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Utveckling och projektavdelningen 

Stadsbyggnadsenheten 

 

 

Sammanfattning 
Planen omfattar utbyggnad av kolonistugor på befintliga odlingslotter. Förutom kolonistugor 

planeras servicehus, föreningshus, utbyggnad av väg för räddningstjänsten, utbyggnad av 

befintlig parkering samt utvidgning av angränsande förskolegård. Planområdet omfattar 

fastigheterna Hästebäck 1:2, 1:3 och 1:16. Antalet stugor är inte fastställt och har i utredningen 

antagits till 36 st vilket är största möjliga antal enligt planen. Föreslagen utbyggnad innebär att 

dagvattenflödet ökar på grund av ökad andel hårdgjord yta. Planområdet är idag ett 

kolonilottsområde där flera kolonilotter står tomma. Syftet med planen är att förbättra 

förutsättningarna för de som odlar så att fler kolonilotter blir uppodlade.  

 

Strax söder om planområdet sträcker sig en avgrening av Krogabäcken, vilken är klassad som 

en känslig recipient av Miljöförvaltningen. Det finns ingen klassning av miljökvalitetsnormer 

för Krogabäcken. Största delen av kolonilottsområdet sluttar söderut och avvattnas därför 

genom naturlig markavrinning till Krogabäcken. Den befintliga parkeringen avvattnas idag till 

Uggleåsvägen. Störst troligt avvattnas kolonilottsområdet med befintliga dräneringsledningar 

med utlopp till dräneringsdiken. Planområdet består av två avrinningsområden 

(kolonilottsområdet med förskolegård och parkeringen). Beräkningar för respektive 

avrinningsområde har gjorts separat.  

 

Kretslopp och vatten förespråkar svackdike som fördröjningsmetod för planområdet. 

Svackdiken både fördröjer och renar dagvattnet genom översilning. Enligt senaste planförslaget 

har tillräcklig mark avsatts till svackdiken, men avledning till dikena från planområdet måste 

möjliggöras. Denna utredning ger ett förslag på hur vatten avleds till svackdiken samt 

anläggning i direkt anslutning till parkeringsplatsen för att säkerställa rening för avrinnande 

vatten från parkeringsplatsen. Tillkommande del av förskolan föreslås avvattnas till 

koloniområdet genom höjdsättning eller ränna. Avvattning av odlingsområde i väster föreslås 

ske genom översilning till området avsatt som ”skyddszon mellan lotter och bäckområde” enligt 

planförslaget. 

 

Vid skyfall blir vatten stående i planens nordöstra del och området omvandlas till en 

transportsträcka för ytavrinnande vatten från ovanliggande naturmark till Krogabäcken. Det är 

därför viktigt att höjdsättningen görs så att fria vattenvägar skapas runt byggnader vis sådana 

tillfällen. Planområdet innehåller inte några samhällsviktiga byggnader och översvämning av 

området medför därför inga allvarliga konsekvenser.  

 

Enlig föroreningsmodellering kommer kvävehalterna överskrida Göteborgs Stads riktvärden 

om inga åtgärder vidtas. Föreslagna lösningar innebär att kvävehalten i avrinnande vatten 

nästan halveras men överskrider ändå riktvärden något. Vatten från översvämmande diken 

släpps till Krogabäcken via ytterligare rening i strandområdet till Krogabäcken. 

 

Dagvattnet från planområdet avleds inte till ett markavvattningsföretag. 
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1. Uppdraget  

På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret har Kretslopp och vatten tagit fram detta PM för 

dagvatten för aktuell detaljplan för kolonilotter vid Hästebäck. Syftet med utredningen är att ta 

fram planeringsförutsättningar för utbyggnad vad gäller dagvattenrelaterade frågor.  

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett kolonilottsområde med övernattningsstugor inom 

befintligt planområde samt att utvidga intilliggande förskolegård.  

 

Underlag som används vid framställandet av detta dagvatten- PM är: 

 

- Ärendepresentation, tillhandahållen av Stadsbyggnadskontoret. 

- Kartor från Kartverktyget Solen  

- Infovisaren (Geologi, föroreningar och info från MF och PoN som är relevant och 

som påverkar hur marken får användas )  

- Stadsbyggnadskontoret, avrinningsområden, VA- verket, Göteborg 2002 

- SMHI SGU Grundvattenkarta 

- Svenskt Vattens publikation P104 och P110 

- Modelleringsprogram StormTac 

- Vatten i staden, modellering för skyfall, Göteborgs Stad 

 

2. Befintliga förhållanden  

Planområdet ligger i Billdal i södra Göteborg, ca 1,5 mil från Göteborg centrum. Planområdet 

ligger söder om Brottkärrsmotet, cirka 360 m väster om riksväg 158. Lokaliseringen av 

planområdet i staden framgår av Figur 1. 

 

 

Figur 1. Orienteringskarta som visar planens lokalisering i staden. Svart 

markering visar planens placering. (Kretslopp och vatten 2016) 

 

Planområdets utbredning framgår av Figur 2. Området är cirka 1,9 ha stort med bostadsområde 

åt öster och norr. Väster om planområdet ligger en förskola och andra verksamheter. Området 

gränsar direkt till en cykelväg i öster och en bilväg i norr. En avgrening av Krogabäcken har 
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sin sträckning söder om planområdet. Området sluttar gradvis söderut med kraftigast lutning 

närmast vattendraget, se höjdlinjer i Figur 2. 

 

 

Figur 2. Orientering planområdet. Ungefärlig utbredning av planområdet  

visas i svart och isolinjer beskrivande höjd i gult med högsta nivå i planens 

norra del och lägsta nivå i planens södra del (Kretslopp och vatten, 2016). 

 

2.1 Inventering 

För att skapa en bild över området gjordes en översiktlig inventering under september 2016. 

Avgörande platser ur dagvattensynpunkt dokumenterades och återfinns i Figur 3 -8 nedan. Stora 

delar av planområdet är inte uppodlat i dagsläget. Områden som inte odlas är främst vildvuxen 

äng med enstaka större buskar samt välskötta, klippta gräsmattor. Största delen av planområdet 

avvattnas via markavrinning, en stig med sträckning till bäcken hittades i planområdets mitt. 

Stigen blir under skyfall en vattenväg från planområdet till bäcken. Det gränsande området 

mellan planområdet och bäcken är kraftigt bevuxet. I planens nordöstra del upptäcktes en 

lågpunkt där dagvatten blir stående under kraftiga regn. Parkeringen i planens nordvästra del 

avvattnas med rännstensbrunn till Uggledalsvägen. Befintliga diken för avvattning av 

koloniområdet stäcker sig i nordsydlig riktning längs planens östra sida och i östvästlig riktning 

längs planens norra sida. När ledningarnas kapacitet inte överskrids avgränsas planens 

avrinningsområde till bilvägen i norr, cykelvägen i öster och verksamhetsområdet i väster.  
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  Figur 3. Krogabäcken, foto taget strax sydväst om planområdet.       Figur 4. Stig från odlingsområde till Krogabäcken. 

 
  Figur 5.  Befintlig parkering i planens nordvästra del.                       Figur 6. Delar av planområdet är lågklippt gräsmatta 

 
    Figur 7. Odlingslotter med odlingslådor.                                          Figur 8.  delar av planområdet är vildvuxet. 
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2.2 Recipient och avrinningsområde 

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Krogabäcken. Avrinningsområdet är cirka 8 

km2, utbredningen framgår av Figur 9. Den sträcka som gränsar till planområdet förvaltas av 

Göteborgs Stad, Park och Naturnämnden.  

  

Det finns ingen klassning av miljökvalitetsnormer för 

Krogabäcken. I ”Dagvatten för planlagda områden” 

hamnar Krogabäcken i prioriteringsklass 2 på grund av 

högt ekologiskt värde och låg föroreningsbelastning. 

Prioriteringsklass 2 kräver ingen omfattande 

behandling av dagvatten innan utsläpp till recipienten. 

Dock krävs behandling eller enklar behandling 

beroende på planområdets föroreningsbelastning. 

 

Figur 9. Karta över avrinningsområde. KR står för 

avrinningsområdet till Krogabäcken. Röd cirkel markerar 

planområdet. (Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, VA-verket, 

Göteborg, 2002) 

 

 

2.3 Geologi och markföroreningar   

Områdets geologi är till största del lerig silt, enligt SGUs jordartkarta som presenteras i Figur 

10. Jordlagret har begränsad infiltrationskapacitet. Enligt det geotekniska utlåtandet för 

aktuell detaljplan är översta lagret torrskorpelera. Grundvattentäkten i området har små 

snabba variationer beroende på bland annat nederbörd (SMHI SGU grundvattenkarta). 

 

 
Figur 10. Utdrag ur jordartskartan med planområdet markerat med svart cirkel samt förteckning 

över jordarter till höger. (Bildkälla: Infovisaren) 

 

Enligt Stadsbyggnadskontorets ”infovisaren” finns det inga kända föroreningar inom området. 

Det behöver inte betyda att föroreningar inte finns i området.  

 

2.4 Befintliga dagvattenflöden 

Planområdet är idag inte anslutet till dagvattenledningsnätet, Figur 11 visar befintliga 

dragningar av dagvattenledning (vitmarkerade sträck) och höjdkurvor (gulmarkerade 

höjdlinjer). Det befintliga dagvattennätet samlar upp dagvatten på gatorna runt planområdet och 

leder det ut i Krogabäcken (se vit cirkel i Figur 11). Som figuren visar sluttar planområdet 

söderut varför naturlig avvattning sker till Krogabäcken, mellan planen och Krogabäcken är 
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nivåskillnaden ca 3 meter. Enligt invertering och skyfallsmodellering blir vatten stående i 

planens nordöstra delar vid kraftiga regn. Parkeringen i planens nordvästra hörn avvattnas till 

dagvattenledning i Uggledalsvägen. Sannolikt avvattnas planområdet idag med 

dräneringssystem till befintliga diken som stäcker sig i nordsydlig riktning längs planens östra 

sida och i västöstlig riktning längs planens norra sida. 

 

 
Figur 11. Planområdet ovanifrån med gula höjdkurvor och vitmarkerade befintliga dagvattenledningar 

i området. Vit cirkel markerar var dagvattenledningen leder ut uppfångat dagvatten i Krogabäcken.  

 

 2.5 Befintliga dimensionerande flöden 

För beräkning av befintligt dagvattenflöde har återkomsttiden 5 år valts, det anses rimligt med 

avseende på planens lokalisering, öppna dagvattensystem och låga risk för planens inverkan på 

översvämning av källare. Dimensionerande regnvaraktighet är 22 min för kolonilottsområdet 

och 10 minuter för parkeringen. Räknat med rationella metoden blir regnintensiteten därmed 

200 l/s • ha för kolonilottsområdet och 180 l/s • ha för parkeringen.  

 

Den reducerade arean beräknades genom att multiplicera arean för varje delområde med 

avrinningskoefficienten för det delområdet. För befintligt flöde uppskattades största delen av 

kolonilottsområdet bestå av odlingsmark och en mindre del av tak. För parkeringen antogs hela 

ytan bestå av asfalt, se Tabell 1. Totala arean för planområdet är 19020 kvm. 

 

Tabell 1. Beräkning av reducerad area, befintlig yta. 

 

Delområde 
 

    Area [kvm] 
Avrinnings- 

koefficient 
Reducerad 

area [kvm] 
 

Odlingsmark 
 

       18760 
 

        0,2 
 

        3752 
 

Tak 
 

          30 
 

        0,9 
 

          27 

                                           Total avrinning område 1         3779 
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Det dimensionerande flödet beräknandes enligt ekvation (1) nedan.  

 

Qdim[l/s] = regnintensitet [l/s ha] ∙ reducerad area [ha]     (1) 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 ∙ 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎]  ∙ 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  𝑙/𝑠  

 

Dimensionerande regn för kolonilottsområde blir enligt ekvation ovan 76 l/s och för 

parkeringsområdet 3 l/s. 

 

2.6 Skyfall och höga vattennivåer 

Vid skyfall kan ledningar gå fulla och vatten rinner av på ytan. Planområdet blir vid sådana 

förutsättningar en transportyta för avrinnande vatten från ovanliggande naturmark till 

Krogabäcken. Husens höjdsättning och placering måste utformas så att fria vattenvägar skapas 

förbi byggnaderna så att inga instängda områden runt byggnader skapas. För närmare förståelse 

av vattnets flöden och översvämningsytor inom planområdet vid skyfall se utdrag ur 

Skyfallsmodellen i Figur 12 och Figur 13. Figur 13 visar att delar av planområdet översvämmas 

med ett djup av upp till 3 dm vid ett 100-års regn, främst planens nordöstra del. 

 

Den aktuella planen ligger nära recipient, innehåller inga kritiska samhällsfunktioner och har 

ett begränsat avrinningsområde varför allvarlig skyfallsproblematik inte anses aktuellt. 

 

  

 

  

 
 
 

Parkering, asfalt 
 

          230 
 

       0,8 
 

        184 

                                           Total avrinning område 2        184 

Figur 13. Utdrag ur skyfallsmodellen för vattendjup vid ett 

regn med återkomsttid 100 år. Modellen visar att planens 

nordöstra del översvämmas med ett djup på upp till 3 dm. 

Figur 12: Utdrag ur skyfallsmodellen för ytvattenflöde 

(gul-orange-röd färg) och vattenriktning förtydligad med 

röda pilar 
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3. Framtida förhållanden 

 

3.1 Planförslag 

Planen omfattar utbyggnad av kolonistugor på befintliga odlingslotter. Förutom kolonistugor 

planeras servicehus, föreningshus, utbyggnad av väg för räddningstjänsten, utbyggnad av 

befintlig parkering samt utvidgning av angränsande förskolegård. Planområdet omfattar 

fastigheterna Hästebäck 1:2, 1:3 och 1:16. Syftet med planen är att förbättra förutsättningarna 

för odling så att fler av kolonilotterna blir använda. Planområdets totala area är 19020 kvm. 

 

Föreslagen areaindelning visas i Figur 14. Total area för koloniområdet är 17860 kvm och 

består av odlingsmark i väster, koloniområde med stugor samt väg för räddningstjänsten. Vägen 

inom planområdet har antagits anläggas som grusväg. Totalt består planområdet av 36 

kolonilotter där varje lott möjliggörs för byggnad om totalt 25 kvm. Antalet stugor är inte 

fastställt och har i utredningen antagits till 36 st vilket är scenariot för maximal avrinning. 

Byggnadernas uppskattade yta mäter ca 1060 kvm totalt, där 100 kvm beräknas till föreningshus 

och 60 kvm till servicehus samt totalt 900 kvm kolonistugor. Förutom koloniområdet byggs 

parkeringsplatsen ut. Inom planen har ett område på 840 kvm avsatts för dagvattenhantering 

(prickmark enligt Figur 14). 

 

 
Figur 14. Preliminär skiss planerade ytor inom planområdet. Blått område är tillkommande förskolegård, grått 

område är parkeringsområde, gult område är odlingslotter och grön sträckning av yta avsatt för 

dagvattenhantering, resterande yta är kolonilottområdet med kolonistugor. 

 

3.2 Framtida dimensionerande flöde och kapacitet dagvatten 

Enligt förhållanden beskrivna under rubrik Planförslag gäller följande reducerade areor. 

 

Tabell 2. Beräkning av reducerad area, framtida ytor.  
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 Delområde 
 

Area [kvm] 
Avrinnings- 

koefficient 
 

Reducerad area [kvm] 
 

Odlingsmark (väster) 
   

     2930 
 

        0,2 
 

           586 
 

Odlingsmark på 

 kolonilotter 

 

 

     10920 

 

 

        0,2 

 

 

           2184 
 

Tak 
 

      1060   
 

        0,9 
 

            954 
 

Grusväg på området 
 

      1950 
 

        0,4 
 

           780 
 

Förskolegård 
 

      1160 
 

        0,5 
 

            580 

                                    

Reducerad area kolonilottsområde & förskola 

   

          5084 kvm 
 

 

Parkering*, asfalt 
 

      1000 
 

         0,8 
 

            800 
                                         

                                    Reducerad area parkering 
  

          800 kvm 

 

Det dimensionerande flödet beräknades på samma sätt som det befintliga flödet enligt ekvation 

2 nedan. Dock används här en klimatfaktor på 1,25 för att kompensera för förhöjd regnintensitet 

på grund av klimatförändringar. 

 

Qdim [
l

s
] = regnintensitet [

l

s
ha] ∙ reducerad area [ha] ∙ klimatfaktor    (2) 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 ∙ 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎]  ∙ 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  𝑙/𝑠  

Det dimensionerade flödet för koloniområdet och förskolan blir då 127 l/s och för parkeringen 

18 l/s. I detta scenario ökas flödet för koloniområdet med 72 l/s och flödet för 

parkeringsplatsen med 15 l/s jämfört med befintliga flöden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 3.3 Krav på dagvattenfördröjning och rening 

Göteborgs Stad ställer krav på att 10 mm vatten per kvadratmeter hårdgjord yta ska fördröjas. 

Avvattningen ska dessutom göras trög och reningskrav ska följas. Ekvation 3 beskriver hur 

kravet på fördröjd volym räknas ut. 

 

Fördröjningskrav  [kbm] = 0,1 m ∙ reducerad area [kvm]  (3) 

 

Beräknade värden är byggda på antaganden, beroende på andel hårdgjord yta som planen 

medför ändras kravet på fördröjd volym. För aktuellt förslag gäller att en total fördröjning av 

58 kbm dagvatten behöver fördröjas inom fastigheten. Kravet på fördröjd volym är 50 kbm för 

koloniområde och 8 kbm för parkeringen.  

 

Enligt ”Dagvatten inom planlagda områden” krävs fördröjning för kolonilottsområdet och 

enkel rening för parkeringsytan. 
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3.4 Förslag på fördröjningsmetoder Dagvattenhantering 

Öppna dagvattenlösningar är att föredra som fördröjningsmetod då systemet blir mer robust. 

Både fördröjning och rening fås med lösningar där dagvattnen infiltrerar.  

 

3.5 Öppna dagvattenlösningar 

Svackdiken/gräsdiken bidrar till infiltration och transport av markavrinnande vatten och kan 

utformas som torrt svackdike eller vått svackdike. Svackdikets slätter bör hållas så flacka som 

möjligt och vattennivån bör vara grund för bästa möjliga infiltration. Svackdiken kan bidra till 

en ekologisk mångfald då organismer som endast lever i miljöer med varierande vattenhalt trivs 

i grunda, torra svackdiken. Figur 15 visar hur ett svackdike kan se ut. 

 

 
Figur 15. Svackdike i Fjärilsparken, Malmö. (VA SYD, 2013) 

 

3.6 Förslag på öppna dagvattenlösningar  

Kretslopp och vatten förespråkar svackdiken för rening och fördröjning av ytavrinnande vatten 

från planområdet. Svackdikerna anläggs med största möjliga bredd för att gynna infiltrationen. 

Enligt Figur 14 har 840 kvm avsatts till dagvattenhantering. För ett medeldjup på 1,5 dm räcker 

en total yta av 400 kvm för att nå Göteborgs Stads krav på rening och fördröjning.  

 

Parkeringen måste förses med anläggning för rening av avrinnande vatten, förslagsvis ett 

svackdike med en yta på 30 kvm och ett medeldjup på 30 dm, se förslag på placering i Figur 

17. Förslagsvis med dimensionerna 40 m långt, längsmed parkeringsytan och 1 m bred. 

 

Kolonilottsområdets befintliga dräneringssystem undersöks för att säkerställa att 

markavrinnande vatten leds till svackdiken. Om befintligt dräneringssystem är undermåligt 

anläggs smalare, djupare diken eller nya dräneringsrör i västöstlig riktning för att avleda vatten 

till svackdikena i planens östra del som breddas till strandområdet vid Krogabäcken. Förslag på 

placering av djupare, smalare diken eller dräneringsrör är markerade i svart i Figur 17. 

Förslagsvis avvattnas förskolegården till kolonilottsområdet genom höjdsättning eller dränering 

och avleds sedan till svackdiken för översilning.  Markavrinnande vatten från odlingsområdet i 

väster leds förslagsvis till ”skyddszon mellan lotter och bäckområdet” för översilning. 
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Figur 17. Förslag på placering av svackdiken/dräneringsrör. Svarta streck visar valbart ytligt avrinning eller 

dräneringsledningar till svackdiken. Blåa linjer, är förslag på placering av öppna svackdiken. 

 (Kretslopp och vatten 2016). 

 

Befintligt svackdike i plan och in situ förlängs för att få med avrinnande vatten från parkeringen 

för rening och fördröjning innan det släpps till Uggledalsvägen. Dräneringsrör eller öppna 

smalare, djupare avledningsdiken anläggs inom planen för att säkerställa att markavrinnande 

vatten leds till svackdiken. 

 

3.7 Föroreningsbelastning 

På grund av de begränsade förändringarna i planförslaget - tillskott av förskolegård samt 

grusväg för räddningstjänsten - anses modellering i Stormtac från föregående planförslag 

tillräcklig. Modelleringsresultaten presenteras nedan. 

 

Modellering av dagvattenlösning 

 Modellering i StormTac visade att kvävehalterna i markavrinnande dagvatten från 

koloniområdet överskrids om inga åtgärder vidtas. Om föreslagna fördröjningsåtgärder görs 

halveras nästan kvävehalten men är ändå något över Göteborgs Stads riktvärden. För 

parkeringen överskrids värdena för bensofajpyren (BaP) utan rening. Parkeringen klarar 

riktvärdena om föreslagen reningsmetod anläggs. 

 

 
Figur 18. Föroreningskoncentrationer för planområdet modellerade i StormTac utan rening. Gråmarkerade rutor 

med röd kant indikerar att värden överskrids enligt modellering. 
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Figur 19. Föroreningskoncentrationer för planområdet modellerade i StormTac efter rening. Gråmarkerade rutor 

med röd kant indikerar att värden överskrids enligt modellering. 

 

4. Slutsats och rekommendationer 

Planens genomförande innebär en ökning av avrinnande dagvatten med 87 l/s vid 

dimensionerande regn.  

 

För att uppfylla kravet på dagvattenfördröjning för koloniområdet förespråkar Kretslopp och 

vatten svackdiken med ett totalt ytbehov av 400 kvm och ett medeldjup på 1,5 dm. Dessa 

fördelas på 30 kvm för avrinnande vatten från parkering och 370 kvm för koloniområdet och 

förskolan.  Dikena utformas med största möjliga bredd för att gynna infiltrationen. Vatten från 

översvämmande diken släpps till Krogabäcken via ytterligare fördröjning och rening i 

strandområdet till Krogabäcken.  

 

För koloniområdet förespråkas svackdike enligt planförslaget. Avledning av markavrinnande 

vatten kan ske med befintligt eller nytt dräneringssystem, där Kretslopp och vatten helst ser en 

ytlig avledning. Odlingsområdet i väster släpper sitt vatten genom ytlig avledning till området 

markerat i planskiss som ”skyddszon mellan lotter och bäckområde” för översilning.  

Förskolegården föreslås avvattnas till kolonilottsområde genom höjdsättning eller ränna och 

leds sedan till svackdike genom koloniområdets valda dräneringssystem.  

 

För parkeringsplatsen förespråkas ett svackdike med totalt ytbehov av 30 kvm och medeldjup 

på 3 dm för fördröjning och rening av avrinnande dagvatten från asfaltytan. Det är viktigt att 

avrinnande vatten från parkeringsplatsen renas innan det släpps till dagvattenledningen i 

Uggledalsvägen. Därför föreslås att ett svackdike placeras i direkt anslutning parkeringen med 

bräddavlopp till ledning i Uggledalsvägen. 

 

Kvävehalterna och bensofajpyren (BaP) överskriver Göteborgs Stads riktvärden om inga 

åtgärder vidtas. Om föreslagna dagvattenlösningar görs kommer ändå kvävehalten överskrida 

miljöförvaltningens riktvärden något. På grund av att vattnet från svackdikena inte släpps direkt 

ut i Krogabäcken utan infiltreras ytterligare mellan planområdet och recipienten tillkommer 

ytterligare reducering av kvävenivåerna innan utsläpp till recipient. Kretslopp och vatten ser 

därför att föreslagen dagvattenlösning är tillräcklig.  

 

 

 
 


