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Sammanfattning 
Planen omfattar utbyggnad av kolonistugor på befintliga odlingslotter samt servicehus och 

eventuellt utbyggnad av befintlig parkering på fastigheterna Hästebäck 1:2, 1:3 och 1:16. 

Utformning och storlek av planerade utbyggnader är ej fastställd och har därför uppskattats i 

utredningen. Föreslagen utbyggnad innebär att dagvattenflödet ökar på grund av ökad andel 

hårdgjord yta. Planområdet är idag ett kolonilottsområde där flera kolonilotter står tomma och 

andra odlas, syftet med planen är att förbättra förutsättningarna för de som odlar så att fler av 

kolonilotterna blir uppodlade.  

 

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

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

för Krogabäcken. Hela kolonilottsområdet sluttar lätt söderut och avvattnas därför genom 

naturlig markavrinning till Krogabäcken. Den befintliga parkeringen avvattnas idag till 

rännstensbrunn som leder till dagvattenledning i gatan norr om planområdet. Planområdet 

består av två avrinningsområden varför beräkningar för respektive avrinningsområde gjorts 

separat. Det tillkommer inget extra avrinnande dagvatten från gränsande ytor till planområdet. 

 

Enligt utredningen finns plats att fördröja den volym dagvatten Göteborgs Stad kräver ska 

fördröjas inom planområdet. Kretslopp och vatten förespråkar flera svackdiken som 

fördröjningsmetod för koloniområdet. Vatten från översvämmande diken släpps till 

Krogabäcken via ytterligare fördröjning i strandområdet till Krogabäcken. En alternativ 

fördröjningsmetod för koloniområdet är regnvattentunnor för uppsamlande av avrinnande 

dagvatten från tak. För parkering förespråkas ett svackdike längs med den nya parkeringsytan 

där parkeringens höjdsättning görs så att det lutar mot svackdiket. Svackdiket släpper sedan 

sitt vatten till dagvattenledningen i Uggledalsvägen. Svackdiken både fördröjer och renar 

dagvattnet genom översilning. En alternativ dagvattenlösning för parkeringsplatsen är 

fördröjningsmagasin.  

 

Då planområdet ligger nära Krogabäcken kan ytlig avledning ske dit utan att det orsakar 

problem för fastigheten. Planområdet innehåller inte några samhällsviktiga byggnader och 

översvämning av området medför därför inga allvarliga konsekvenser. På grund av 

höjdskillnaden mellan gränsande vattendrag och planområdet anses översvämning av 

planområdet inte troligt.   

 

Det är viktigt att plats avses till dagvattenhantering inom fastigheten vid planering. 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. 

 

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. På 

grund av det tidiga skedet i planprocessen är inte byggnadens utformning, storlek och 

placering helt fastställd vilket innebär att denna utredning bygger på antaganden.  

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett kolonilottsområde med övernattningsstugor inom 

befintligt planområde. Ett förslag på att planlägga för en utökning av intilliggande 

förskolegård inom planområde har kommit i sent skede. En principlösning för 

dagvattenhanteringen inom förskoleområdet kommer att tas fram inför granskning av planen. 

 

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 )  

 SMHI SGU Grundvattenkarta 

 Svenskt Vattens publikation P104 och P110 

 Kandidatarbete ”Regnvattentunnor som metod för att minska flödestoppar av 

dagvatten, bräddningar och översvämningar”, Chalmers 2016 

 Modelleringsprogram StormTac 

 

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) 
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Planområdets utbredning framgår av Figur 2. Området är cirka 1,8 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 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 nord-östra 

del upptäcktes en lågpunkt där dagvatten kan bli stående under kraftiga regn. Parkeringen i 

planens nord-västra del avvattnas med rännstensbrunn till Uggledalsvägen. Planområdets 

avrinningsområde begränsas till bilvägen i norr, cykelvägen i öster och verksamhetsområdet i 

väster, inget bidragande ytvatten tillrinner från omkringliggande ytor. 
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Figur 3. Krogabäcken, foto taget strax sydost om 

planområdet 

Figur 4. Stig från odlingsområde till Krogabäcken 

Figur 6. Delar av planområdet är lågklippt gräsmatta 

Figur 7. Odlingslotter med odlingslådor Figur 8. Delar av planområdet är vildvuxet 

Figur 5. Befintlig parkering i planens nord-västra del 
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2.2 Recipient och avrinningsområde 

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Krogabäcken. Avrinningsområdet är cirka 8 

km
2
, 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 störta 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.  
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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 blå cirkel i Figur 11). Som figuren visar sluttar 

planområdet söderut varför naturlig avvattning sker till Krogabäcken, mellan planen och 

Krogabäcken är nivåskillnaden ca 3 meter.  

 

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

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

 

Parkeringen i planens nord-östra hörn avvattnas till dagvattenledning i Uggledalsvägen. 

Eftersom parkeringsplatsen och kolonilottsområdet avvattnas till olika punkter kommer vidare 

koloniområdet benämnas som avrinningsområde 1 och parkering för avrinningsområde 2. 

 

 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 

avrinningsområde 1 och 10 minuter för avrinningsområde 2. Räknat med rationella metoden 

blir regnintensiteten därmed 200 l/s • ha för avrinningsområde 1 och 180 l/s • ha för 

avrinningsområde 2.  
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Den reducerade arean beräknades genom att multiplicera arean för varje delområde med 

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

avrinningsområde 1 bestå av odlingsmark och en mindre del av tak. För parkeringen, 

avrinningsområde 2, antogs hela ytan bestå av asfalt, se Tabell 1. 

 
Tabell 1. Beräkning av reducerad area, befintlig yta. 

 
 

Delområde 

 

    Area [m
2
] 

Avrinnings- 

koefficient 

Reducerad 

area [m
2
] 

 

Odlingsmark 

 

       18240 

 

        0,2 

 

     3648 

 

Tak 

 

          30 

 

        0,9 

 

       27 

                                           Total avrinning område 1       3675 
  

 

  

Parkering, asfalt 

 

          230 

 

       0,8 

 

     184 

                                            Total avrinning område 2      184 

 

Det dimensionerande flödet beräknandes enligt ekvation (1) nedan.  

 

     
 

 
                  

 

 
                             (1) 

 

Dimensionerande regn för kolonilottsområde blir enligt ekvation ovan 73 l/s och för 

parkeringsområdet 3 l/s. 

 

2.6 Skyfall och höga vattennivåer 

Vid skyfall kan ledningar bli fulla och översvämnings ytor inom staden måste hittas för att 

klara av de stora vattenmassorna. Den aktuella planen ligger nära recipient, innehåller inga 

kritiska samhällsfunktioner och har ett mycket begränsat avrinningsområde varför allvarlig 

skyfallsproblematik inte anses troligt. Lågpunkter inom planområdet kan fungera som 

uppsamling av vattenmassor under skyfall. Om husens höjdsättning och placering utformas så 

att de säkras när sådana tillfälliga dammar skapas kan uppsamlingsytor inom planen vara 

önskvärd för att minska risk för översvämning nedströms. För närmare förståelse av vattnets 

flöden inom planområdet se höjdkurvor i Figur 11 på sida 8. 

 

3. Framtida förhållanden 

 

3.1  Planförslag 

Föreslagna byggnader visas i planförslaget i Figur 12. Byggnadernas uppskattade yta mäter ca 

2000 m
2 

totalt, där 100 m
2
 beräknas till servicehus och 37 m

2
 maximal takyta per lott.  

Parkeringsplatsen uppskattas öka med 300 m
2
. Planområdets totala area är 18 500 m

2
.  
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Figur 12. Preliminär skiss planerad bebyggelse inom planområdet. 

 

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.  

 
 

 Delområde 

 

Area [m
2
] 

Avrinnings- 

koefficient 

 

Reducerad area [m
2
] 

 

Odlingsmark 

   

     15970 

 

        0,2 

 

            3194 

 

Tak 

 

      2000   

 

        0,9 

 

            1800 

                                   Total avrinning område 1           4994 
  

Parkering*, asfalt       530         0,8             424 

                                   Total avrinning område 2           424 
  

         *Tillkommande parkeringsyta uppskattas till 300 m
2
. 

 

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 förhöjda 

regnintensiteter på grund av klimatförändringar. 

 

     
 

 
                  

 

 
                                               (2) 

 

Det dimensionerade flödet för koloniområdet blir då 124 l/s och för parkeringen 10 l/s. I detta 

scenario ökas flödet för koloniområdet med 52 l/s och flödet för parkeringsplatsen med 7 l/s 

jämfört med befintliga flöden. 
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 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. 

 

                                                                                    

 

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 

54 m
3 

dagvatten behöver fördröjas inom fastigheten. Kravet på fördröjd volym är 50 m
3
 för 

koloniområde och 4 m
3
 för parkeringen.  

 

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

enkel rening för parkeringsytan. 

 

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 

3.5.1 Svackdiken/gräsdiken bidrar till infiltration och transport av markavrinnande 

vatten och kan utformas som torrt svackdike eller vått svackdike. Svackdikets slätter 

bör hållas mycket flacka 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 14 visar hur ett 

svackdike kan se ut. 

 
 

Figur 14. Svackdike i Fjärilsparken, Malmö. (VA SYD, 2013) 

 

3.5.2 Regnvattentunnor placeras under stuprör och fungerar som utjämningsmagasin 

under skyfall. Tunnorna fungerar som behållare för möjligt bevattningsvatten och en 

kran kan installeras för bekväm uttappning, se Figur 15. 
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Figur 15. Regnvattentunnor som fångar upp takvatten och fungerar som behållare där en tappkran kan 

installeras för att hämta bevattningsvatten till odlingar. (Amforeas medelhavskeramik, 2016) 

 

3.6  Förslag på öppna dagvattenlösningar  

Nedan följer två förslag på fördröjningsmetoder för planområdet. Inget av förslagen 

kräver en utbyggnad av dagvattenledningsnätet utan markavrinnande vatten tas omhand 

med öppna dagvattenlösningar. 

 

3.6.1 Förslag A  

Kretslopp och vatten föreslår svackdiken för avledning och fördröjning av 

markavrinnande dagvatten. För att uppnå kravet av fördröjd volym på 50 m
3
 skapas 

fyra svackdiken med längden 40 m vardera i nord-sydlig riktning med dimensionerna 

1,5 m bredd och 0,3 m maxdjup med lutande sidor, se Figur 17. Om 1,5 m anses för 

brett kan fler smalare diken utformas. För bäst infiltration skapas dikena breda och med 

liten lutning i längsgående riktning. Det är viktigt att dikena utformas så att de 

översvämmas i dess södra ände vid skyfall så att vattnet leds till Krogabäcken. Botten 

av dikningen kan i torrperioder fungera som gång mellan odlingslotterna. Varje 

odlingslott utformas så att allt dränerat vatten inom respektive odlingslott leds till de 

öppna gräsdikena. Förslag på placering av svackdiket finns i Figur 16 (blå linjer) och 

dimensioner i Figur 17. Vid genomförande måste Kretslopp och vattens befintliga 

spillvattenledning och den privata ledningen genom området beaktas (röda sträck i 

Figur 16). 

 

Eftersom storlek och placering av planerad parkering ännu inte är bestämt redovisas en 

antagen utbredning och placering i Figur 16 (svart fyrkant). För parkeringen föreslås ett 

svackdike, vilket uppfyller kravet för enkel rening. Exempel på dimension är 18 meter långt, 

0,8 meter brett och 0,3 meter djupt för att uppnå kravet på fördröjd volym om 4 m
3
. Den 

planerade parkeringen höjdsätts så att markavrinnande dagvatten samlas i ett svackdike vid 

sidan av parkeringen. Om befintlig parkering ska göras om bör även denna höjdsättas så att 
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markavrinnande dagvatten samlas upp i svackdiket. Föreslagen placering av svackdiket 

återfinns i Figur 16. 

 

 
Figur 16. Kretslopp och vatten föreslår gräsdiken i nord-sydlig riktning. Figuren visar föreslagen placering av fyra 

svackdiken för koloniområdet och ett för parkeringen. Svackdikena markeras i figuren med vitt. Allmänna 

spillvattenledningarna markeras med rött, dagvattenledning i grönt och dricksvattenledning markeras i blått. 

Privata ledningar är streckade.  

 

 
Figur 17. Gräsdike i tvärsnitt med föreslagna dimensioner (Kretslopp och vatten 2016). 

 

3.6.2 Förslag B 

Alternativ lösning för kolonilottsområdet är fördröjning i regnvattentunnor. För att klara 

Kretslopp och vattens fördröjningskrav skulle varje stugtak behöva fördröja ca 370 liter 
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dagvatten var, exempelvis två 200 liters tunnor per hustak. Det är viktigt att översvämmande 

vatten från tunnorna leds bort från husgrunden vid kraftiga regn En alternativ lösning för 

parkeringsområdet är ett dagvattenmagasin på 4 m
3
. 

 

3.7 Föroreningsbelastning 

3.7.1 Modellering av dagvattenlösning, förslag A 

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. 

 
Figur 19. Föroreningskoncentrationer för planområdet modellerade i StormTac efter rening. Gråmarkerade rutor 

med röd kant indikerar att värden överskrids enligt modellering. 
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4. Slutsats och rekommendationer 

Planens genomförande innebär en ökning av avrinnande dagvatten med 58 l/s vid 

dimensionerande regn.  

 

För att uppfylla kravet på dagvattenfördröjning för koloniområdet förespråkar Kretslopp och 

vatten fyra svackdiken med längden 40 m vardera i nord-sydlig riktning med dimensionerna 

1,5 m bredd och 0,3 m djup.  Om 1,5 m anses för brett kan fler smalare diken utformas.  

Vatten från översvämmande diken släpps till Krogabäcken via ytterligare fördröjning och 

rening i strandområdet till Krogabäcken.  

 

En alternativ lösning för koloniområdet är regnvattentunnor vid varje tak med en total volym 

av minst 370 liter per odlingslott med stuga. Det är viktigt att översvämmande vatten från 

tunnorna leds bort från husgrunden vid kraftiga regn. Generellt skall höjdsättningen göras så 

att byggnaden så långt som möjligt ligger högre än omgivande mark så att vattnet ytligt rinner 

bort från byggnaden.  

 

För parkeringsplatsen förespråkas ett 18 meter långt, 0,8 meter brett och 0,3 meter djupt 

svackdike för fördröjning och rening av avrinnande dagvatten från asfaltytan. Svackdiket 

släpper sitt överskottsvatten till dagvattenledningen i Uggledalsvägen. Eventuellt kan istället 

ett dagvattenmagasin på 4 m
3 

anläggas i anslutning till parkeringen. 

 

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 vilket 

medför ytterligare reducering av kvävenivåerna innan utsläpp till recipient. Kretslopp och 

vatten ser att föreslagen dagvattenlösning är tillräcklig.  

 

 

 


