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1 Orientering
På uppdrag av Kungälvs kommun har Norconsult AB utarbetat föreliggande VA och dagvattenutredning för detaljplan avseende Liljedal, del av Klocktornet 35.
Utredningen syftar även till att mycket översiktligt redovisa förslag till framtida
VA-försörjning.
Det aktuella området är beläget i den centrala delen av Kungälv, se Figur 1.
Planområdet omfattar del av fastigheten Klocktornet 35, som idag till största del
utgörs av en asfalterad p-yta. Övriga delar av fastigheten utgörs av
bostadsbebyggelse.

Planen ska möjliggöra förtätning av bebyggelsen med bostäder och handel.
Prövningen omfattar en byggnad om 4-5 våningar samt källarvåning för p-garage
som planeras omfatta större delen av planområdets yta. Även en mindre separat
butikslokal planeras samt en mindre torgyta.
I erhållet kartunderlag som använts redovisas höjderna höjdsystem RH00.
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Figur 1. Rödmarkeringen visar lokalisering av utredningsområdet
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2 Befintliga förhållanden
För att beskriva de befintliga förhållandena har kartmaterial som tillhandahållits av
Kungälvs kommun studerats. Dessutom har en översiktlig inventering av
planområdet genomförts den 11 maj 2015.
Planområdet är ca 2 200 m2 stort och avgränsas i väster av Strandgatan och i övrigt
av befintlig byggnadskropp inom fastigheten, se bilaga 1.
Planområdet består till större del av hårdgjorda ytor som utgör parkeringsyta samt
nedfart till ett garage i angränsande fastighet. Befintliga byggnader inom
fastigheten utgörs till största del av bostadslägenheter men även av verksamhetslokaler.
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Den högst belägna marken återfinns längs planområdets norra del, i angränsning
till långsidan av befintlig galleribyggnad. Marknivån ligger i detta område på ca
+ 8,8 m varifrån det sluttar söderut till ca + 6,4 m, se figur 2. P-garaget i
grannfastigheten är dock beläget på en lägre nivå ca +6,0 m, se figur 3.

Figur 2. Planområdet sett söderifrån
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Figur 3. Nedfart till garage

2.1 Befintlig vattenförsörjning
Vattenförsörjning av befintlig byggelse inom fastigheten sker från ledning i Västra
gatan. Trycket styrs av nivån i en närbelägen högvattenreservoar. Enligt
kommunen är den normala vattennivån i reservoaren ca +65 m. Beroende på den
relativt korta ledningssträckan och stora ledningsdimensioner, kan förlusterna fram
till planområdet förmodas vara små. Trycket i aktuell förbindelsepunkt kan därmed
förmodas vara tillräckligt högt, dvs. över 25 mvp.
Ledningen i Västra gatan, varifrån vattenförsörjningen till fastigheten sker, utgörs
av en gjutjärnsledning (Ø 150 mm). Denna ledning ingår i ett cirkulationssystem
och har därmed möjlighet till matning från båda håll, se bilaga 1.

De närmsta brandposterna är belägna ca 40-50 m från planområdet, en vid
planområdets sydöstar hörn, vid Västra gatan, samt en sydväst om planområdet vid
Strandgatan, se bilaga 1. Nordväst om planområdet, ca 60 – 80 m bort, vid Västraoch Södragatan finns ytterligare två brandposter som kan användas för
släckvattenförsörjning av planområdet. Dessa tillsammans ger det aktuella
planområdet god täckning för släckvattenförsörjning.
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Befintlig bebyggelse utgörs av bostadsbebyggelse med serviceanläggningar med
flerfamiljshus i 3-4 våningar. Enligt Svenskt vattens publikation P83 skall
motsvarande bebyggelse med hus med fler än tre våningar ha tillgång till
brandposter med en släckvattenförbrukning på 10 l/s.

2.2 Befintlig spillvattenavledning
Spillvattenavledning från planområdet sker mot sydväst till en betong - ledning
(Ø 400 mm) längs Strandvägen, se bilaga 1. Spillvattnet leds från planområdet
söderut till en pumpstation för att sedan pumpas vidare till Gryaabs
avloppsreningsanläggning (Ryaverket) på Hisingen i Göteborg.

2.3 Befintlig dagvattenhantering
Dagvatten från planområdet avleds via rännstensbrunnar. Takavvattningen från
samtliga byggnader kunde vid inventeringstillfället konstateras ske via hängrännor
och stuprör utan utkastare. Dessa är sannolikt anslutna till dagvattenledningsnätet.
Förbindelsepunkten för dagvattenavledning till det allmänna ledningsnätet
redovisas i bilaga 1. Dagvattnet leds sedan söderut via en betongledning (Ø 600
mm) längs med Strandvägen. Recipient för dagvattnet är Nordre älv.
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Planområdet sluttar lätt i sydvästlig/ sydlig riktning vilket medför att en stor del av
dagvattnet rinner mot områdets sydvästra hörn. Dagvattnet som rinner mot infarten
till det befintliga parkeringsgaraget norr om området, avleds via en rännstensbrunn
belägen strax framför infarten, se bilaga 1. Det är oklart om dagvattnet från detta
lågt belägna område avleds med självfall. Nivåskillnaderna mellan markytan och
vattengången i dagvattenledningen i Strandgatan vid förbindelsepunkten är drygt 1
meter och skillnaden till spillvattenledningens vattengång är ytterligare 0,8 meter,
vilket möjliggör avledning med självfall.
Då infarten till garaget norr om planområdet utgör en lågpunkt finns det, vid
skyfall då den ledningsbundna dagvattenavledningen går full, risk för
översvämning av garaget samt infartsområdet. Vid skyfall finns det även en risk för
ytlig avrinning mot garaget i grannfastigheten söder om planområdet.
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2.3.1 Recipient
Recipienten för dagvattnet från planområdet är Nordre älv, belägen ca 400 m söder
om området. Enligt VISS (2015) är den ekologiska statusen för Nordre älv måttlig
och den kemiska statusen uppnår ej god status. Miljöproblem som har fastställt för
vattendraget innefattar miljögifter, förändrade habitat genom fysisk påverkan samt
främmande arter.

2.4 Befintliga dagvattenflöden
Avrinning från planområdet sker i sydlig riktning till Nordre älv. Befintlig
dimensionerande dagvattenavrinningen för planområdet har beräknats med hjälp av
rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation P104. Vid beräkning har det
förutsatts att dagvattenledningen i Strandgatan är dimensionerad för ett 10 årsregn
vilket motsvarar det befintliga dimensionerande dagvattenflödet. Den
dimensionerande regnvaraktigheten för avrinningen har ansatts till 10 min, vilket
motsvarar koncentrationstiden för området. För att kunna bedöma det totala flödet
vid förbindelsepunkten till det allmänna ledningsnätet har den sammanlagda
avrinningen från området beaktats. Det innebär att ytor utanför planområdet med
avrinning mot detta har tagits med vid beräkningarna av dimensionerande flöde,
vilket innefattar takytorna på de befintliga byggnaderna intill planområdet.
För regn med varaktigheten 10 min och återkomsttider om 10 år samt 100 år har
intensiteten för respektive regn beräknats uppgå till ca 228 och 489 l/s, ha. Vid
flödesberäkningen har avrinningskoefficienter bestämts för olika ytor enligt
Svenskt Vattens publikation P90. Dessa redovisas nedan:
0,8
0,1
0,9

Det befintliga dimensionerande dagvattenflödet från planområdet samt ytor med
avrinning till planområdet har beräknats uppgå till omkring 68 l/s för ett 10 årsregn samt 147 l/s för ett 100 - årsregn. Planområdets egengenererade flöde
beräknades uppgå till ca 37 l/s för ett 10-års regn samt ca 80 l/s för ett 100 –
årsregn. I tabell 1 visas de anslutna ytornas storlek med respektive flöden samt det
resulterande dagvattenflödet.
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Tabell 1. Beräknade ytor och ofördröjda flöden för planområdet samt ytor med
avrinning till planområdet.
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Asfalt
Gräsyta
Tak
Summa

Total yta,
m2
2010
210
1518
3738
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Reducerad
yta, m2
1608
21
1366
2995

Flöde, l/s
(10-årsregn)
37
1
31
69

Flöde, l/s (100årsregn)
79
1
67
147
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3 Framtida förhållanden
Intentionerna med planen är en förtätning av befintlig bebyggelse. En byggnadskropp planeras uppföras på en underbyggnad som skall fungera som garage.
Ytterligare en mindre byggnadskropp planeras vid den norra utbyggnaden på
befintlig byggnad. Höjden på markplanet kommer att anpassas så att golvnivån i
verksamhetslokalerna hamnar i nivå med trottoaren längs Strandgatan. På
innergården kommer ett antal parkeringsplatser att anordnas. Förslag till
utformning av ny innergård illustreras i figur 4.

Figur 4. Skissförslag från exploatör till utformning av ny innergård (RAK arkitektur
+ planering AB, 2015-05-29)

Nya byggnader inom fastigheten föreslås vattenförsörjas via befintlig servis i
Västra gatan. Dimensionen på denna är inte känd. Vattenförbrukningen i befintlig
anslutning mäts dock med två vattenmätare av storlek Qn2,5. Befintlig bebyggelse
inrymmer ca 57 lägenheter och 10 verksamhetslokaler enligt uppgifter från
fastighetsägare. Vattenförbrukningen under år 2014 uppgick till ca 4 700 m3. Enligt
Armatecs publikation ”Val av vattenmätare”, utgåva 2014:1, bör högsta års-
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förbrukningen vid val av två parallella vattenmätare i storlek Qn 2,5 uppgå till max
3 000 m3 per år. Här anges även att denna uppsättning vattenmätare är lämplig för
flerbostadshus med upp till 50 lägenheter.
Den befintliga dimensionerande vattenförbrukningen för fastigheten har
uppskattats enligt Svenskt Vattens publikation P83. Enligt den uppmätta
vattenförbrukningen under år 2014 beräknades att vattenförbrukningen per
lägenhet var ca 226 l/dygn. Antagen förbrukning per person har valts till 160
l/dygn, vilket kan jämföras mot uppskattad variation nationellt enligt P83 om 120260 l/p,d. En specifik förbrukning om 160 l/p,d motsvarar enligt den uppmätta
vattenförbrukningen ca 1,4 boende per lägenhet, samt totalt ca 80 boende inom
fastigheten. Baserat på det beräknade antalet boende inom fastigheten beräknades
den befintliga dimensionerande vattenförbrukningen till 0,8 l/s. Vid beräkning
användes en maxdygns- samt en maxtimfaktor som avlästes ur diagram.
Vattenförbrukningen för de befintliga verksamheterna har försummats, då det antas
att förbrukningen för dessa är låg samt att den inte sammanfaller med de boendes
förbrukningstoppar.
Ny tillkommande bebyggelse planeras inrymma ca 25 lägenheter och tre
verksamhetslokaler. Det dimensionerande flödet för den nya bebyggelsen
beräknades enligt Svenskt Vattens publikation P83. Antalet personer per ny
lägenhet har antagits vara tre och vattenförbrukningen vid respektive planerad
verksamhet har uppskattats motsvara förbrukningen för två personer. Den specifika
vattenförbrukningen har antagits uppgå till 220 l/dygn per person för de nya
lägenheterna. Baserat på dessa antaganden beräknades det totala dimensionerande
flödet för hela fastigheten till 1,80 l/s efter nyexploateringen. Lämplig
servisdimension är minst 51 mm (innerdiameter). Befintlig servisdimension bör
kontrolleras i samband med nyexploatering.
Då kapaciteten på befintlig vattenmätning konstaterats vara ansträngd bör denna
kompletteras med ytterligare mätare av storlek Qn 2,5 eller med nya större mätarstorlekar.
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3.1.1 Släckvattenförsörjning
Planerad tillkommande verksamhet inom fastigheten kommer inte att avvika från
befintlig, varvid brandbelastningen inte kommer att öka. Befintliga brandposter
bedöms vara tillräckliga.
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3.2 Framtida spillvattenavledning
Lämplig dimension på spillvattenservisledningen har uppskattats enligt Svenskt
Vattens publikation P90. Enligt erhållen sektionsritning för planerad byggnad
kommer undersidan av garageunderbyggnaden lokaliseras ca 4,8 meter under
vägbanan på Strandgatan (+7,2 m – 4,8 m = +2,4 m). Avledning av spillvatten från
den befintliga byggnaden med självfall under planerad tillbyggnad kommer inte
vara möjlig då ledningen i Strandgatan är lokaliserad på nivån +4,14 m. Avledning
från befintliga byggnader behöver ledas igenom planerat garage, vilket bör beaktas
vid projekteringen. Alternativt behöver spillvatten pumpas.
För kännedom bör servisledningar enligt P90, för avledning med självfall, läggas
med en minsta lutning om 10 promille och med en minsta dimension om 150 mm.
Med beaktande av lutningskravet och det dimensionerande spillvattenflödet för
hela fastigheten, är minimidimensionen 150 mm tillräcklig. Härvid har det
dimensionerande spillvattenflödet antagits vara den samma som den
dimensionerande vattenförbrukningen. Således antas befintlig servisdimension vara
tillräcklig.

3.3 Framtida dagvattenflöden
På samma sätt som för befintliga förhållanden har framtida dagvattenflöden inom
utredningsområdet beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P104 för regn med
10 års återkomsttid. Den dimensionerande regnvaraktigheten bedöms vara 10 min
för den planerade exploateringen. Beräkningar har även utförts för ett 100-årsregn
för att redovisa flöden vid ett skyfall.

Tak:
Asfalt:
Gräsyta:

0,9
0,8
0,1

Det totala framtida ofördröjda dagvattenflödet från planområdet samt ytor med
avrinning till planområdet efter exploatering har beräknats uppgå till ca 84 l/s vid
ett 10-årsregn och 181 l/s vid ett 100-årsregn, se tabell 2. Ca 46 % av det
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Med en säkerhetsfaktor om 1,25 avseende ökad regnintensitet för extremregn på
grund av prognostiserade klimatförändringar uppgår den dimensionerande
regnintensiteten till ca 285 l/s, ha för ett 10-årsregn och 611 l/s, ha för ett 100årsregn. Vid flödesberäkningarna har avrinningskoefficienter antagits enligt
redovisning nedan:
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ofördröjda dagvattenflödet, 39 l/s vid ett 10-årsregn och 84 l/s vid ett 100-årsregn,
förväntas tillkomma från befintliga tak intill fastigheten.

Tabell 2. Beräknade framtida och befintliga ytor samt ofördröjda flöden för det
planerade planområdet och takytor utanför planområdet.

Takbefintliga
Taknya
Asfalt
Gräsytor
Summa

Total yta,
2
m
1518
668
1192
360
3738

Reducerad yta,
2
m
1366
601
954
36
2957

Flöde, l/s (10årsregn)
39
17
27
1
84

Flöde, l/s (100årsregn)
84
37
58
2
181

Eftersom byggnationen på planområdet inte innebär någon stor förändring av
mängden hårdgjord yta, kommer dagvattenflödet från planområdet inte öka
nämnvärt på kort sikt.

3.3.1 Erforderlig fördröjningsvolym
Enligt riktlinjer från Kungälvs kommun skall fördröjning av dagvattenflödet från
planområdet uppgå till motsvarande naturmarksavrinning. Detta för att minska
belastningen på dagvattenledningsnätet samt recipient. Det har i samråd med VAenheten fastställts en högsta specifik avrinning om 30 l,s/ha vid dimensionerande
regn med återkomsttider upp till 20 år. För planområdet (0,22 ha) innebär detta att
flödet får uppgå till ca 6,6 l/s.
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Den effektiva magasinsvolymen för planområdet behöver med ovan angivna
förutsättningar uppgå till ca 41 m3. Till förbindelsepunkten avleds även ofördröjt
dagvatten från takytorna inom fastigheten lokaliserade utanför planområdet. Utfört
som ett kassettmagasin med 0,5 meters djup, krävs det då en yta om ca 82 m2. Om
fördröjningen utförs som ett makadammagasin krävs en magasinsvolym på ca
137 m3, se föreslagen implementering i bilaga 2.
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3.3.2 Framtida dagvattenavledning
Dagvatten från planområdets hårdgjorda ytor föreslås avledas till ett fördröjningsmagasin via självfall och därifrån vidare till befintlig förbindelsepunkt. Vid
fördröjning till befintligt dimensionerande flöde bedöms befintlig servisdimension
att vara tillräcklig.
Enligt erhållen sektionsritning för planerad byggnad kommer undersidan av
garageunderbyggnaden vara belägen på ca +2,4 meter. Dagvattenledningen i
Strandgatan är lokaliserad på nivån +4,87 meter. Detta innebär att avledning av
dagvatten som avvattnas från takytorna på de befintliga byggnaderna intill planområdet inte kommer kunna avledas under den nya byggnaden genom självfall.
Avledning av dagvatten från befintliga byggnader med självfall kommer att behöva
ledas igenom planerat garage, vilket bör beaktas vid projekteringen. Alternativt
behöver dagvatten pumpas.
Ytlig avledning mot Strandgatan bör tillses för flöden vid regn med minst 100 års
återkomsttid.

3.4 Framtida dagvattenhantering
De huvudsakliga föroreningskällorna inom planområdet bedöms utgöras av
uppställning av motorfordon samt erosion av byggnadsmaterial. Byggnadsmaterial
med skadlig miljöpåverkan bör undvikas, varvid dagvattnet från byggnaderna kan
anses vara rent. Nedan ges exempel på för planområdet lämplig dagvattenhantering.

3.4.1 Fördröjning på takytor

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 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.
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För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k.
gröna tak, se figur 5.
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Om det nya byggnaderna inom planområdet förses med gröna tak skulle de kunna
magasinera ca 7 m3 nederbörd vid ett enskilt regn, vilket skulle minska den
uppskattade erforderliga effektiva magasinsvolymen. Den beräknade volymen
baseras på att gröna tak kan magasinera upp till 10 mm nederbörd vid ett enskilt
regn.

Figur 5. Bostadshus med gröna 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 är dock inte större än att motsvara ett vanligt
tegeltak.
Vidare kan gröna tak ha en ljud- och värmeisolerande verkan, vilket kan bidra till
en bättre inomhusmiljö samt reducera hushållens energibehov för uppvärmning.
Gröna tak kräver dock skötsel i form av gödsling m.m. för att bibehålla sin
funktion och karaktär.

n:\104\06\1040672\5 arbetsmaterial\01 dokument\va- utredning
klocktornet 35.doc

3.4.2 Gröna gårdar
För att reducera utgående dagvattenflöde från planområdet efter exploatering är det
av stor vikt att hålla nere hårdgörningsgraden, d.v.s. minimera andelen hårdgjorda
ytor, på innergårdar och övriga markytor. Även om gårdarna till stor del planeras
underbyggas med garage, finns goda möjligheter att anlägga planerade grönytor
och genomsläppliga beläggningar som bildar s.k. gröna gårdar mellan husen. I
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figur 6 visas ett exempel på utormning av en grön gård i centrala Stockholm. I
figuren syns även sedumtak på cykelparkeringar.

Figur 6. Grön gård i Bergsundsstrand, Stockholm. Källa: Veg Tech AB

Ovan dräneringsskiktet är det vattenhållande jordlagret beläget. Det är till största
delen där som flödesutjämning sker, genom att dagvattnet infiltrerar och tas upp av
vegetationen. För att ge uppbyggnaden ännu bättre vattenhållande förmåga kan en
del av jordlagret ersättas av andra vattenhållande material, t.ex. Grodan som kan
magasinera mer vatten i förhållande till sin volym än vanlig planteringsjord.
Vegetationsskiktet, som utgör den översta delen av uppbyggnaden, spelar en
mycket viktig roll för utjämningseffekten och bör väljas med omsorg. Hänsyn bör
även tas till växternas krav på jorddjup och vattentillgång vid dimensionering av
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För att skydda det underliggande bjälklaget erfordras rotsäkra tätskikt, som håller
rötter och fukt borta från garaget. Ovan tätskiktet bör ett dräneringslager anläggas,
vilket kan transportera bort överskottsvatten från konstruktionen. 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.
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övriga lager i uppbyggnaden. I figur 7 visas en schematisk skiss över hur en grönyta kan anläggas på ett garagebjälklag.

Figur 7. Schematisk skiss över uppbyggnad av grönyta på bjälklag

Det är viktigt att genom höjdsättning samt anlagda rännor eller liknande möjliggöra
en säker avledning av dagvatten även då jorden ovan garagebjälklagen är vattenmättad.
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3.4.3 Rain Gardens
Rain gardens byggs upp med en väldränerad bädd med växter som klarar perioder
av både torka och höga vattennivåer, anpassade till klimatet i den region där de
anläggs. Filterbädden etableras lämpligen av ett jordmaterial anpassat för växterna
och klimatet samt med god hydraulisk konduktivitet, där flödesutjämningen till stor
del äger rum. I botten av varje regnträdgård anläggs en dräneringsledning i ett
dränerande lager, för avtappning av dagvattenflöde till ledningsnät avsett för
dagvatten. Genom att välja lämplig dimension på utloppsledningen kan
avtappningen från respektive regnträdgård regleras. I figur 8 redovisas två
principiella utföranden av regnträdgårdar, för mottagning av dels takvatten och dels
avrinning från gator.
En grov tumregel är att ytan på Rain Garden ska vara mellan 2-4 % av avrinningsområdets storlek.
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Figur 8. Exempel på principiell utformning av raingardens (Norconsult)

3.4.4 Träd
Dagvatten kan effektivt omhändertas med hjälp av träd, vars kronor fångar upp och
avdunstar nederbörd samtidigt som rotsystemen suger vatten ur marken. Varje trädkrona kan magasinera omkring 10 mm nederbörd över den yta som kronan upptar.
Att rotsystemen suger åt sig vatten från kringliggande mark leder dessutom till att
markens magasineringskapacitet återhämtas fortare vid längre nederbördstillfällen.
Dessutom kan träd omhänderta mindre mängder föroreningar, exempelvis från
vägdagvatten.
För att öka förutsättningarna för utjämning av dagvatten och skapa bättre förutsättningar för trädens rotsystem att utvecklas, föreslås träd planteras i s.k. skelettjord.
Skelettjord består vanligen av fukthållande anläggnings- eller planteringsjord som
förstärks med grov makadam, lecablock eller liknande för att kunna komprimeras.
På eventuella platser där träd och ledningar riskerar komma i konflikt, och rötter
kan orsaka problem i form av rotinträngning, föreslås en skyddsskärm av packad
samkross anläggas mellan växtbädden och ledningsgraven.

För att minska avrinningen från hårdgjorda ytor och om det finns möjlighet till
infiltration kan markbeläggning t ex utgöras av en s.k. genomsläpplig beläggning.
Mängden hårdgjorda ytor kan minskas betydligt om genomsläppliga material
används som alternativ till asfalt och plattor. Exempel på genomsläppliga material
är hålsten av betong, permeabel asfalt, stenplattor och grus/makadam eller en
kombination av dessa, se figur 9.
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3.4.5 Genomsläppliga beläggningar
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Även där det inte går att infiltrera dagvattnet genom underliggande material, vilket
bedöms vara fallet för fastigheten Klocktornet 35 då en parkering ska byggas under
fastigheten, kan genomsläppliga beläggningar öka koncentrationstiden jämfört med
asfalterade ytor eftersom dagvattnet rinner av långsammare från genomsläppliga
beläggningar.

Figur 9. Yta med hålsten av betong, gångstig med stenplattor samt
makadambelagd gång

3.4.6 Översilningsytor
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Genom att avleda vatten från tak och andra hårdgjorda ytor till s.k. översilningsytor
finns möjlighet till såväl utjämning som rening av dagvatten. Översilningsytor är
permeabla vegetationsytor i relativt svag lutning, maximalt omkring 15 %, där
vattnet bromsas upp och infiltreras till underliggande mark. Sådana ytor kan
utgöras av grönytor eller mer skogslik terräng och anläggs med fördel så nära
källan som möjligt.
För bästa effekt bör dagvattnet spridas ut över en översilningsyta, hellre än släppas
i en enda punkt. Spridningen kan ske med hjälp av en spridningsledning, genom
makadam eller med hjälp av en träkonstruktion med v-utskov. För att ytterligare
reducera risken för erosion vid höga flöden kan översilningsytor förses med
erosionsskydd, t.ex. kokosnät som vegetationen kan etableras i.
Direkt nedströms en översilningsyta bör ett avskärande dike anläggas, för
omhändertagande av dagvatten som inte infiltrerat. Översilningsytor kan även
seriekopplas med avskärande diken med jämna mellanrum för uppbromsning och
fördelning av dagvatten innan nästkommande yta.
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Rening uppnås genom att partiklar ackumuleras på växtligheten samt sedimenteras
på ytan. Reningsprocesserna påverkas av kontakttiden mellan dagvattnet och
vegetationsytan, ytans storlek samt markens infiltrationsegenskaper. I Vägverkets
publikation 1998:009 föreslås en arbetsgång för dimensionering av översilningsytor och gräsbevuxna diken.
Med rätt utformning kan översilningsytor utgöra estetiska värden i ett område och
jämfört med många andra system för utjämning av dagvatten är anläggningskostnaderna som förknippas med översilningsytor relativt låga. I figur 10 visas en
skiss över utformningen av en översilningsyta.

Figur 10. Översilningsyta (L = längd, W = bredd, S = längsgående lutning)

3.4.7 Dagvattenhantering under mark

Dagvattenkassetter
Fördröjningsmagasin kan bestå av s.k. dagvattenkassetter, se figur 11. Magasin
med dagvattenkassetter, liksom traditionella s.k. stenkistor och makadammagasin,
fördröjer dagvatten och tillåter infiltration till underliggande mark. Kassetterna har
en våtvolym på ca 96 %, 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 kassett-
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Den yteffektivaste fördröjningen erhålls oftast med markförlagda fördröjningsmagasin med hög andel fördröjningsvolym per volymsenhet. Sådana magasin kan
utformas med s.k. dagvattenkasetter, makadammagasin, som gjutna bassänger,
tankar eller parallellt anlagda rör. Gjutna bassänger och tankar kan placeras ovan
bjälklaget eller som en del i underbyggnaden. Dagvattenkassetter och
makadammagasin beskrivs ytterligare i följande stycken.
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magasinen inte kräver lika stor plats, att möjligheterna till inspektion, rensning och
spolning är större.

Figur 11. Exempel på utjämningsmagasin bestående av dagvattenkassetter
(Uponor)

Makadammagasin
Dagvatten kan t.ex. omhändertas i eller avledas via sk. 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. Den fria
volymen, d.v.s. magasinerings- eller utjämningsvolymen, i magasinet utgörs av
porvolymen i fyllningsmassorna, vanligtvis ca 30 % för makadam.
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Makadammagasin har främst fördröjande förmåga men de har även viss renande
effekt. Nackdelen med makadamdiken är att de normalt behöver grävas om efter ca
tio till femton år, eftersom den hydrauliska kapaciteten kan avta.
Av figur 12 nedan framgår att dräneringen från fastigheten ansluts direkt till
dagvattenledningen i intilliggande gata medan stuprören ansluts till stenkistan.
Genom detta tillvägagångssätt säkerställs avledningen av dräneringsvatten
samtidigt som takvattnet fördröjs. Då den nya byggnaden inom planområdet
kommer förses med ett källarplan med garage, innebär det att dränledningen
anläggs relativt djupt. Därför kommer pumpning av dränvatten till
dagvattenledningen krävas.
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Figur 12. Föreslagen princip för utformning med stenkista

3.4.8 Höjdsättning
Höjdsättningen av området är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg, speciellt då
marken i aktuellt område sluttar mot grannfastighet (Klocktornet 36) och har en
instängd karaktär i övrigt. Gator och fastigheter skall i möjligaste mån harmonisera
med varandra. Tomtmark bör generellt höjdsättas till en högre nivå än anslutande
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Marknivån vid den föreslagna placeringen av ett magasin inom planområdet är ca
+6,2 meter och vattengången vid förbindelsepunkten för dagvatten i Strandgatan är
ca + 5,0 meter. Detta möjliggör att dagvattnet från magasinet kan avledas med
självfall till det kommunala ledningsnätet. Enligt P90 bör servisledningar, för
avledning av dagvatten med självfall, läggas med en minsta lutning om 10 ‰. Om
dagvattenledningen mellan utloppet från magasinet och förbindelsepunkten vid
Strandgatan anläggs med en lutning på 10 ‰ fordras en ledningsdimension på 250
mm (innerdiameter) för att klara det dimensionerande maxflödet på 69 l/s. Det
dimensionerande maxflödet innefattar det fördröjda flödet från planområdet och
det ofördröjda flödet av takvatten från intilliggande byggander. Magasinet kan då
dimensioneras med en tjocklek på 0,75 meter vilket medför ett areabehov om
53 m2. För att skydda magasinet bör det anläggas ca 0,6 meter under marknivå.
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gatumark för att en tillfredsställande avledning av yt- och dräneringsvatten samt
spillvatten skall kunna erhållas.
Lägsta golvnivå bör enligt Svenskt Vattens publikation P105 inte understiga 0,5 m
över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten. Det föreslås även att marken
ges ordentlig lutning ut från den nya byggnaden mot Strandgatan samt i riktning
mot eventuellt anlagd fördröjningsmagasin i den mån det är möjligt. Instängda
områden skall undvikas.

3.4.9 Förslag till utformning av dagvattenhantering
För att inte öka belastningen på de befintliga dagvattenledningarna samt utsläppen
till Nordre älv föreslås att dagvattnet skall fördröjas inom planområdet.
Fördröjning av dagvatten skall ske enligt kommunens riktlinjer, se avsnitt 3.3.1. Då
lutningen inom planområdet är i sydvästlig riktning föreslås att ett makadammagasin anläggs i planområdets sydvästra hörn, se bilaga 2. Tillgängligt utrymme i
denna del av planområdet kräver att magasinet utförs minst ca 1 m djupt.
Alternativt kan kassettmagasin anläggas viket dock resulterar i reducerad
reningseffekt jämfört med om makadammagasin används.
Enligt föreslagen utformning av den nya innergården, se figur 4, kommer
parkeringsplatser att anläggas på innergården, vilket är fördelaktigt för avledning
av dagvatten från parkeringarna samt övriga hårdgjorda ytor öster om dessa. Dock
bör den föreslagna muren som avgränsar parkeringarna inte anläggas, se figur 4, då
det försämrar möjligheten att jämnt avleda dagvatten till de föreslagna grönytorna.
En bra reningseffekt kan uppnås om dagvattnet från parkeringsytorna samt övriga
hårdgjorda ytor öster om dessa tillåts rinna ut på en översilningsyta. Dagvatten som
inte infiltreras/dräneras bort föreslås samlas upp i en lågpunkt och tillåtas brädda
ner i ett ledningsnät för vidare fördröjning enligt förslag.
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En viss fördröjningsvolym kan då inräknas i jordskiktet dit infiltration sker. Fritt
dränerbar porvolym uppgår normalt till 25 % av den totala volymen. I bilaga 2
redovisade översilningsytor omfattar en yta om ca 220 m2, vilket skulle innebära en
effektiv fördröjningsvolym om ca 11 m3, om jordskiktet uppgår till 200 mm.
Ytterligare föreslås att den mindre nya byggnaden i planområdets nordvästra del
förses med ett grönt tak, vilket har en viss magasinerande effekt, vilket i sin tur
ytterligare kommer att minska den effektiva magasinsvolymen för planområdet.
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Det föreslås att dränvattnet från de befintliga byggnaderna, samt från den nya
byggnaden, leds direkt till dagvattenledningen i Strandgatan. Pumpning av detta
kan krävas.
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4 Slutsats
Vattenförsörjningen får den nya byggnaden föreslås ske via befintlig servis i
Västragatan. Den dimensionerade vattenföringen uppskattas till ca 1,80 l/s, för
vilket en lämplig servis dimension är 51 mm (innerdiameter). Det rekommenderas
komplettering med ytterligare mätare av storleken Qn 2,5 eller med nya större
mätarstorlekar då kapaciteten på befintlig vattenmätning konstaterade vara
ansträngd.
Befintliga brandposter bedöms vara tillräckliga för att förse det aktuella
planområdet med god täckning för släckvattenförsörjning. Planerad exploatering
bedöms inte öka kapacitetsbehovet av släckvatten.
Avledning av spill - och dagvatten från den befintliga byggnaden med självfall
under planerad tillbyggnad kommer inte vara möjlig. Spill - och dagvatten kommer
behöva ledas igenom planerat garage, vilket bör beaktas vid projekteringen.
Alternativt behöver spill- och dagvatten pumpas. Befintliga förbindelsepunkter för
spill - och dagvatten föreslås användas även fortsättningsvis och befintliga
servisdimensioner bedöms vara tillräckliga.
Från planområdet sker avrinningen av dagvatten via hårdgjorda ytor, vars
omfattning inte kommer ändras nämnvärt efter exploatering. Takavvattningen från
samtliga byggnader kunde vid inventeringstillfället konstateras ske via hängrännor
och stuprör utan utkastare.
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Avledning av dagvatten från de föreslagna parkeringsplatserna, samt från övriga
hårdgjorda ytor i planområdets östa del, föreslås ske till planteringar och/eller
gräsytor som även utgör översilningsytor. Enligt illustrationen för föreslagen
utformning av innergården planeras grönytor vilka kan anläggas som översilningsytor, vilket ger effektiv rening samt fördröjning. Föreslagen mur bör inte anläggas
då det skulle förhindra ett jämnt flöde av dagvatten till översilningsytan. Dagvatten
som inte infiltrerar föreslås samlas upp i lågpunkter och tillåtas brädda ner i ett
ledningsnät för vidare fördröjning i ett makadammagasin.
Fördröjningsmagasinet föreslås anläggas i planområdets sydöstra hörn, till och från
vilken dagvattnet kan ledas med självfall.
Höjdsättningen av området måste ägnas stor omsorg så att avrinning mot
Strandgatan kan ske, vilket förhindrar skador på grannfastigheter samt på
byggnaderna inom planområdet.
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Sammantaget innebär nyexploateringen ingen stor skillnad med avseende på
dagvattenavrinningen, då andelen hårdgjord yta inte förändras avsevärt. Med
föreslagen fördröjning kommer dessutom en reduktion av belastningen på det
allmänna ledningsnätet att erhållas, vilket reducerar riskerna för översvämningar
och möjliggör ytterligare anslutning av bebyggelse till befintligt ledningsnät.
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Föreslagen exploatering med föreslagen dagvattenhantering bedöms inte heller öka
föroreningsbelastningen på dagvattnet jämfört med befintlig situation.
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