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1 PROJEKTBESKRIVNING 

Byggnadsnämnden i Göteborg beslutade under våren 2019 att utse detaljplaneprojektet för 

Fiskebäck 8:1 till ett av fem pilotprojekt för ökad exploatörsmedverkan i 

detaljplaneprocessen. Uppdraget omfattar att bistå Kappseglaren i Fiskebäck med att driva 

planarbetet och ta fram förslag till planhandlingar för fastighet Fiskebäck 8:1. Uppdraget 

innebär också att tillsammans med beställarna och kommunen identifiera behov av 

utredningar samt ansvara för att ta fram och samordna dessa tillsammans med övrigt 

underlag som kommer att ligga till grund för detaljplanen. En viktig del i detta är att 

bedöma när i processen och till vilken omfattning respektive utredning behöver tas fram. 

 

Detta PM utgör ett underlag för hanteringen av dagvatten och översvämningsrisker i 

planområdet. I Figur 1 visas fastigheten Fiskebäck 8:1. 

 

 

Figur 1 Fastighetsgränser. ©Lantmäteriet 
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2 RIKTLINJER OCH STYRANDE DOKUMENT 

2.1 FUNKTIONSKRAV PÅ DAGVATTENSYSTEM 

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan med ursprung i regn, 

smältvatten eller framträngande grundvatten. 

 

Funktionskraven för nya dagvattensystem regleras i Svenskt vattens publikation P110 

Avledning av dag- drän- och spillvatten (ref./1/). I och med denna publikation ökar 

funktionskraven (säkerheten) i det allmänna dagvattensystemet jämfört med tidigare. Enligt 

P110 ska även tillkommande dagvattensystem (=förtätning av befintligt) ha samma 

funktionskrav som nya system vilket medför att tillkommande system behöver ta mer ytor i 

anspråk än tidigare. Dessutom måste planering ske för framtida klimatförändringar 

eftersom nederbörden och därmed belastningen på dagvattensystemen förväntas öka. 

Funktionskraven för dagvattensystem vid förtätning och/eller nybyggnation sammanfattas i 

Tabell 1. 

 

Tabell 1 Minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt 

P110 (Svensk vatten, 2016), med markerat dimensioneringskrav för planområdet.  

 

 

 

Nya duplikatsystem 

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid 

för regn vid 

fylld ledning 

Återkomsttid 

för trycklinje 

i marknivå 

Återkomsttid  

för marköversvämning 

med skador på 

byggnader 

Gles bostadsbebyggelse   2 år 10 år >100 år 

Tät bostadsbebyggelse   5 år 20 år >100 år 

Centrum- och 

affärsområden 

10 år 30 år >100 år 

 

För aktuellt planområde som bedöms motsvara ett område med tät bostadsbebyggelse ska 

således dagvattensystemen kunna avleda ett regn med 20 års återkomsttid utan att 

marköversvämning sker (trycklinjen i dagvattensystemet stiger till marknivå). Vidare ska 

ledningar kunna avleda ett regn med 5 års återkomsttid utan att kapaciteten i ledningen 

överskrids, d.v.s. utan att det dämmer bakåt i systemet. 

2.2 FÖRDRÖJNINGSKRAV 

Göteborgs stad ställer krav på att dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark ska 

fördröjas motsvarande 10 mm dagvatten per kvadratmeter reducerad yta. Den reducerade 

ytan är den yta som bidrar till att generera dagvatten vid en regnhändelse. Avvattningen 

ska dessutom göras trög och reningskrav enligt riktlinjer från Miljöförvaltningen ska följas. 

 

På allmän plats ska fördröjning eftersträvas så att kapaciteten i ledningsnätet inte 

överskrids vid dimensionerande regn alternativt att befintligt flöde inte överskrids.  

2.3 MILJÖKVALITETSNORMER 

Europaparlamentet införde år 2000 ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat 

Vattendirektivet, med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. 

För att uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) 

för vattenförekomster. MKN uttrycker den ekologiska potential/status och kemiska kvalitet 

som vattenförekomsten ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. 

 

I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs och vattenmyndigheten 

utarbetat MKN för de vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet.  
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Arbetet med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år, vilket bl.a. innebär att 

en ny statusklassning genomförs vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år 2009, den 

följande år 2015 och nästkommande cykel avslutas följaktligen år 2021. 

2.4 RIKTVÄRDEN OCH RENINGSKRAV 

Dagvatten förorenas av bl.a. utsläpp från trafik, byggnadsmaterial och luftburna 

föroreningar. Dagvatten från parkeringsytor, industriområden och högtrafikerade vägar är 

särskilt förorenat. 

 

För att minska dagvattnets miljöpåverkan på våra vattendrag har Miljöförvaltningen i 

Göteborg har tagit fram särskilda riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten 

och dagvatten (2013). Dessa riktvärden uttrycks generellt som årsmedelhalter i form av 

föroreningsmängd per liter dagvatten. Som ett komplement till dessa riktlinjer har 

Göteborgs Stad utarbetat vägledningen Reningskrav för dagvatten (2017-03-02) där bl.a. 

styrande målvärden och riktvärden anges beroende av recipientens känslighet. Varje 

fastighet ska kunna visa att reningskraven följs. 

 

Tabell 2 Matris för dagvattenrening. Blå celler markerar de fall som behöver anmälas till 

miljöförvaltningen. Avstämt med miljöförvaltningen 161027. 

Recipient Hårt belastad yta Medelbelastad yta Mindre belastad yta 

Mycket känslig Omfattande rening Rening Enklare rening 

Känslig Rening Enklare rening Fördröjning 

Mindre känslig Rening Enklare rening Fördröjning 

 

Markanvändningen delas upp enligt följande: 

Hårt belastad yta: Medelbelastad yta: Mindre belastad yta: 

Väg < 20 000 ÅDT 

(Industri) 

Väg < 8 000 ÅDT 

Parkeringsplats 

Flerfamiljshusområde 

Kontorsområde 

Centrumområde 

Skola/förskola 

Vägar < 2 000 ÅDT 

Villaområden 

Torg 

 

2.5 ÖVERSVÄMNINGSSÄKRING OCH KLIMATANPASSNING 

Skyfall är ett ovanligt regn vars höga intensitet överstiger belastningen som 

dagvattensystemet är dimensionerat för. Regnens storlek beskrivs bäst med begreppet 

”Återkomsttid” (Svenskt vatten, 2018) som avspeglar hur ofta en händelse inträffat 

historiskt.  Enligt Göteborgs riktlinjer (ref./3/) ska ny bebyggelse anpassas efter 100-

årsregn, d.v.s. volymer för ett regn med 100 års återkomsttid. Staden har genomfört en 

skyfallskartering som tillhandahålls via hemsidan Vatten i Göteborg (ref./4/). 

 

Det medför i praktiken att avrinningen av regnöverskottet beror av marknivån. Vatten 

samlas i sänkor och när dessa är fulla rinner vattnet vidare mot nästa sänka. 

Markanvändningen har viss påverkan eftersom det styr både infiltration och vattnets 

hastighet. Avdunstning har marginell påverkan.  

 

För att området ska betraktas som klimatsäkert måste även höga havsnivåer beaktas. I 

Figur 3 presenteras planeringsnivåer med avseende på framtida högvattennivå. För 

nyanläggning av byggnad och byggnadsfunktion ska dimensionerande nivå i planområdet 

Fiskebäck 8:1 vara +2,0 m (RH2000). 

 

Det tematiska tillägget, TTÖP, (ref./3/) presenterar förslag till mål och övergripande 

strategier för hur staden ska bemöta dagens och framtidens översvämningsrisker i sin 

planering. 
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Det tematiska tillägget syftar till att få stadens samlade uppfattning politiskt beslutad 

utifrån följande punkter: 

• Ny bebyggelse ska säkras mot översvämning via planläggning, se Tabell 2. 

o I första hand ska det ske genom byggande på säker nivå, avsteg från detta 

ska motiveras.  

o I andra hand genom tekniska skydd.  

• I egenskap av staden som fastighetsägare och verksamhetsutövare ska 

samhällsviktiga anläggningar, högprioriterade stråk och utrymningsvägar skyddas.  

• På medellång sikt föreslås en liten höjning av kanterna mot älven innanför 

föreslagna yttre barriärer (i centrala staden till minst +2,35 m obeaktat vind- och 

vågeffekter). Älvkanten inom område centrala staden, bör vara höjd till senast år 

2040.  

• På lång sikt, föreslås att Stadens inriktningsbeslut ska vara att yttre barriär finns på 

plats år 2070. 

 

I Tabell 3 visas kraven på vattendjup i relation till höjdsättning av samhällsviktiga 

anläggningar, nyanlagda byggnader och prioriterade stråk och utrymningsvägar enligt 

TTÖP.  

 

Tabell 3 Underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerade händelser för att minska 

översvämningsrisk (ref./3/). Angivna höjder i tabellen är relativa höjder. Relevant 

höjdsättning för denna detaljplan är markerad. 

Funktion/ Skyddsobjekt 

Dimensionerande händelse/ planeringsnivå 

Högvatten 
Återkomsttid 200 år 

Höga flöden  
Återkomsttid 200 år 

Skyfall 
Återkomsttid 100 år 

Samhällsviktig 
anläggning  
- nyanläggning 

1,5 meter marginal till 
vital del 

Över nivå för beräknat 
Högsta Flöde (HBF) 

0,5 meter marginal till 
vital del 

Samhällsviktig 
anläggning - befintlig 

0,5 meter marginal till vital del för funktion 

Byggnad och 
byggnadsfunktion  
- nyanläggning 

0,5 meter marginal till 
färdigt golv och vital del 
nödvändig för 
byggnadsfunktion 

0,2 meter marginal till färdigt golv och vital del 
nödvändig för byggnadsfunktion 

Framkomlighet - 
nyläggning 
högprioriterade vägnät 
stråk och 
utrymningsvägar 

Max djup 0,2 meter 
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Figur 2 Planeringsnivåer för olika funktioner/skyddsobjekt vid ett dimensionerande skyfall. Angivna 

höjder är relativa höjder (ref./3/). Aktuella nivåer för Fiskebäck 8:1 är markerade i figuren. 

 

Figur 3 Planeringsnivåer för att säkra objekt till år 2100 för olika funktioner/skyddsobjekt vid en 

högvattenhändelse i havet. Med byggnadsfunktion avses tekniska anläggningar såsom el, 

tele, värme, VA. Angivna höjder i höjdsystemet RH2000. Aktuella nivåer för Fiskebäck 8:1 

är markerade i figuren. (ref./3/) 

 

I staden drivs ett långsiktigt arbete för att minska sårbarhet mot översvämningar orsakade 

av extrema väderhändelser. Som ett led i klimatsäkringsarbetet har Göteborg stad tagit 

fram ett geografiskt planeringsunderlag, även kallade strukturplan för översvämningar 

(ref./2/).  

 

I Figur 4 visas strukturplansåtgärder för aktuellt område. I och kring fastigheten Fiskebäck 

8:1 finns inga planerade åtgärder. Längs med Fiskebäcksvägen finns ett utpekat stråk för 

skyfallsled och ett högvattenskydd längs kajen för fiskehamnen. 
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Figur 4 Föreslagna åtgärder enligt strukturplanen för avrinningsområde Väster (ref./1/). 
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3 UNDERLAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH PÅGÅENDE PROJEKT 

Ingen tidigare dagvattenutredning i anslutning till området har identifierats.  

 

En strukturplan har tagits fram för området. Planen utgör underlag för vidare utformning av 

skyfallsåtgärder. Strukturplanens rekommendationer för detaljplaneområdet har beskrivits i 

avsnitt 2.5.   

 

3.2 GEOLOGI, GRUNDVATTEN OCH MARKMILJÖ 

Jordartskartan är baserad på information från SGU kartgenerator (ref/5/), se Figur 5 och 

visar att jordarterna består huvudsakligen av två olika material inom utredningsområdet. 

Detta bekräftas av den geotekniska utredningen som utförts och som beskriver att jorden 

”består till stor del av fyllnadsmaterial och därunder sandmorän med inslag av silt och grus. 

Under sanden bedöms det finnas delvis finnas lera innan berg påträffats.” (ref/6/). 

 

En markmiljöundersökning i området har identifierat lätt förorenade fyllnadsmassor i 

området (ref/7/). De största föroreningarna har hittats närmast fastigheten i sydost. 

 

 

Figur 5 Bilden visar jordarterna i och kring utredningsområdet. Jordartsdatan är baserad på data 

från SGU (2018). 
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3.2.1 IN- OCH UTSTRÖMNINGSOMRÅDEN 

Hela området som ingår i utredningen har enligt SGU hög genomsläpplighet, se Figur 6. 

Bara närliggande område som ligger längre borta från havet, norr om vägen ovanför 

Fiskebäck 8:1, har medelhög och låg genomsläpplighet (ref/5/). 

 

Figur 6 Genomsläpplighet genererat från SGU kartvisaren. 

3.3 AVVATTNING OCH RECIPIENT 

3.3.1 TOPOGRAFI OCH MARKSLAG 

Området ligger längst ner i avrinningsområdet i anslutning mot havet – recipienten. Marken 

lutar mot recipienten. Lägsta punkten i området är ca 1,6 m över medelvattenytan och 

ligger i anslutning till kajen medan högsta punkten har en höjd på ca +6 m (RH2000) och 

ligger i fastighetens nordvästra hörn. 

3.3.2 AVRINNINGSOMRÅDEN, RINNVÄGAR OCH INSTÄNGDA OMRÅDEN  

I Figur 7 visas delavrinningsområden och rinnvägar i och omkring utredningsområdet. Inga 

större rinnvägar påverkar utredningsområdet. Det större blå avrinningsområdet i figuren 
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avrinner till havet väster om Fiskebäck 8:1, medan det lila området avrinner öster om 

fastigheten. 

 

Det finns därmed ingen större tillrinning i planområdet och det är enbart vattnet som faller 

direkt på planområdet som behöver hanteras. Inga instängda områden har identifierats. 

 

 
Figur 7 Avrinningsområden (Scalgo) 

3.3.3 DIKNINGSFÖRETAG 

Dagvattnet från planområdet avleds inte till ett dikningsföretag. 

3.3.4 FASTSTÄLLD MILJÖKVALITETSNORM 

Recipienten är klassad enligt miljökvalitetsnormer. Havet i Fiskebäcksområdet, 

Asperöfjorden, har problem med kemikalier som anges i VISS, 2019 (ref/6/). År 2017 

uppnådde havet ej god kemisk status och den ekologiska statusen klassades som måttlig. 

Den måttliga ekologiska statusen är baserad på miljökonsekvenstypen flödesförändringar. 

Målet är att uppnå god kemisk status 2027 med undantag för bromerad difenyleter, 

kvicksilver och kvicksilverföreningar och tributyltenn. Förekomsten är klassad som ”uppnår 

ej god kemisk ytvattenstatus”. 
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Det finns två skyddade områden klassade som badvattenområden i Asperöfjorden: 

Saltholmens Kallbadhus och Fiskebäcksbadet. 

3.4 KAPACITET I BEFINTLIGA DAGVATTENSYSTEMET 

Avvattning av området sker idag direkt till havet. 

3.5 HÖGA VATTENNIVÅER I HAVET 

Den dimensionerande havsnivån som området skall planeras utifrån är +2,0 m (RH2000) 

enligt TTÖP. Fastigheten ligger i kustområdet men är inte utsatt för några våg- eller 

vindeffekter till följd av sitt skyddade läge. I Figur 8 visas vilka delar av fastigheten som 

ligger lägre än dimensionerande nivå +2,0 respektive planeringsnivån +2,5 m.  

 

Större delen av området ligger högre än planeringsnivån +2,5 m. Närmast kajkanten finns 

det en yta från kajkant och 20 m in som ligger lägre. 

 

 

Figur 8 Dimensionerande nivå, +2,0 m i bilden t.v. och planeringsnivå +2,5 m i bilden t.h. Källa 

Scalgo. 

3.6 SKYFALLSSITUATION 

I Figur 9 visas en rinnvägsanalys för planområdet. Vatten som kommer från 

avrinningsområdet uppströms påverkar inte fastigheten Fiskebäck 8:1. I princip är det den 

regnvolym som faller inom området som behöver hanteras här. Väster om fastigheten, på 

kommunal mark som i dagsläget upplåts för båtuppställning, går en rinnväg där vatten från 

uppströms liggande avrinningsområde rinner vid skyfall.  

 

Bilden från avrinningsanalysen styrks av skyfallskarteringen för området (Figur 10) som 

visar på ytlig avrinning och maximalt vattendjup vid klimatanpassat regn med 100 års 

återkomsttid. Det finns en lågpunkt intill byggnadens östra sida där vatten kan ansamlas 

idag. I övrigt rinner vattnet på sluttande mark ner mot recipienten. 
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Figur 9 Rinnvägsanalys från Scalgo. 

 
Figur 10 Utdrag ur skyfallsmodellering med vattendjup och flödespilar (ref./4/). 
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4 ANALYS AV PLANFÖRSLAGET 

4.1 SKYFALL OCH HÖGA HAVSNIVÅER 

Större delen av området ligger idag, som beskrivits i tidigare avsnitt, högre än 

planeringsnivån +2,5 m. Ca 20 m in från kajkant är området dock lägre och dessa låga 

delar kan riskera att översvämmas vid framtida höga vattennivåer. I planförslaget, se 

situationsplan i Figur 11, har markhöjderna närmast havet höjts till +2 m. Detta motsvarar 

den dimensionerande havsnivån. Marknivåerna vid husens entréer är planerade till +2.95. 

Genom höjningen av marknivåer har översvämningsrisken hanterats enligt de krav och 

riktlinjer som finns. Bryggan som ansluter till vattnet har en planerad höjd om +1.5 m och 

kommer under kortvariga tillfällen med extremt höga havsnivåer att kunna översvämmas. 

Bryggan har dock ingen funktion som kan påverkas negativt av detta.  

 

Enligt de krav som ställs i stadens tematiska tillägg för översvämningsrisker TTÖP, (ref./3/) 

vad gäller framkomlighet på högprioriterade vägnät, stråk och för utrymningsvägar 

(framkomlighet till byggnaders entréer) gäller max 0,2 meter översvämning för att skapa 

förutsättningar för framkomlighet, se tabell 3 och figur 2. Föreslagen höjdsättning av 

planförslaget säkerställer detta med god marginal. Enligt Göteborgs stads skyfallskartering 

kan problem med framkomligheten på Stora Fiskebäcksvägen uppstå vid skyfall/ 

översvämning då vattendjupen kan överstiga 50 cm till följd av ett 100-års regn. Detta är 

ett befintligt problem för hela närområdet. För att säkra framkomligheten till planområdet 

och resterande fastigheter längs Hälleflundregatan kan en alternativ räddningsväg vara att 

köra via Södra Fiskebäcksvägen som har ett mindre översvämningsdjup. Vägen är idag 

avstängd för genomfart till Hälleflundregatan men har tidigare varit öppen för genomfart 

via Hälleflundregatan, gatan bör därmed vara framkomlig för räddningsfordon utan större 

behov av anpassning. Detta eller annan alternativ räddningsväg får dock studeras vidare 

inom ramen för planarbetet.  

 

 

 

Figur 11 Detalj från planförslag, situationsplan 2020330. 
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Planområdet är inte speciellt utsatt vid skyfall. Större rinnvägar från omkringliggande 

områden och avrinningsområdet uppströms ligger utanför fastigheten. Därmed behöver 

fastigheten vid skyfall enbart hantera det vatten som faller direkt på området. I denna 

hantering är det viktigt att omkringliggande fastigheter inte påverkas negativt av den 

utformning som görs inom planområdet. Med planförslaget och de nivåer på markhöjder 

som angetts där kommer avrinningen mot havet att upprätthållas. Infarterna mot garagen 

behöver höjas upp något relativt omgivande mark för att säkerställa att regnvatten inte leds 

ner i garagen. 

 

Strukturplanen för avrinningsområde väster innehåller åtgärder som syftar till att fördröja 

och avleda det överskottsvatten som inte är avsett att hanteras av stadens 

dagvattensystem. Det finns inga strukturplaneåtgärder som påverkar planområdet.  

4.2 FÖRDRÖJNINGSBEHOV AV DAGVATTEN 

Det totala årsmedelflödet för området uppskattas till ca 10 700 m3/år, beräknat med 

årsmedelnederbörden 894 mm/år.  

 

För att beräkna dimensionerade flöden före och efter exploatering har rationella metoden 

enligt Svenskt Vatten P110 använts (se Bilaga 1). De olika avrinningskoefficienterna för ytor 

är hämtade från P110 (se tabell 4).  

 

 

Tabell 4 Tabellen visar avrinningskoefficienterna för de olika ytorna inom utredningsområdet 

YTA AVRINNINGSKOEFFICIENT 

GRÖNYTA 0,1 

TAK 0,9 

STENSATT YTA MED GRUSFOGAR 0,7 

GRUSVÄG 0,4 

ASFALT, VÄG/PARKERING 0,8 

 

För ytan projekterad för körbar gångväg används faktor 0,5, eftersom ytan består av ett 

material som antas ha en avrinningskoefficient mellan den för stensatt yta och grusväg. 

Återkomsttiden i utredningen har enligt riktlinjer valts till 20 år med en varaktighet på 10 

samt 60 minuter för dimensionerat flöde både innan och efter exploatering.  

 

För framtida scenarier används klimatfaktor 1,25 enligt Kretslopp och vattens checklista. 

För att beräkna intensiteteten används Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104 (Bilaga 1).  

 

Ytorna efter exploatering är baserade på situationsplan daterad 20-03-06 enligt figur 11.   

Ytorna presenteras i tabell 5 nedan. 
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Figur 12  Situationsplan 2020-03-06 

 

Tabell 5 Storlek på ytor i planförslaget. 

 NUVARANDE 

MARKANVÄNDNING (M
2
) 

MARKANVÄNDNING EFTER 

EXPLOATERING (M
2
) 

GRÖNYTA 920 4 350 

TAK 2 440 4 020 

VÄG/PARKERING 9 990 4 300 

KÖRBAR GÅNGVÄG - 680 

TOTALT 13 350 13 350 

   

Ovanstående siffror och beräkningsunderlag leder till följande flöden:  

 

Innan exploatering:  

Ett regn med 10 minuters varaktighet resulterar i ett flöde på 294 l/s.  

Ett regn med 60 minuters varaktighet resulterar i ett flöde på 91,75 l/s.  

 

Efter exploatering: 

Ett regn med 10 minuters varaktighet resulterar i ett flöde på 280 l/s.  

Ett regn med 60 minuters varaktighet resulterar i ett flöde på 87,5 l/s.  

 

Dimensionerande flöde efter exploatering (inkl. klimatfaktor 1,25) är alltså något lägre än 

innan exploatering och innebär en minskning av flöde från fastigheten. Fastigheten ligger 

längst ner i avrinningsområdet och påverkar inte omkringliggande områden. För att följa 

uppsatta krav från Göteborgs Stad ska dock 10 mm fördröjas per kvadratmeter reducerad 

yta, vilket innebär att 80 m
3
 ska fördröjas inom fastigheten.   

 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑦𝑡𝑎 = (4350 ⋅ 0,1) + (4020 ⋅ 0,9) + (4300 ⋅ 0,8) +   (680 ⋅ 0,8) = 8037 𝑚2
 

 

𝑉 = 8037 ∗ 0,01 = 80 𝑚3  
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4.3 RENINGSBEHOV AV DAGVATTEN 

På fastigheten idag bedrivs kontorsverksamhet och parkeringsytor. Avrinning från  

parkeringsytor medför en viss belastning på recipienten främst med avseende på metaller  

(Cu, Zn, PB) och oljor. Planförslaget innebär att markanvändningen inom området ändras till 

större andel grönyta och mindre andel parkering. Detta kommer ha en positiv påverkan på 

dagvattenkvalitén i stort ut från området.  

 

I enlighet med Reningskrav för dagvatten (2017-03-02) faller planområdet inom 

Medelbelastad yta (flerfamiljshusområde). Reningsbehovet av dagvatten avgörs av 

markanvändningen i kombination med recipientens känslighet. Havsområden är klassade 

som mycket känsliga recipienter i Göteborgs stads Reningskrav för dagvatten 

(2017-03-02).  

 

Detta sammantaget innebär att dagvatten från området enligt riktlinjerna faller inom 

kategorin ”Rening” (Mycket känslig recipient och medelbelastad yta). Rening innebär 

sedimentation och infiltration/filtrering av dagvatten. Rening av dagvatten ska tillämpas för 

alla ytor inom området. Gödsling av gräs och annan växtlighet bör undvikas för att inte öka 

eventuell belastning av näringsämnen i dagvattnet.  

 

Med hjälp av StormTac (V. 20.2.2) har en föroreningssimulering gjorts för området. 

Resultaten från föroreningssimuleringen har jämförts med Göteborgs stads riktvärden för 

dagvatten. Ett regn på 837 mm/år har använts, dvs. en genomsnittlig regnmängd för 

Göteborgs stad. Den översiktliga markanvändning som har använts som in-data i 

programmet presenteras i Tabell 6. Tabellen redovisar markanvändning som har använts i 

StormTac för att beräkna föroreningar. Observera att markanvändningen i StormTac är 

framtagen med hänsyn till föroreningsbidrag per typ av yta.   

 
Tabell 6. Markanvändningen som har använts i StormTac för området. 

Markanvändning område  Före exploatering 

(ha) 

Efter exploatering 

(ha) 

Industrimark 1,2 0 

Gräsyta 0,092 0,44 

Flerfamiljshusområde 0 0,9 

Summa 1,3 1,3 

 

Jämförelsen mellan halterna före och efter exploatering (utan rening) visar att 

koncentrationen av samtliga ämnen minskar efter exploatering, på grund av förändrad 

markanvändning, se Tabell 7. Efter exploatering utan rening är det 6 stycken ämnen som 

överskrider riktvärdena för mycket känslig recipient i Göteborgs stad. Dessa ämnen är Cd, 

Cu, Zn, P, N och SS.  
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Tabell 7. Tabellen visar föroreningshalterna före och efter exploatering med och utan rening. Fetstilt 
innebär överskridning av Göteborgs stads riktvärden. 

Som reningsanläggning har svackdiken modellerats i StormTac. För att uppnå 

föroreningsmängden som presenteras i Tabell 7 krävs ca 200m
2
 svackdike med en 

uppskattad reningseffekt på 15 procent. Med rening är det endast fyra ämnen som 

överskrider riktvärdena: Cu, BaP, P och Zn. Koncentrationen av dessa ämnen är dock 

förbättrade jämfört med efter exploatering utan rening med undantag för BaP.  

 

Med hänsyn till MKN anses inte planområdet påverka kvalitetskraven på recipienten 

negativt då utsläpp av kemikalier, metaller (Cu, Zn och Pb) och oljor minskar efter 

exploatering. Sammantaget innebär planförslaget att markanvändningen inom området 

ändras till större andel grönyta och mindre andel hårdgjort. Detta kommer ha en positiv 

påverkan på dagvattenkvalitén i stort ut från området.  

 

Det är viktigt att notera att StormTac är en modell över hur föroreningar ändras vid 

exploatering. Programmet lämpar sig bäst för att representera större områdens 

föroreningsbelastning. Vid små områden, som utredningsområdet är, blir resultaten 

osäkrare. Resultatet bör därför ses som en indikation på hur det kan se ut och viktas 

tillsammans med de verkliga förhållandena.  

4.4 PÅVERKAN PÅ DAGVATTENSYSTEM OCH RECIPIENT NEDSTRÖMS 

Eftersom det dimensionerande flödet är mindre efter exploateringen sker ingen negativ 

påverkan avseende flödet till recipienten. Eftersom andelen hårdgjord yta minskar avsevärt 

samt genom rening av dagvatten enligt föreslagna åtgärder för dagvattenhantering i 

kapitel 5 bedöms att detaljplanen inte påverkar möjligheten att nå fastställda 

miljökvalitetsnormer för recipienten Asperöfjorden.   

 

  

Total föroreningsmängd  
 

 Ämne Riktvärden (Göteborg) Före exploatering Efter exploatering  

Efter exploatering 

med rening  

Pb (µg/l) 14 23 8,9 
5,6 

Cd (µg/l) 0,4 1,1 0,41 
0,28 

Cr (µg/l) 15 11 7,1 
3,8 

Cu (µg/l) 10 36 20 
16 

Ni (µg/l) 40 14 6,2 
4,2 

Zn (µg/l) 30 220 65 
46 

Hg (µg/l) 0,050 0,058 0,017 
0,016 

P (µg/l) 50 240 170 
140 

N (µg/l) 1 250 1700 1400 
1200 

Olja (µg/l) 1000 1900 430 
110 

SS (µg/l) 25 000 79 000 45 000 
26 000 

BaP (µg/l) 0,050 0,11 0,029 
0,061 
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5 FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

I enlighet med liggande planförslag föreslås att så stora ytor som möjligt inom planområdet 

görs gröna och att de hårdgjorda ytorna hålls till ett minimum. Detta kommer skapa 

naturlig fördröjning ut från planområdet och tillsammans med höjdsättning behålls den 

naturliga avrinningen ut från området till recipienten. Utöver detta skapas också ett värde i 

grönskan både estetiskt och ekologiskt. 

5.1 HÖJDSÄTTNING 

Föreslagen höjdsättning i planskiss daterad 2020-03-06, bibehåller den naturliga 

avrinningen direkt ut i havet. Vissa osäkra punkter finns i anslutning till garagenedgångar 

där höjdsättning för ramp, trottoar och vägbana måste säkerställa att dagvattnet inte rinner 

ner i garaget. Detta gäller framför allt den mest västliga nedfarten till garaget som ligger i 

anslutning till områdets lägsta punkt.  

5.2 PARKERINSPLATSER 

Parkering i området föreslås till största delen ske i underjordiskt garage, men ett fåtal 

parkeringsplatser föreslås längs gatorna och i anslutning till kontorshus.  

 

Genom att undvika att asfaltera parkeringsplatser kan belastningen från de ytorna minska.  

Därför föreslås genomsläpplig beläggning för att hålla nere andelen hårdgjord yta, och för 

att skapa en enklare form av rening för parkeringsplatserna i enlighet med riktlinjerna. 

Genomsläpplig beläggning är en metod som ofta används för just parkeringsplatser. Det är 

ett alternativ till traditionell asfalt och bidrar med flödesutjämning och rening av dagvatten. 

Exempel på genomsläpplig beläggning är grus, hålstensbeläggning, beläggningar med 

genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt. 

 

För parkeringsytor krävs en konstruktion med bärlager i botten. Vid behov kan detta även 

kompletteras med ett förstärkningslager. Då marken inte ger möjlighet för vattnet att 

perkolera ner till grundvattnet behövs dräneringsrör i konstruktionens botten. (Stockholm 

vatten och avfall, 2017).  

 

En genomsläpplig beläggning kommer efterhand att sätta igen och behöver underhåll för 

att bibehålla infiltrationskapaciteten. Fogar behöver hållas rena genom spolning eller 

sopning och vid igensättning kan materialet behöva ersättas. 

 

  

Figur 13 Exempel på parkering med genomsläpplig beläggning (VASYD, 2019) (Svensk byggtjänst, 2012)  

Dagvattenhantering från väg och körbar gångväg tillhör kategorin mindre belastad yta och 

ska därmed genomgå enklare rening, vilket innebär avskiljning av partiklar via översilning 

genom växtlighet eller fördröjning. 
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5.3 TAKAVVATTNING 

Takdagvatten leds bort från huskroppar med tät ränna och tillåts sedan infiltrera i och 

magasineras i makadamstråk utmed gatorna.  

  

 

Figur 14. Exempel på tät ränna som leder takvatten till makadammagasin. (källa: NSVA.se) 

5.1 MAKADAMSTRÅK/SVACKDIKEN UTMED GATORNA 

Makadamstråk eller svackdiken föreslås längs gatorna på östra och västra sidan av 

området. Dessa används för att ta emot dagvatten från gator och fastigheter istället för att 

stora dagvattenledningar och dagvattenbrunnar anläggs i gatan. Makadamstråk fungerar 

både avledande och fördröjande, men till skillnad från svackdiken står det aldrig vatten 

ovan mark.  

 

Ett svackdike är ett gräsklätt dräneringsstråk som ger långsam borttransport av dagvatten.  

Dikets botten består av makadam som ger en stor fördröjningsvolym och en 

dräneringsledning. Vid kraftiga regn står vatten upp på gräsytan.  

 

   

Figur 15. Exempel på makadamstråk utmed gata och svackdike (högra bilden) (källa: NSVA.se) 
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Figur 16. Typsektion av makadamdiken, illustration: WRS (Miljöförvaltningen, Stockholm stad, 2019) 

Plats för svackdiken föreslås avsättas i anslutning till vägar och parkeringsplatser där det 

största reningsbehovet finns. Figur 17 visar möjliga placeringar för svackdiken, men 

placering och mått på diket kan anpassas vid detaljprojektering. I enlighet med 

beräkningarna från kapitel 4.2 föreslås 75 m svackdiken med en bredd på 2,5 m och djup 

med 0,5 m för att fördröja 273 m
3
, vilket mer än väl möjliggör tillräcklig fördröjning enligt 

uppställda krav från Göteborgs stad.  

 

 

Figur 17. Möjliga placeringar för svackdike. 
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5.2 ANSVARSFÖRDELNING 

Samtliga lösningar föreslås på kvartersmark och fastighetsägaren ansvarar för skötsel och 

drift av dagvattenlösningarna. Om ytan istället skulle vara allmän platsmark ansvarar 

kommunen eller väghållaren för drift och skötsel av dagvattensystemen.  

5.3 BORTVALDA ALTERNATIV 

Alltför komplicerade dagvattenlösningar är inte ekonomiskt och miljömässigt motiverade 

eftersom detaljplanen är en liten och avgränsad yta, längst ner i avrinningsområdet. 

Förslaget är att istället för komplicerade lösningar placera rätt lösning på rätt plats – enkla, 

helt eller delvis öppna lösningar för hantering av mindre förorenat dagvatten från väg och 

parkering. 
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  

6.1 DAGVATTEN 

Några övergripande faktorer att ha i åtanke för fortsatt arbete med planområdet är: 

 

• Fastigheten Fiskebäck 8:1 har ingen tillrinning från omkringliggande områden. Det 

är enbart det regn som faller på fastigheten som behöver hanteras. 

• Området lutar mot vattnet och ytavrinning vid regn sker idag i riktning mot 

recipient (havet). Denna huvudriktning har behållits i liggande planförslag, daterat 

2020-03-06, (Figur 11) med lutningar mot havet samt mot områdets sydvästra 

hörn. Föreslagen höjdsättning i planförslaget, alternativt motsvarande lutningar, 

måste säkerställas för att inga instängda områden skapas. 

• Föroreningsberäkningarna påvisar att föroreningsbelastningen minskar efter 

exploatering. Med föreslagen reningsanläggning uppnås Göteborgs riktvärden för 

utsläpp till recipienten med undantag för ett fåtal ämnen.  

 

Förslag till åtgärder för att hantera dagvatten inom planområdet beskrivs nedan: 

A. Arbeta med höjdsättning för att säkerställa avrinningen mot recipienten och 

undvika lågpunkter i enlighet med föreslagen höjdsättning i planskiss daterad 

2020-03-06.  

B. Planera för ytor i anslutning till parkering och längs vägar för omhändertagande av 

dagvatten ur reningssynpunkt och avledning. 

C. Använd dagvatten som inspiration för nya hållbara lösningar.  

6.2 SKYFALL OCH HÖGA HAVSNIVÅER 

Några övergripande faktorer att ha i åtanke för planeringen av området är: 

 

• 20 m närmast kajkant är området idag lägre än +2.5 m. För att hantera risken för 

höga havsnivåer har man i planförslaget höjt marken till +2 m och säkrat byggnader 

till minst +2,5 m. Närmast havet kan bryggan kunna översvämmas vid extrema 

havsnivåer. Även marken som höjts till +2 m kan komma att översvämmas i ett 

framtida klimat och detta behöver man ha i åtanke vid planeringen av 

användningen av marken. 

• Området lutar mot vattnet och ytavrinning vid regn sker idag i riktning mot 

recipient. Denna huvudriktning bör behållas vid planerad höjdsättning av området 

så att inga rinnvägar skapas mot huskroppar/entréer eller garageinfarter. 

• Framkomligheten på Stora Fiskebäcksvägen eller alternativ räddningsväg 

behöver studeras vidare.  
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BILAGA 1 – BERÄKNINGAR DIMENSIONERANDE FLÖDEN 

 

 

För att beräkna dimensionerade flöden har rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 

använts (se ekvation 1): 

 

𝑞
𝑑 𝑑𝑖𝑚

= 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖(𝑡𝑟)  (1) 

 

där 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = Dimensionerande flöde, [l/s] 

A = Avrinningsområdets area, [ha] 

𝜑         = Avrinningskoefficient [-] 

𝑖(𝑡𝑟)    = Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha] 

𝑡𝑟       = Regnets varaktighet 

 

 

För att beräkna intensiteteten används Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104 (ekvation 

2).  

 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2                    (2) 

 

där 

𝑖Å = Regnintensitet, [l/s*ha] 

𝑇𝑅 = Regnvaraktighet, [minuter] 

Å = Återkomsttid 
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BILAGA 2 - FLÖDESBERÄKNINGAR 

INNAN EXPLOATERING 

 

o Varaktighet 10 minuter: 

 

Intensiteten beräknas:  𝑖Å = 190 ∗ √240
3

∗
ln(10)

100,98
+ 2 = 286,70 l/s*ha,  

 

vilket ger ett dimensionerade flöde: 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚,𝐻Å𝑅𝐷𝐴 𝑌𝑇𝑂𝑅 +  𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚,𝐺𝑅Ö𝑁𝑌𝑇𝐴  

 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = (0,24 ∗ 0,9 ∗ 286,70) + (1 ∗ 0,8 ∗ 286,70) + (0,09 ∗ 0,1 ∗ 286,70) 
 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝟔𝟐 + 𝟐𝟐𝟗, 𝟑𝟓 + 𝟐, 𝟔 = 𝟐𝟗𝟒 𝒍/𝒔 

 

o Varaktighet 60 minuter: 

 

Intensiteten beräknas:  𝑖Å = 190 ∗ √240
3

∗
ln(60)

600,98 + 2 = 89,50 l/s*ha,  

 

vilket ger ett dimensionerade flöde: 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚,𝐻Å𝑅𝐷𝐴 𝑌𝑇𝑂𝑅 +  𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚,𝐺𝑅Ö𝑁𝑌𝑇𝐴 

 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = (0,24 ∗ 0,9 ∗ 89,5) + (1 ∗ 0,8 ∗ 89,5) + (0,09 ∗ 0,1 ∗ 89,5) 
 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝟏𝟗, 𝟑𝟓 + 𝟕𝟏, 𝟔 + 𝟎, 𝟖 = 𝟗𝟏, 𝟕𝟓 𝒍/𝒔 

 

EFTER EXPLOATERING 

 

o Varaktighet 10 minuter: 

 

Intensiteten beräknas:  𝑖Å = 190 ∗ √240
3

∗
ln(10)

100,98 + 2 = 286,70 l/s*ha,  

 

vilket ger ett dimensionerade flöde: 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚,𝐻Å𝑅𝐷𝐴 𝑌𝑇𝑂𝑅 +  𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚,𝐺𝑅Ö𝑁𝑌𝑇𝐴  

 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = (0,4 ∗ 0,9 ∗ 286,70) + (0,43 ∗ 0,8 ∗ 286,70) +  (0,07 ∗ 0,5 ∗ 286,70) + (0,43 ∗ 0,1 ∗ 286,70) 
 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝟏𝟎𝟑, 𝟐 + 𝟗𝟖, 𝟔 + 𝟏𝟎 + 𝟏𝟐, 𝟑 = 𝟐𝟐𝟒 𝐥/𝐬  
 

Dimensionerade flöde med klimatfaktorn 1,25: 𝒒𝒅 𝒅𝒊𝒎 = 𝟏, 𝟐𝟓 ∗ 224 = 𝟐𝟖𝟎 𝒍/𝒔 

 

Totalt dimensionerade flöde från de nya projekterade ytorna är: 𝐪 = 𝟐𝟖𝟎 𝒍/𝒔 

 

o Varaktighet 60 minuter: 

 

Intensiteten beräknas:  𝑖Å = 190 ∗ √240
3

∗
ln(60)

600,98 + 2 = 89,50 l/s*ha,  

 

vilket ger ett dimensionerade flöde: 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚,𝐻Å𝑅𝐷𝐴 𝑌𝑇𝑂𝑅 +  𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚,𝐺𝑅Ö𝑁𝑌𝑇𝐴  

 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = (0,4 ∗ 0,9 ∗ 89,5) + (0,43 ∗ 0,8 ∗ 89,5) +  (0,07 ∗ 0,5 ∗ 89,5) + (0,43 ∗ 0,1 ∗ 89,5)
= 𝟑𝟐, 𝟐𝟐 + 𝟑𝟎, 𝟖𝟎 + 𝟑, 𝟏𝟓 + 𝟑, 𝟖𝟓 = 𝟕𝟎 𝒍/𝒔 

 

Dimensionerade flöde med klimatfaktorn 1,25: 𝒒𝒅 𝒅𝒊𝒎 = 𝟏, 𝟐𝟓 ∗ 70 = 𝟖𝟕, 𝟓 𝒍/𝒔 

 

Totalt dimensionerade flöde från de nya projekterade ytorna är: 𝐪 = 𝟖𝟕, 𝟓 𝒍/𝒔 


