Således kan dammvolymen minskas med
motsvarande volym och dammens ytbehov reduceras. Om arenans tak istället
anläggs med ett vattenhållande skikt om 250 mm uppskattas ca 1000 m3 kunna
fördröjas på taket, d.v.s. mer än erforderlig volym i föreslagen damm. I tabell 9
sammanfattas föreslagna lösningar utan hänsyn tagen till användande av grönt tak.
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Tabell 9. Dagvattenlösningar
Område
Dagvattenlösning

P-yta nordost
P-yta nordväst
Lokalgata
Arenaområde

Gröna öar/raingardens
Gröna öar/raingardens
Gröna öar/raingardens
Damm
SUMMA

Effektiv
fördröjningsvolym
[m3]
123
374
111
902
1510

Utflöde
[l/s]
15
46
110
14
185

3.1.5 Höjdsättning
Höjdsättningen av området är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg, speciellt då
marken i vissa delar av aktuellt planområde är flackt, låglänt och översvämningsdrabbat.
Gator och fastigheter skall i möjligaste mån harmonisera med varandra. Tomtmark
bör generellt höjdsättas till en högre nivå än anslutande gatumark för att en
tillfredsställande avledning av yt- och dräneringsvatten samt spillvatten skall kunna
erhållas.
Lägsta golvnivå föreslås enligt Svenskt Vattens publikation P105 inte understiga
0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten. Ytorna omkring
byggnaderna bör höjdsättas så att avrinning kan ske från byggnaderna och så att
inga materiella skador uppstår vid en översvämning av närliggande diken.
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Höjdskillnaden mellan släntkrön för föreslagen dikessektion och färdigt golv
föreslås vara åtminstone 0,5 m. Där föreslaget dike passerar arenan i väster är
släntkrönet på nivån ca +9,5 m. Färdigt golv för arenan föreslås således till minst
+10 m. I figur 16 presenteras en typsektion. I bilaga 2 kan sektionens placering ses.

Figur 16. Typsektion dike framför arenan
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3.2 Föreslaget VS-system
Till följd av utbyggnaden enligt planförslaget kommer föreslagen omledning av
diken och kulverteringar att komma i konflikt med befintliga vatten- och
spillvattenledningar. Det föreslås att nya vatten- och spillvattenledningar
samförläggs i den nya lokalgatan/GC-vägen genom planområdet, enligt bilaga 2.

3.2.1 Föreslagen spillvattenavledning
Då befintlig spillvattenledning genom planområdet, och strax uppströms
planområdet, generellt har väldigt liten lutning, föreslås att en ny pumpstation
anläggs söder om Truckgatan enligt bilaga 2. Utrymmesbehovet för pumpstationen
anges av kommunen uppgå till minst 5x5 m2. Vidare föreslås att spillvattnet
pumpas fram till befintlig servisanslutning från fotbollsarenan, i höjd med
omklädningsrummen, sydväst om multiarenan, där ledningen föreslås övergå till en
självfallsledning, S500 (BTG). Här föreslås även spillvattnet från multiarenan
ansluta. Eftersom VA-enheten på kommunen angivit att befintlig ledning genom
planområdet har överkapacitet förutsätts befintlig dimension vara tillräcklig för
avledning av tillkommande flöde från multiarenan. Spillvattenservisen
dimensioneras när antalet tappställen inom multiarenan är känd.
I bilaga 2 framgår föreslagen anslutningspunkt till befintlig spillvattenledning S500
(BTG) strax sydväst om arenabyggnaden.

Föreslagen vattengångsnivå i bilaga 2 vid förbindelsepunkten för arenan har
beräknats utifrån ett antagande om 10 ‰ lutning mellan föreslagen anslutning till
ny S500 (+6,60 m), samt med antagande om centrisk anslutning av en 200 mmservisledning på denna ledning. Om servisledningen för spillvatten kräver djupare
anläggning än vad huvudledningen tillåter krävs att spillvattnet pumpas till
släppbrunnen.
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Lämplig vattengångsnivå vid föreslagen förbindelsepunkten till arenan påverkas av
byggnadens utformning, varvid nivån kan fastställas först när kännedom finns om
höjdskillnad mellan färdigt golv och utgående servis. Generellt föreslås att
spillvattengenererande verksamheter inom byggnaden förläggs så nära föreslagen
förbindelsepunkt som möjligt för att undvika att utgående spillvattenanslutning
från byggnaden hamnar för djupt.
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3.2.2 Föreslagen vattenförsörjning
I bilaga 2 framgår föreslagen omledning befintlig vattenledning samt förslag till
anslutningspunkt för multiarenan strax sydväst om arenabyggnaden. Omläggning
av vattenledningen föreslås av kommunens VA-enhet ske med en större dimension,
PE 450 mm. Servisledningen för vatten föreslås samförläggas med spillvattenservisen. Erforderlig servisdimension tas fram i senare skede, när kännedom om
byggnadens tappställen finns.
Brandvattenförsörjning föreslås kunna ske från brandposter. Inom tättbebyggt
område anger Räddningstjänsten att avståndet mellan brandposter ej bör överstiga
150 m. Det föreslås således att två nya brandposter anläggs inom arenaområdet,
enligt bilaga 2.
Enligt Svenskt Vattens publikation P83 beror erforderlig släckvattenförbrukning på
typ av område. Förbrukningen klassas utifrån industriområde respektive
bostadsområde. För bostadsområden lägre än fyra våningar erfordras en
släckvattenförbrukning om 10 l/s, respektive 20 l/s för bostadsområden högre än
fyra våningar. Även för industriområden är erforderlig släckvattenförbrukning
20 l/s, om byggnaderna är brandsäkra utan större upplag av brännbart material,
vilket troligen motsvarar den framtida arenabyggnadens släckvattenbehov.
Eftersom arenan är belägen vid en huvudvattenledning 250 mm där det redan idag
finns brandposter anslutna, kan sannolikt erforderlig släckvattenförsörjning
tillgodoses.

Norconsult AB
Mark och Vatten
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PM Beräkning av föroreningsbelastning för
VSD-utredning för Kastellgården 1:22 m.fl.
Multiarena
Befintliga system för dagvattenhantering i form av diken och vattendrag belastas med
föroreningar som regnvatten för med sig från atmosfären och som dagvatten för med sig från
marken. På uppdrag av Kungälvs kommun har Norconsult AB utfört en beräkning av
föroreningsbelastningen från Kastellgården Multiarena. Beräkningar har gjorts för
föroreningsbelastningen med och utan dagvattenlösningar föreslagna i utredningen
”Kastellegården 1:22 m.fl. Multiarena – VSD-utredning till detaljplan 2016-03-22. Detta PM
utgör bilaga 5 till VSD-utredningen med revideringsdatum 2017-05-22 och är det enda som
ändrats eller lagts till vid revideringen.
Beräkningarna är baserade på shablonhalter och reningseffekter hämtade från StormTacs
databas. StormTac (www.stormtac.com) tillhandahåller shablonhalter av dagvattnets
sammansättning för olika typer av markanvänding. Shablonhalterna är framtagna med hjälp
av långa serier med flödesproportionell provtagning och uppdateras kontinuerligt. I
StormTacs databas sammanställs även rapporter som redovisar reningseffekter för olika
LOD-lösningar. Både schablonhalter och reningseffekterna har uppvisat stor spridning i olika
studier. Det är således inte möjligt att exakt beräkna platsspecifika föroreningshalter varken
innan eller efter rening, utan beräkningarna ska enbart tjäna som en fingervisning om hur
höga halter som kan komma att blir aktuella för ett område av denna karaktär.
Beräknade föroreningskoncentrationer jämförs mot målvärden för dagvatten från ny bebyggelse enligt
Kungälv kommuns dagvattenhandbok (arbetsmaterial 201-05-19).

Beräkningar och antaganden
De aktuella ytorna delades upp efter områdestyp och andelen reducerad area per delområde
beräknades, se Tabell 1. Avrinningskoefficient, area och reducerad area erhölls från tidigare
nämnd VSD-utredning.
Tabell 1. Avrinningskoefficient, area, reducerad area samt andel reducerad area för de aktuella ytorna
Avr.koeff

Area [ha]

Red. area [ha]

Andel red. Area [%]

P-yta nordost

0,8

0,55

0,44

8

P-yta nordväst

0,8

1,68

1,34

25

Arenaområde

0,8

2,22

1,78

33

Arenatak

0,9

1,60

1,44

27

Lokalgata

0,8

0,5

0,4

7

Totalt

0,82

6,55

5,40

100

Ytor som hårdgörs
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Beräkningen av föroreningsbelastningen från de olika områdena baserades på
schablonhalter från StormTacs databas. Föroreningsbelastningen från P-ytor baserades på
schablonhalter för Parkering, Arenaområde baserades på schablonhalter för Torg, Arenatak
baserades på schablonhalter för Tak och föroreningsbelastningen från Lokalgata baserades
på schablonhalter för Lokalgata efter reduktion i öppet dike.
De dagvattenlösningar som beräknades för var en dagvattendamm och gröna öar, s.k.
raingardens.
I Tabell 2 redovisas vald dagvattenlösning för respektive område. I utredningen diskuterades
även gröna tak som en eventuell dagvattenfördröjande åtgärd. Detta har dock inte tagits
hänsyn till vid beräkningarna.
Tabell 2. Dagvattenlösningar för respektive område
Område
P-yta nordost
P-yta nordväst
Lokalgata
Arenaområde
Arenatak

Dagvattenlösning
Gröna öar/raingardens
Gröna öar/raingardens
Gröna öar/raingardens
Damm
Damm
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I Tabell 3 redovisas schablonhalter för dagvatten från tidigare nämna områden Parkering,
Torg, Tak och Lokalgata efter reduktion i öppet dike enligt StormTacs sammanställning av
schablonhalter. För de parametrar där schablonvärden i StormTac saknas har ingen
föroreningsbelastning kunnat beräknas.
Tabell 3. I tabellen redovisas schablonhalter för Parkering, Torg, Tak och Lokalgata efter reduktion i
öppet dike samt målvärden för Kungälvs kommun

Schablonhalt
Parkering
2,4

Schablonhalt
Tak
3

Schablonhalt
Lokalgata efter
reduktion i
öppet dike
3

Schablonhalt
Torg
3

Parameter
As

Enhet
µg/l

Riktvärde
15

Cr

µg/l

15

15

4

0,9

3,6

Cd

µg/l

0,4

0,45

0,8

0,17

0,19

Pb

µg/l

14

30

2,6

9

2,8

Cu

µg/l

15

40

7,5

25

17

Zn

µg/l

60

140

28

60

33

NI

µg/l

20

4

4,5

1,1

2,2

Hg

µg/l

0,05

0,05

0,005

0,054

0,045

PCB

mg/l

0,014

**

**

**

**

TBT

µg/l

0,001

0,002

0,002

0,002

0,002

Olja

mg/l

1

0,8

0

0,15

0,385

Diuron

µg/l

0,1

0,02

0,02

0,02

0,02

Irgarol

µg/l

0,00215

**

**

**

**

Bensen

µg/l

10

0,1

0,09

0,1

0,09

PFOS

ng/l

0,65

**

**

**

**

Tot-P

µg/l

150

100

90

135

88

Tot-N

µg/l

2500

1100

1800

1200

2000

TOC

mg/l

20

20

8,5

21

20

SS

mg/l

40

140

25

48

8,7

BOD/COD

>

0,3

0,0113

0,233

0,2

0,0113

Turbiditet

FTU

50

**

**

**

**

**Uppgift saknas

I Tabell 4 redovisas förväntad reningseffekt av Raingarden samt en våt damm för de olika
parametrarna. I tabellen redovisas även föroreningshalt i dagvatten efter rening för de olika
lösningarna samt den totala föroreningsbelastningen innan och efter rening. Den beräknade
föroreningsbelastningen för respektive parameter har jämförts mot målvärden för dagvatten
från Kungälvs kommuns preliminära Dagvattenhandbok, 2017-05-19.
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Tabell 4. I tabellen redovisas riktvärden/målvärden från Kungälvs kommun, förväntad reningseffekt av Raingarden och av en damm, föroreningshalt i dagvatten
efter rening för de olika lösningarna samt den totala föroreningsbelastningen innan och efter rening
Parameter

Enhet

Riktvärde

Raingarden
(%)
min/max

Reningseffekt
våt damm (%)

Total föroreningshalt
innan rening

Föroreningshalt efter
rening med Raingarden
(P-yta samt lokalgata)

Föroreningshalt efter
rening i damm
(arenaområde inkl. tak)

Total
föroreningshalt
efter rening

As

µg/l

15

**

38

2,8

**

1,1

2,1

Cr

µg/l

15

**

60

7,3

**

0,9

5,9

Cd

µg/l

0,4

**

80

0,44

**

0,055

0,216

Pb

µg/l

14

24-99

75

12,2

0,1-8

0,40

8,40

Cu

µg/l

15

36-93

65

22,7

1-9,6

2,7

12,26

Zn

µg/l

60

31-99

50

69

0,5-35

9,2

44,2

NI

µg/l

20

**

85

3,3

**

0,29

0,289

Hg

µg/l

0,05

**

30

0,037

**

0,011

0,011

PCB

mg/l

0,014

**

80

**

**

**

**

TBT

µg/l

0,001

**

0

0,002

**

0,001

0,0020

Olja

mg/l

1

99

80

0,402

0,003

0,025

0,028

Diuron

µg/l

0,1

**

50

0,02

**

0,006

0,014

Irgarol

µg/l

0,00215

**

**

**

**

**

**

Bensen

µg/l

10

**

**

0,094

**

**

**

PFOS

ng/l

0,65

**

**

**

**

**

**

Tot-P

µg/l

150

35-65

55

96

15-28

24

52

Tot-N

µg/l

2500

33-66

35

1590

154-303

740

1043

TOC

mg/l

20

**

-20

17

**

11

18,8

SS

mg/l

40

97

80

59

1,5

1,9

3,4

BOD/COD

>

0,3

**

30/35

0,034

**

0,052

0,07

Turbiditet

FTU

50

**

**

**

**

**

**

**Uppgift saknas
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För att undvika en underskattning av den totala föroreningsbelastningen efter rening har den
minsta reningseffekten för Raingardens använts. Där uppgifter om reningseffekten för
Raingarden saknats har en reningsgrad på 0% antagits, detta för att inte överskatta
reningseffekten.
I det orenade dagvattnet är föroreningshalten av vissa tungmetaller, bekämpningsmedlet
Tributyleen (TBT) och partikelhalten (SS) högre än de riktvärden/målvärden som
presenteras i Kungälvs kommuns preliminära Dagvattenhandbok. Dessa värden är
rödmarkerade i Tabell 4.
Efter att dagvattnet har genomgått rening i Raingardens och en damm är halterna för
samtliga parametrar under riktvärdena med undantag för TBT-halten. I Dagvattenhandboken
från Kungälvs kommun anges riktvärdet för TBT vara 0,001 µg/l. Beräkningarna utifrån
schablonhalterna visar att TBT-halten efter rening är 0,002 µg/l. Då det i StormTacs databas
saknades uppgifter om reningseffektiviteten avseende TBT hos Raingardens har en
effektivitet på 0% har antagits vid sammanställning av den totala föroreningsbelastningen.
Detta antagande innebär att den totala reningseffekten avseende TBT är något underskattad
och att TBT-halten därmed är överskattad. Troligt är därför att dagvattenlösningen med
Raingardens i kombination med en damm är tillräckligt för att rena dagvattnet så att inte
något av riktvärdena överskrids.
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