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Sammanfattning 
Denna utredning har tagits fram för att utvärdera dagvatten- och skyfallsrelaterade frågor i samband 
med detaljplanearbetet för Gamlestads torg etapp 2 och kv Sillen. 
 
Ett förslag på hantering av dagvatten och skyfall inom planområdet efter planerade förändringar och 
höjdsättningar har tagits fram. 
 
Förutsättningarna och möjliga åtgärder har diskuterats vid möten med övriga tekniska förvaltningar. 
Senaste mötet hölls 17 april 2019 vid vilket Trafikkontoret, Park och Naturförvaltningen, 
Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret var representerade. 
 
I bilden nedan visas en sammanfattning av alla dag- och skyfallsåtgärder som föreslås för detaljplanen. 
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För vissa dagvatten- eller skyfallsfunktioner kan olika alternativ väljas. Begränsningar i fortsatt 
planarbete kan komma att påverka vilket åtgärdsalternativ som blir bäst. Funktioner som har flera 
alternativ benämns med a och b i figuren ovan. Utöver dessa lösningar kommer nya 
dagvattenledningar att behövas.  
 
Följande dagvatten- och skyfallsåtgärder föreslås för planområdet: 

1. Ytligt stråk för skyfall längs Gamlestadsvägen östra sida. Biofilter är integrerat i stråket som 
avleder skyfall norrut. 

2. Väg på kvartersmark används för avledning av skyfall. 
3. Trumma genom spårvagnens banvall för att avleda skyfall. 
4. Skyfallsyta  

a. Marknivån sänks för att utvidga utjämningsvolym. 

Norra delen 
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b. Befintlig marknivå behålls. 
5. Avledning av ytvatten. 

a. Fördelning av ytvatten norrut och söderut. 
b. Skyfallsled som leder vatten söderut. 

6. Beredskapsplan för översvämning vid skyfall. Ny pumpstation och ny släppunkt för 
tryckledning. 

7. Vägytan (allmän plats) används för avledning skyfall. Mer detaljer i avsnitt 5.2. Yta behövs 
även för biofilter i gatan för att klara reningskraven.  

8. Dagvattenrening och avledning av skyfall. Ytligt stråk för skyfall längs Gamlestadsvägen. 
Biofilter är integrerat i stråket för rening av dagvatten. Stråket avleder även skyfall till Säveån. 

9. Dagvattenrening med makadamdiken på kvartersmark. 
 
Om detaljplanen genomförs enligt denna dag- och skyfallsutredning kommer anlagda 
utjämningsvolymer att minska översvämningsrisken vid dimensionerande regn för att möta gällande 
krav. Dagvattenrening kommer att minska mängden föroreningar till Göta Älv vilket påverkar 
miljökvalitetsnormerna positivt. Belastningen minskar på befintligt ledningsnät i norra delen av 
planområdet. Ett större område än idag föreslås avledas till Säveån för att minska belastningen på 
ledningen till Göta Älv. Vid avledning av ett större flöde är det extra viktigt med rening för att inte på 
verka miljökvalitetsnormerna i Säveån negativt. Nya byggnader inom planområdet kommer inte att 
skadas vid skyfall. Ökad kapacitet för ytvatten norrut och anläggande av skyfallsyta mellan 
banvallarna minskar översvämningen i lågpunkten under viadukten på planområdets västra sida och 
förkortar återställningstiden. 
 
I tabellen nedan sammanställs kostnaderna för investering samt drift och underhåll av respektive 
åtgärd.  

ID Åtgärd Investering 
(kkr.) 

Drift & 
underhåll 

(kkr.)  
1.1 Ytligt stråk för 

skyfall 
420 10,5 

1.2 Biofilter i stråk 230 45,5 
2 Väg används som 

skyfallsled 
0 0 

3 Trumma genom 
banvall 

100 1 

4 Skyfallsyta 2100 87.5 
5 Avledning av 

ytvatten/skyfallsled 

 

0 0 

6 Beredskapsplan för 
översvämning1 

0 0 

7 Avledning skyfall på 
vägyta 

0 0 

7.2 Biofilter i stråk 488 49 
8a Ytligt stråk för 

skyfall 

 

180 4,5 

8.2 Biofilter i stråk 2110 210 
9 Makadamdiken på 

kvartersmark 
1030 104 

- Summa 6658 319 
 
Beroende på åtgärdsalternativ uppgår investeringskostnaden till ca 6,2 miljoner kr. Årlig drift och 
underhållskostnad uppskattas till ca 270 000 kr/år. 
 
                                                      
1 Kostnaden 0 kr motiveras med att detaljplanen inte är drivande för åtgärden.  
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I följande tabell ges hur ansvaret för åtgärderna fördelas på Kretslopp och vatten (KoV), 
Trafikkontoret (TK), Park- och Naturförvaltningen (PoNF), exploatör (Expl) eller fastighetsägare 
(Fast). 
 

ID Åtgärd  Genomförande  Drift och underhåll  
1 Ytligt stråk för skyfall och biofilter längs 

Gamlestadsvägen östra sida 
TK eller KoV TK eller KoV 

2 Skyfallsled på kvartersmark Expl Fast 
3 Trumma genom banvall TK TK 
4 Skyfallsyta TK TK 
5 Avledning av ytvatten/skyfallsled på kvartersmark 

 

Expl Fast 

6 Beredskapsplan för översvämning TK TK 
7 Avledning skyfall på vägyta TK TK 
7 Biofilter i gatan  TK eller KoV TK eller KoV 
8 Ytligt stråk för skyfall och biofilter 

 

TK eller KoV TK eller KoV 

9 Makadamdiken på kvartersmark Expl Fast 
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1 Projektbeskrivning 
 
Kretslopp och vatten har fått i uppdrag av Stadsbyggnadskontoret att ta fram en dagvatten- och 
skyfallsutredning inför en ny detaljplan för Gamlestads torg etapp 2, se Figur 1. 

 
Figur 1. Orienteringskarta som visar planens lokalisering i staden. 

Uppdraget syftar till att ta fram långsiktigt hållbara förslag på hantering av dagvatten och skyfall inom 
planområdet efter planerade förändringar och höjdsättningar. Det innebär att bl.a. fördröjning och 
rening av dagvatten samt hantering av skyfall studeras.  
  
Huvudsyftet med dagvatten- och skyfallsutredningen är att avgöra om marken är eller kan göras 
lämplig för bebyggelse (Boverket, 2015). 

1.1 Planförslag 
Planområdet är beläget cirka 3 km nordost om Göteborgs stadskärna. Det utgörs idag huvudsakligen 
av ett trafikområde, och till en mindre del av ett verksamhetsområde. Det angränsar till Norge-
/Vänerbanan i väster och till äldre landshövdingehusbebyggelse i öster. 
 
Planförslaget syftar till att utveckla en blandstad med en blandning av bostäder, kontor, service, kultur 
m.m. i nära anslutning till den nya knutpunkten för kollektivtrafik. Målsättningen är att skapa en hög 
exploatering för att utnyttja närheten till regional och lokal kollektivtrafik. Inom planområdet planeras 
för bl.a. 700 bostäder och 45 000 m2 verksamhetsyta. 
 
Befintlig översiktsplan beskriver planområdet som ett förnyelseområde som är en del i den centrala 
staden. Den fördjupade översiktsplanen anger att området ska bebyggas med blandstad med 50 - 80% 
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bostäder. Illustration över den planerade markanvändningen inom planområdet visas i Figur 2, 
tillsammans med den uppdelning av området som är gjord i utredningen.  
 
I planområdets sydöstra del sker endast en enklare ombyggnation av vägen och dagvattenhanteringen 
kommer att fortgå likt tidigare. Området antas därför inte behöva ingå i utredningen. Figur 3 visar 
uppdelningen mellan kvartersmark och allmän platsmark enligt detaljplanen. I norra delen av 
planområdet ligger kv. Sillen. Det är en egen detaljplan som planeras införlivas i Gamlestads torg 
etapp 2. Dag- och skyfallshanteringen i kv. Sillen utreds därför också i denna rapport.  
 

 
Figur 2. Planområdet. Plangräns visas i orange. Hus markeras med grått och grönytor med turkos (White, 2019-09-18) 
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I Figur 3 visas markanvändningen i planförslaget uppdelat på bostäder (gult), kontor (brun), skola 
(röd), gata/torg (grå), park (grön) och vatten (blått). 

 
Figur 3. Markanvändning för planförslaget (White, 2019-09-18)  
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2 Riktlinjer och styrande dokument 
De två viktigaste dokumenten för dagvatten- och skyfallshantering är Förslag till översiktsplan för 
Göteborg – Tillägg för översvämningsrisker (TTÖP) (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019) 
och Svenskt vattens publikation P110 (Svenskt vatten, 2016). Utöver dessa rapporter är ett flertal 
riktlinjer styrande i arbetet med dagvatten- och skyfallsfrågor inom och i anslutning till 
utredningsområdet. Gällande riktlinjer sammanställs i efterföljande stycken. 
 

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 (Svenskt vatten, 2016). 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  
(Svenskt 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 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. 
 
Om uppdimensionering, för att uppfylla kraven enligt P110, bedöms bli för omfattande för 
dagvattensystem som ligger nedströms det förtätade områden och nedströms tillkommande system är 
Kretslopp och vattens bedömning att funktionskraven enligt den tidigare publikationen P90 
Dimensionering av allmänna avloppsledningar (2004) ska vara uppfyllda. 
 
 

2.2 Fördröjningskrav 
VA-systemen är hårt belastade. Ökad exploatering och framtida klimatförändringar kommer att öka 
belastningen ytterligare, med fler översvämningar till följd av att befintliga ledningar inte klarar av att 
leda bort de stora vattenmassorna. Att dimensionera upp hela ledningssystemet är varken tekniskt eller 
ekonomiskt möjligt. 
 
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 
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bidrar till att generera dagvatten vid en regnhändelse. När nya ytor hårdgörs blir avrinningsförloppet 
snabbare. Fördröjningskravet syftar till att minska flödestopparna och belastningen på befintligt 
dagvattensystem och recipienter.  
 
På allmän plats ska fördröjning eftersträvas så att kapaciteten i ledningsnätet inte överskrids vid 
dimensionerande regn.  
 

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.  
 
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 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. 
 
Planområdet är hårt belastad yta (vägar med ÅDT över 20 000) och medelbelastad yta (kvartersmark 
och lokalgator) vad gäller de avvattnande ytornas föroreningsbelastning. Recipienterna för 
planområdet räknas som känslig (Säveån) och mindre känslig (Göta Älv). Utifrån Tabell 2 innebär 
detta att rening ska utföras för de hårt belastade vägarna och att enklare rening ska användas för 
kvartersmarken.  
 
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  
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2.5 Skyfallssäkring 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 (Göteborgs 
Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019) ska ny bebyggelse anpassas efter klimatanpassat 100-årsregn, 
d.v.s. ett regn med 100 års återkomsttid år 2100.  
 
När dagvattensystemet är fullt innebär det 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. 
 
Det tematiska tillägget, TTÖP, (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019) presenterar förslag till 
mål och övergripande strategier för hur staden ska bemöta dagens och framtidens översvämningsrisker 
i sin planering. 
 
I Tabell 3 visas kraven på vattendjup i relation till höjdsättning av samhällsviktiga anläggningar, 
nyanlagda byggnader och prioriterade stråk och utrymningsvägar enligt dokumentet. 
 
Tabell 3 Underlag för föreslagna planeringsnivåer vid dimensionerade händelser för att minska översvämningsrisk 
(Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019). Angivna höjder i tabellen är relativa höjder. 

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 

 
I staden drivs ett långsiktigt arbete för att minska stadens sårbarhet mot översvämningar orsakade av 
extrema väderhändelser. Som ett led i klimatsäkringsarbetet har Göteborg stad tagit fram ett 
geografiskt planeringsunderlag, även kallad strukturplan för översvämningar. Metoden beskrivs i 
Strukturplan för hantering av översvämningsrisker - Metodbeskrivning (Göteborgs Stad, Kretslopp 
och vatten, 2018). 

Strukturplanen innehåller åtgärder som syftar till att fördröja och avleda det överskottsvatten som inte 
är avsett att hanteras av stadens dagvattensystem. Åtgärderna i strukturplanen är övergripande och ur 
ett avrinningsområdesperspektiv.  
Strukturplanens föreslagna åtgärder beskrivs i avsnitt 4.1.1. 
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2.6 Rain Gothenburg 
Jubileumssatsningen Rain Gothenburg ingår i Göteborgs Stads fyrahundraårsfirande 2021. Det regnar 
i snitt var tredje dag i Göteborg, och med klimatförändringarna kommer de svåra skyfallen sannolikt 
att öka. Därför satsar Göteborg på att bli en internationell förebild som regnstad, både i att bygga en 
hållbar stad som tar hand om stora regnmängder och att ta tillvara regnets möjlighet till att ge unika 
upplevelser. Projektet inbegriper tre huvudområden där dagvatten och skyfallshantering är ett av dem. 
De två andra fokuserar på konst och design samt individens upplevelse. Tanken är att genom konst, 
arkitektur, stadsplanering, lek, multifunktion och pedagogik kopplat till regnvattnet locka människor 
till utevistelse, upplevelser och möten i en stad som är levande även när det regnar (Göteborgs Stad, 
2018).  
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3 Förutsättningar 
I följande avsnitt beskrivs platsspecifika förutsättningar som påverkar framtida förslag till dagvatten- 
och skyfallshantering. 

3.1 Tidigare utredningar och pågående projekt 
En dagvattenutredning togs fram för detaljplaneområdet 2016 (Ramböll, 2016). Efter utredningens 
färdigställande togs nya riktlinjer för skyfallshantering fram av Göteborgs stad. Dessutom har 
planområdets gränser utvidgats. Denna utredning ersätter utredningen från 2016. 
 
En strukturplan har tagits fram för området. Planen utgör underlag för vidare utformning av 
skyfallsåtgärder. Strukturplanens rekommendationer för detaljplaneområdet beskrivs i avsnitt 4.1.1. 
 
I området kring planområdet pågår program och flera detaljplaner av olika storlek. I Figur 4 visas en 
kartöversikt av utredningens analysområde i gul färg (schematiskt utritad), befintliga detaljplaner och 
pågående planprojekt. Detaljplanerna och planprojektet som bedöms ha störst påverkan på Gamlestads 
torg etapp 2 markeras med namn i kartan. Ingen av dem påverkar dock genomförbarheten.  
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Figur 4 Fastslagna detaljplaner (bruna ytor), pågående program (gröna ytor) och planprojekt (lila markeringar) samt 
planerad skyfallsåtgärd (blå yta). (GOKart, 2019-09-20) 

DP Gamlestadens fabriker: Enligt förslaget är framkomligheten till planområdet vid skyfall 
beroende av att denna plan har en framkomlig väg österut längs Artillerigatan.. 
 
Program Slakthusområdet: Programområdet ligger nedströms Gamlestads torg etapp 2. Genom 
programområdet och vidare genom Gamlestads torg etapp 2 går Slakthusgatan som är en 
utryckningsväg. I gränsen mellan områdena finns en lågpunkt där vatten ställer sig vid skyfall. Det gör 
att utryckningsvägen inte är framkomlig vid skyfall. Eftersom Gamlestads torg Etapp 2 ligger 
uppströms lågpunkten kan åtgärder skapas för att reducera översvämningen.  
 
DP Gamlestads torg etapp 1: Detaljplanen är antagen. Skyfall från planområdet avleds delvis mot 
Gamlestads torg etapp 2 men har ingen särskild påverkan på planen. 
 
DP Bostäder vid Brettegatan: I arbetet med planen har det varit svårt att uppnå Göteborgs riktlinjer 
avseende översvämningsrisk vid skyfall. Planens fortsatta framdrift påverkar dock inte Gamlestads 
torg etapp 2. 
 
Skyfallsåtgärd Gamlestadsvallen: En skyfallsåtgärd har förprojekterats av Kretslopp och vatten och 
beslut om fortsatt framdrift planeras tas i förvaltningens nämnd under 2019. Om projektet genomförs 
enligt liggande förslag minskar mängden ytvatten till Gamlestads torg etapp 2 betydligt. Djupet på 

Program Slakthusområdet 

DP Bostäder vid 
Brettegatan DPU.kv. Sillen 

DP Gamlestads torg etapp 2 

DP Gamlestadens fabriker 

Skyfallsåtgärd 
Gamlestadsvallen 

DP Gamlestads 
torg etapp 1 
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vatten som strömmar genom planen kommer att minska och mängden vatten i lågpunkten i 
Slakthusgatan kommer att minska. Huruvida det helt löser framkomlighetsproblemen längs 
Slakthusgatan är dock inte utrett. Genomförbarheten av Gamlestads torg etapp 2 är dock inte beroende 
av skyfallsåtgärden. 
 

3.2 Geologi, grundvatten och markmiljö 
Markytan inom planområdet sluttar generellt från öst till väst och marknivån varierar mellan ca -0,2 
och +6. Lägsta marknivån återfinns på Slakthusgatan under spårvagnsviadukten. 

Jordlagren inom planområdet utgörs överst av ett ytligt lager med fyllnadsmassor som huvudsakligen 
består av sand, grus, sten, lera och byggrester. Fyllnadsmassornas mäktighet varierar generellt mellan 
ca 1 - 4 m. De naturligt avlagrade jordlagren under fyllnadsmassorna utgörs huvudsakligen av ett lager 
med en lös siltig lera, av varierande mäktighet, som vilar på ett lager med friktionsjord av okänd 
mäktighet innan berget tar vid. Det förekommer krypsättningar troligen till stort djup i de områden där 
fyllnadsmassor har använts (Fastighetskontoret, 2015). 
 
Då jordlagren i området utgörs mest av lera innebär detta generellt låg genomsläpplighet och låg 
infiltrationskapacitet.   
 
Ur Swecos fördjupade stabilitetsutredning (Sweco, 2016) längs Säveån framkommer att 
grundvattennivån generellt ligger mellan 1 m till 2 m under markytan närmast Säveån och har ca 120 
m från Säveåns norra strandkant mätts till ca 4,5 m under markytan (ca nivån +2,5). Liknande 
mätpunkt, söder om Säveån har inte hittats i utredningen men situationen antas vara likvärdig.  
I nära anslutning till planområdet finns ett grundvattenmagasin som är klassat som en 
grundvattenförekomst. Framtida uttag av grundvattnet för dricksvattenändamål är inte aktuellt 
eftersom vattnet är förorenat. Planförslaget innebär inga negativa konsekvenser för vattentäkten. 
 
Enligt ”behovsbedömning (utredning) avseende betydande miljöpåverkan” för planområdet, finns det 
höga halter av PAH:er, petroleumföroreningar och metaller vid Artillerigatan samt väster om 
Gamlestadsvägen. Halter av diesel-, koppar-, och zinkföroreningar som överskrider riktvärdena har 
också påträffats där det tidigare legat bensinstationer. Föroreningarna kan ha spritt sig till marken 
under vägarna. 
 

3.3 Trafikprognos 
Trafikerade gator, parkeringar och industrier klassas som smutsiga ytor och bidrar till största del till 
mängden föroreningarna i dagvattnet. Trafikmängden är avgörande för hur mycket föroreningar som 
samlas i dagvattnet från gatorna i området. Årsdygnstrafiken (ÅDT) för befintlig situation samt efter 
genomfört trafikförslag visas i Figur 5 respektive Figur 6. Även om sträckningen av gatan och 
trafikflödena ändras något kommer det även efter exploatering att vara fortsatt hög belastning på 
gatorna med upp till 20 000 ÅDT på de södra delarna av Gamlestadsvägen samt Slakthusgatan. Vägar 
ritas ut med svart linje. Mängden ÅDT längs varje väg skrivs ut med text och illustreras med 
tjockleken på röd bakomliggande linje. 
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Figur 5 Befintlig ÅDT kring Gamlestads torg etapp 2 (Sweco, 2019-09-19). 

 
Figur 6 Bedömd ÅDT efter genomfört trafikförslag kring Gamlestads torg (Sweco. 2019-09-19). 
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3.4 Avvattning och recipient 
Planområdet ligger både inom avrinningsområde för Säveån och för Göta Älv. Den norra delen av 
planområdet leds till Göta Älv och den södra delen av planområdet avvattnas till Säveån, se Figur 7. 
Västra delen av planen leds idag till en pumpstation vid Slakthusbron som pumpar vattnet till det 
befintliga ledningssystemet i Gamlestadsvägen som leder till Göta Älv.  
Den östra delen av planområdet avleds idag till kombinerat ledningsnät men planförslaget kommer att 
leda till att nya ledningar läggs och dessa kommer att vara separerade dag- och spillvattenledningar. 
De områden som idag har kombinerat nät avvattnas då förslagsvis till Säveån. 
 

 
Figur 7. Översikt över planområdet och till vilken recipient dagvattnet avleds till.   

Säveån ingår i Natura 2000 och skyddas enligt 4 kap. miljöbalken och är dessutom klassificerat som 
riksintresse för naturvården i enlighet med 3 kap. miljöbalken. Det innebär att det är extra viktigt att 
dagvattnet renas och att försiktighet vidtas vid anläggningsarbete.  
 
3.4.1 Dikningsföretag 
Dagvattnet från planområdet avleds enligt underlag från Länsstyrelsen i Västra Götalands län inte till 
ett dikningsföretag (Länsstyrelsens WebbGIS, 2018-11-29).  
 
3.4.2 Fastställd miljökvalitetsnorm 
Recipienterna är klassade enligt miljökvalitetsnormer.  

Delområde Norr 
Avleds till Göta Älv 

Delområde Söder 
Avleds till Säveån  
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Säveån (mynningen till Olskroken, samt Olskroken till Brodalen) har klassificeringen måttlig 
ekologisk status (VISS 2019-10-01) på grund av kvalitetsfaktorn för fisk, men ska uppnå god 
ekologisk status senast 2021. Säveån (Olskroken till Brodalen) bedöms ej uppnå god kemisk status 
med avseende på kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerade difenyleter (PBDE), flouranten 
samt PAH (benso(a)pyrene, bonso(b)floranten, beno(g,h,i)perylen). Urban markanvändning anses vara 
en av källorna med betydande påverkan både för flouranten samt PAH. 
 
Göta Älv (förgreningen med Nordre älv till Säveåns mynning) räknas som ett kraftigt modifierat 
vattendrag som har en otillfredsställande ekologisk potential samt måttlig ekologisk status för kraftigt 
modifierade vatten (2019-10-01). De utslagsgivande faktorerna är kvalitetsfaktorerna fisk och 
bottenfauna. Göta Älv uppnår ej god kemisk status på grund av höga halter av högfluorerade ämnen 
(PFOS).  
 
Varken Säveån eller Göta Älv har problem med näringsämnen eller någon av de särskilt förorenande 
ämnen som är klassade. Däremot anses urban markanvändning ha en betydande påverkan på båda 
recipienterna, vilket innebär att det är viktigt att dagvattnet renas för att inte öka denna påverkan.  
 

3.5 Kapacitet i befintliga dagvattensystem 
Norra området (se Figur 7) avleds via en dagvattenledning till Göta Älv. Östra området avleds till 
kombinerat system. Vid dimensionerande 10-årsregn (Svenskt vatten, 2016) fylls ledningarna långt 
över ledningshjässan. Det betyder att anslutna spillvattenserviser kan orsaka skada på fastigheter 
genom översvämning vid dimensionerande regn. Belastningen från norra området bör inte öka.  
 
Södra området (se Figur 7) byggs ut med nytt dagvatten som mynnar i Säveån. Ledningsnätet ska ges 
tillräcklig kapacitet för att avleda dimensionerande 20-årsregn med klimatfaktor. 
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3.6 Höga vattennivåer i hav och vattendrag 
I Figur 8 markeras området som översvämmas vid hög nivå i havet och höga flöden i vattendrag. 

 
 
Figur 8. Effekten av högvatten från hav och vattendrag. De blå områdena är de områden som är under vatten vid ett 
uppskattat högvatten år 2070 (+2,5), orangea ytor översvämmas vid 200-årsflöde i vattendrag (Stadsbyggnadskontoret, u.d.) 

Längs Säveån som går genom planområdet bedöms vattennivån vid dimensionerande högvatten i 
havet bli +2,5 m.  
 
Längs planområdets södra sida, mot Säveån, löper Artillerigatan. I de marknivåer som presenteras i 
planarbetet så ligger gatans lägsta nivå på +4,0 m. Om gatan ges den nivån skyddar den planområdet 
från marköversvämning söderifrån.  
 
Både vid hög nivå i havet och högt flöde i vattendragen rinner vatten in genom Slakthusområdet till 
viadukten på planområdets västra sida. Med befintlig höjdsättningen svämmar sedan delar av kv. 
Sillen över. I samband med exploatering av Slakthusområdet planeras åtgärder genomföras för att 
förhindra detta.  
 
Denna rapport belyser inte hur framtida översvämningar från hög havsnivå eller högt flöde i 
vattendrag ska hanteras utan endast vilka lösningar som krävs för att hantera översvämning från 
skyfall. Om skydd mot hög vattennivå planeras inom området bör dessa genomföras så de inte går i 
konflikt med de lösningar som föreslås i denna utredning. 
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3.7 Skyfallssituation 
Resultat av skyfallsmodellering av befintlig situation finns tillgängligt på Göteborgs kartverktyg 
Gokart (Göteborgs Stad, 2019). I Figur 9 visar översvämningsdjup med blå färg vid klimatanpassat 
regn med 100 års återkomsttid.   

 
Figur 9 Blå områden visar var det samlas vatten vid skyfall i området, mörkare blå färg innebär större vattendjup.  

Pilarna i kartbilden illustrerar ytavrinningen i området. Streckade cirklar visar instängda områden som 
översvämmas vid skyfall. 
 
Från nordost lutar avrinningsområdet ner mot planområdet. Vid skyfall leds den största mängden 
vatten längs Lars Kaggsgatan. Vattnet fördelar sig västerut mot Gamlestadsvägen via tvärgatorna, in i 
planområdet och sedan norrut längs Gamlestadsvägen. Lägsta punkten längs gatan är strax söder om 
rondellen i korsningen Gamlestadsvägen och Nylösegatan från vilken vattnet rinner vidare västerut 
mot banvallen. Vid banvallen finns ingen tydlig marklutning utan vatten fördelar sig norr och söderut. 
Vattnet norrut rinner över banvallen och fyller upp ytan mellan spårvägen och järnvägen. Vattnet 
söderut söker sig till Slakthusgatans lågpunkt under viadukten, på planområdets västra sida. 
 
Med befintlig höjdsättning finns en lågpunkt på Artillerigatan. 
 
Med befintliga marknivåer inom planområdet begränsas framkomligheten på Slakthusgatan, 
Gamlestadsvägen och Artillerigatan.  
 
Mängden vatten som avleds framgår av Figur 10. 
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Figur 10 Maximalt ytvattenflöde vid skyfall 
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4 Analys  
I detta avsnitt analyseras planförslagets ur ett dagvatten- och skyfallsperspektiv. 

4.1 Skyfallsanalys 
Vid ett skyfall skall detaljplanerat område uppfylla kraven i TTÖP (Göteborgs Stad, 
Stadsbyggnadskontoret, 2019). Om kraven inte uppfylls bedöms marken, på grund av 
översvämningsrisk, inte vara lämplig för bebyggelse. För att uppfylla det med avseende på skyfall ska 
samhällsviktiga funktioner och golvnivåer ha marginal till högsta vattennivån som uppstår vid skyfall. 
Dessutom ska framkomlighet finnas till planområdet och alla nya byggnader inom planområdet. 
Detaljer kring dessa riktlinjer beskrivs i avsnitt 2.5. 
 
Strukturplan för hantering av skyfall finns för området. I avsnitt 4.1.1 beskrivs dessa och hur 
detaljplanen påverkar deras genomförbarhet. 
 
Denna utredning ämnar bedöma om höjdsättningen som föreslås i denna utredning uppfyller kraven. I 
avsnitt 4.1.2 analyseras planförslagets ur skyfallsperspektiv.  
 
De risker som identifieras som försvårar möjligheterna att uppfylla kraven samt nödvändiga åtgärder 
beskrivs i avsnitt 5. 
 

 
4.1.1 Strukturplansåtgärder 
Strukturplaneåtgärder är tänkta att tjäna som underlag för projektering av enskilda skyfallsåtgärder 
eller för att uppnå Göteborgs riktlinjer (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019) för 
detaljplaner. De är framtagna från uppgifter från 2017 vilket medför att förändrade förutsättningar, 
t.ex. förändrad höjdsättning, påverkar hur skyfallsåtgärder kan utformas för att riktlinjerna ska 
uppfyllas. Strukturplaneåtgärder är indelade i prioritetsklasser. Åtgärder i klass A och B syftar till att 
skydda samhällsviktiga funktioner och högprioriterade vägar. Åtgärder i klass C syftar till att skydda 
övrigt, t.ex. bebyggelse och vanliga vägar (Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten, 2018).     
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I Figur 11 kan strukturplanen för avrinningsområdet ses. Utredningens analysområde är markerat med 
gul färg. 

 
Figur 11 Föreslagna strukturplaneåtgärder för området 

Strukturplanen föreslår att en skyfallsled (blå linje) skapas i Lars Kaggsgatan och fortsätter genom 
planområdet till Waterloogatan. Skyfallsleden fortsätter därefter ut till utlopp i Säveån. Åtgärden har 
prioritetsklass B. I liggande trafikförslag förändras gatusträckningen helt i centrala delen av 
planområdet vilket medför att en ytlig skyfallsled från Lars Kaggsgatan ned mot viadukten inte är 
möjlig. En annan avledningsväg för skyfall föreslås inom planområdet. 
 
I Gamlestadsvallen föreslås en skyfallsyta för utjämning av ca 7000 m3 vatten. Denna åtgärd har 
förprojekterats av Kretslopp och vatten. Beslut om fortsatt projektering förväntas under hösten 2019. 
Åtgärden har prioritetsklass B. 
 
I planområdets nordvästra del, mellan banvallar, föreslås en skyfallsyta för utjämning av 1600 m3 
vatten. Åtgärden har prioritetsklass C.  
 
Förändrad höjdsättning längs Artillerigatan medför att lågpunkten i gatan kommer att fyllas ut. 
Behovet av en skyfallsled som avleder vatten från lågpunkten finns då inte längre. 
 
 

Säveån 

Gamlestadsvallen 
Skyfallsyta 
mellan banvallar 
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4.1.2 Identifierade riskområden  
 
Skyfallsrisken i denna utredning analyseras genom modellresultat av befintlig situation och föreslagen 
höjdsättning av planområdet. Ingen hydraulisk modellering görs för att verifiera översvämningsrisken. 
 
För att möjliggöra förändringar av höjdsättningen inom planområdet och samtidigt garantera att 
översvämningsrisk kan hanteras ger utredningen riktlinjer för höjdsättning, åtgärder och placering av 
byggnader i avsnitt 5. 
 
Med detaljplanen förändras placeringen av hus samt höjdsättningen av allmän plats och kvartersmark. 
I Figur 12 visas ett urval av marknivåer som föreslagits inom planområdet i trafikförslaget (Sweco, 
2019-09-20) och projektering av kv. Sillen (Krook och Tjäder, 2019-02-18). 
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Figur 12 Översikt av byggnaders placering, marknivåer, ytvattenvägar och översvämmade ytor enligt befintligt förslag 

Ytvattenvägar och översvämningar om förslaget genomförs illustreras med pilar och cirklar i bilden. 
Blå, heldragna pilar visar primära ytvattenleder, vägen som ytvatten först rinner. Streckade linjer visar 
sekundära ytvattenvägar, vägen som ytvatten rinner om kapaciteten i primära leden är full. 
 
Ytor som översvämmas men som inte bryter mot TTÖP, markeras med blåfärgade cirklar. Om 
översvämningen bryter mot TTÖP markeras cirkeln med röd färg. 
 
I södra delen av planområdet, har förändrade marknivåer stor påverkan. Befintlig lågpunkt vid 
Artillerigatan fylls ut och vatten kan istället rinna av mot Säveån. Ingen översvämning i området 
uppstår därför. 

Södra delen 

Norra delen 

Planerad marknivå 
 
Primär ytvattenväg 
 
Sekundär ytvattenväg 
 
Översvämning som 
bryter mot TTÖP 
 
Översvämning som inte 
bryter mot TTÖP 

 



 

Dagvatten- och skyfallsutredning 27 (45)

      
      

 

Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten 2019-12-04

 
Precis som i befintlig situation rinner ytvatten till Gamlestadsvägen från avrinningsområdet i öst. 
Gamlestadsvägens bombering medför att ytvatten primärt rinner norrut till rondellen på kv Sillens 
norra sida och rinner sedan västerut till banvallen på planområdets västra sida. Vid skyfall kan dock 
vatten korsa Gamlestadsvägen och rinna genom kv. Sillen till banvallen.  
 
Vid banvallen korsar vattnet banvallen västerut och fyller ut ytan mellan spåren. Spårvagnstrafiken 
begränsas av det. Dock tyder förslaget på att avrinningsmöjligheten söderut längs banvallen minskar 
vilket styr större vattenmängder norrut.  
 
Längs alla ytvattenvägar finns en risk för översvämning på byggnader vars entréer ligger i markplan. 
Där ytvattenvägen löper längs eller korsar vägar påverkas framkomligheten av hur vägytan höjdsätts. I 
denna plan påverkar det främst byggnader längs Gamlestadsvägen och kv. Sillen. 
 
Planförslaget skapar tre översvämmade områden:  

• I ytan mellan banvallarna i nordväst samlas vatten. Höjdsättningen väster om kv. Sillen 
medför att mer vatten avleds till området. Det kan medföra att ytan inom planen fylls och 
överskottet ökar översvämningsrisken utanför planområdet. Det är inte acceptabelt enligt 
Göteborgs riktlinjer.  

• Längs Slakthusgatan, i lågpunkter under spårvagnsviadukten, samlas vatten vid skyfall. 
Höjdsättningen väst om kv. Sillen minskar vattenvolymen till lågpunkten men vattendjupet 
befaras fortfarande bli över 1,5 m vilket är långt större än Göteborgs riktlinje på 0,2 m för 
framkomlighet och en åtgärd bör anordnas. Viadukten byggs om och den befintliga pumpen 
som tömmer lågpunkten måste därför ersättas. Pumpens kapacitet avgör hur lång tid det tar att 
pumpa bort vatten så att vägen åter igen är framkomlig. Slakthusgatan är en uttryckningsväg 
och inga närbelägna alternativa vägar finns. 

• Väster om kv. Sillen skapar höjdsättningen en lågpunkt som svämmas över vid skyfall. 
Byggnadsgolv ska ha en marginal på 0,2 m över vattennivån för att uppfylla Göteborgs 
riktlinjer.  

 
Resultatet i skyfallsmodellering visar att framkomligheten till planen vid skyfall kan ombesörjas av 
Artillerigatan (Stadsbyggnadskontoret, u.d.). Via Artillerigatan kan framkomlighet till alla byggnader 
uppnås.   
 
Vid skyfall är dock framkomligheten till planen kraftigt begränsad eftersom fem större tillfartsvägar 
till planen kan översvämmas med vattendjup över 20 cm. Dessa är: Gamlestadsvägen söderut och 
norrut, Slakthusgatan västerut och Lars Kaggsgatan i nordöstlig riktning. 
 

4.2 Fördröjningsbehov dagvatten 
Kravet på fördröjning som ställs är 10 mm/m2 hårdgjord yta för kvartersmark. För allmän platsmark 
baseras fördröjningskravet på att kapaciteten i ledningsnätet inte ska överstigas. Eftersom 
ledningssystemet idag är hårt belastat innebär det att fördröjning på allmän platsmark ska skapas så att 
flödet från planområdet inte ökar vid dimensionerande regn.  

4.2.1 Kvartersmark 
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.  
Fördröjningsbehovet beräknas enligt ekvation 1 och i Tabell 4 illustreras några olika exempel på vilka 
volymer olika typer av ytor skapar. Den faktiska fördröjningsvolymen ska tas fram av projektör då 
slutgiltig utformning på fastigheten är bestämd.   
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Tabell 4.Exempel på vilken fördröjningsvolym olika typer av områden kräver.  

exempelyta Area 
efter 
[m 2]  

Avrinningskoefficient  Reducerad area 
efter [m 2]  

Fördröjningsvolym 

10 mm /m 2
red  

[m 3]  
Tak 1000 0,9 900 9 

Grönyta 6000 0,1 600 6 
Asfalt 8 000 0,8 6 400 64 

Tak + innergård 4 396 0,9 tak, 0,45 innergård 2 926 29 
 

Det är viktigt att plankartan utformas så att det finns plats för fördröjning och rening inom 
kvartersmarken. För de fastigheter som har innergård kan dagvattnet hanteras där. Byggrätten för 
övriga kvarter bör inte gå hela vägen ut till fastighetsgräns utan skapa plats att hantera dagvattnet 
innan det avleds ut mot gatan. I befintlig skiss finns ett kvarter som enbart består av takyta, se Figur 
13. Detta innebär att fördröjningsvolymen för denna yta måste hanteras på taket alternativt inne i 
byggnaden. Gröna tak kan användas för att reducera fördröjningsvolymen men behöver kompletteras 
med ytterligare åtgärder. Fördröjningsvolymer inne i byggnaden är sällan önskvärt vilket gör att 
planutformningen bör ses över utifrån möjligheten att skapa förgårdsmark. 

 
Figur 13. Plankartan ska utformas så att det finns plats för fördröjning inom kvartersmarken. Kvarteret markerad med röd 
cirkel har idag ingen plats för dagvattenhantering utanför kvarteret utan behöver hantera fördröjning på tak eller inne i 
byggnad om inte utformningen ses över.  
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4.2.2 Allmän platsmark 
Det är begränsad kapacitet i den befintliga ledningen i Gamlestadsvägen som leder norrut till Göta 
Älv. Fördröjning på allmän plats ska ordnas så att flödet till denna ledning inte ökar efter exploatering. 
Att inte öka befintligt flöde blir i detta fall den dimensionerande faktorn för hur stor 
fördröjningsvolymen på allmän platsmark behöver vara.  
 
Området uppskattas vara tät bostadsbebyggelse vilket innebär att återkomsttiden 20 år är 
dimensionerande enligt P110. Dimensionerande regnvaraktighet är 10 min. Räknat med rationella 
metoden blir regnintensiteten därmed 287 l/s∙ha för 20-årsregnet.  
 
Eftersom södra delen av området kommer avledas via ett nytt ledningsnät där kapaciteten 
dimensioneras efter gällande krav behövs ingen fördröjning i denna del. För den norra delen ska flödet 
till den befintliga ledningen i Gamlestadsvägen inte öka. Idag består området till största delen av 
vägområde, parkering, bebyggelse och andelen hårdgjord yta är hög. Den hårdgjorda ytan väntas inte 
öka efter exploatering utan en yta som består av takytor, gator, gårdsytor inom kvarter, grönytor och 
torg har en något lägre avrinning än befintlig situation. För att ta fram det dimensionerande flödet 
beräknas hela området inklusive allmän platsmark och kvartersmark eftersom allt vatten kommer 
avledas till det allmänna ledningsnätet.  
 
Det dimensionerande flödet beräknades enligt ekvation 2 nedan. Efter exploatering används en 
klimatfaktor på 1,25 (enligt P110) för att kompensera för förhöjd regnintensitet på grund av 
klimatförändringar. 
 

 !"# $%
&' = ���������	���� $%

& ℎ�' ∙ ���*����� ���� +ℎ�, ∙ ������������     (2) 

 
 
Dimensionerande dagvattenflöde för planområdet efter exploatering redovisas i Tabell 5. 
 
Tabell 5. Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden efter exploatering. 

Delområde  Area efter 

[ha]  

Red. area efter  

[ha]  

20-årsf löde 

i = 358 l/(s•ha) 

Klimatfaktor = 1,25 

[l/s]  
Totalt norr 7,22 5 1770 

Norr ej till 
ledning 

0,9 0,74 270 

Totalt söder 3 2,2 770 
Totalt 11,1 7,8 2 800 

 
Dimensionerande flöde för planområdet efter exploatering blir enligt ekvation ovan ca 2 800 l/s för 20-
årsregnet med klimatfaktor. 
 
I den södra delen av planområdet kommer nya ledningar att läggas från planområdet och ut till 
recipient som kan dimensioneras efter P110 och inga extra fördröjningskrav på allmän platsmark finns 
därför inom detta område.  
 
För den norra delen av planområdet som avleds till Göta Älv finns en begränsad kapacitet i 
ledningsnätet som innebär att flödet inte går att öka. Om befintlig struktur för avledning av vattnet 
bibehålls innebär det att framtida flöde från det norra området blir 1770 l/s, enligt Tabell 5. Idag avleds 
ca 1400 l/s från området. För att utjämna 1770 l/s till 1400 l/s krävs en fördröjningsvolym på 200 m3 
(baserat på Vin-Vut) som ska placeras på allmän platsmark.  
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Om vattnet som idag pumpas från Slakthusgatan till ledningen Gamlestadsvägen istället kan avledas 
till Säveån (enligt figur nedan), kan fördröjningsbehovet på allmän plats i den norra delen elimineras. 
Figur 14 visar vilka ytor som behöver avledas till Säveån för att ingen fördröjning ska behövas i den 
norra delen. Nya ledningar behöver läggas för att göra denna ändring.  
 
 

  
Figur 14. Till vänster: Planområdet med befintlig vattendelare i rött. Fördröjningsbehovet på allmän platsmark i norra delen 
kan reduceras om ett större flöde kan avledas till Säveån enligt bilden till höger.  

   

Avleds 
norrut 

Avleds söder ut 
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4.3 Föroreningsberäkning  
Föroreningsberäkningar är utförda med programvaran StormTac, som använder sig av 
schablonhalterna av föroreningar. En årsmedelnederbörd på 837 mm (inkluderat korrektionsfaktor) har 
använts för planområdet. I StormTac finns resultat från samlad forskning gällande vilka typer av 
dagvattenföroreningar som uppkommer vid olika markanvändningar. StormTac är inget exakt 
beräkningsverktyg och bör endast användas för att få en generell bild av hur föroreningssituationen 
före och efter ombyggnad kan se ut.  
 
Föroreningsberäkningen visar att inom kvartersmark överstigs målvärdena något utan rening. Efter 
rening i makadammagasin uppfylls målvärdena. Kvartersmarken har modellerats som 
flerfamiljshusområde i StormTac. I denna markanvändning ingår lokalgator, vilket gör att värdena kan 
antas vara något högre än i verkligheten. Denna markanvändning har valts för att datan bygger på fler 
mätningar och har mindre osäkerhet. 
Reningen har beräknats för öppna makadamdiken, som behöver vara ca 3,5 % av kvartersmarkens yta 
(7,3 % av den reducerade arean på kvartersmark) för att uppfylla fördröjnings- och reningskrav. 
Fördröjningen är i detta fall dimensionerande.   
 
Tabell 6. Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) efter rening. Föroreningshalter (ug/l). Jämförelse mot riktvärde där feta 
bokstäver visar överskridna  riktvärden 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP TBT TOC 

  -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l 

Kvartersmark utan 
rening 

190 1500 11 24 81 0.52 9.2 7.8 0.021 55000 540 0.038 0.0018 16000 

Kvartersmark efter 
rening 

82 670 2.4 6.7 14 0.079 2.6 1.8 0.010 14000 63 0.014 0.00080 700 

Målvärde 150 2500 14 22 60 0.40 15 40 0.050 60000 1000 0.050 0.0010 12000 

 
På allmän platsmark är det framförallt de högt trafikerade vägarna som behöver renas. Samtliga vägar 
har modellerats men nedan redovisas enbart den mest trafikerade samt en sammanställning över hur 
stor yta av resterande gator som behöver avsättas för att uppnå tillräcklig rening.  
 
Tabell 7. Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) efter rening. Föroreningshalter (ug/l). Jämförelse mot riktvärde där feta 
bokstäver visar överskridna av riktvärden 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP TBT TOC 

  -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l 

Utan rening 
22 000ÅDT 

190 2300 17 39 170 0.39 12 8.7 0.098 100000 1100 0.037 0.0016 26000 

Efter rening 100 1500 3.9 18 36 0.074 5.7 1.8 0.050 26000 430 0.0071 0.00080 13000 

Målvärde 150 2500 14 22 60 0.40 15 40 0.050 60000 1000 0.050 0.0010 12000 

 
Tillräcklig rening kan uppnås med biofilter om 1,5 % av gatans yta avsätts för rening för de lågt 
trafikerade gatorna och om 2,5 – 2,7 % avsätts för de mer trafikerade gatorna, se Tabell 8.  
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Tabell 8. Andelen av ytan som krävs för olika vägar för att uppnå tillräcklig rening med biofilter.  

Gata ÅDT Typ av 
lösning 

% av hårdgjorda ytan som krävs 
för tillräcklig rening 

Lokalgator 1000 Biofilter 1,5 
Artillerigatan 10 000 Biofilter 1,5 
Gamlestadsvägen norr 13 000 Biofilter 1,5 
Slakthusgatan 20 000 Biofilter 2,5 
Gamlestadsvägen bro-rondell 22 000 Biofilter 2,7 

 
 
T visar föroreningsmängderna från planområdet före och efter exploatering samt med rening. 
Reningen bidrar till att stora föroreningsmängder inte belastar recipienten utan det totala utsläppet blir 
mindre. Fördelningen mellan recipienterna ändas dock i och med föreslagen lösning at ett större flöde 
ska avledas till Säveån.  
 
Tabell 9. Föroreningsmängder från planområdet kg/år. 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP TBT TOC 

  
��
/å� 

��
/å�  

��
/å� 

��
/å� 

��
/å� 

��
/å� 

��
/å� 

��
/å� 

��
/å� 

��
/å� 

��
/å� 

��/å� ��/å� 
��
/å� 

Före exploatering 12 110 1.2 1.8 7.5 0.036 0.68 0.44 0.0057 5600 67 0.0053 0.00011 750 

Efter exploatering 9.7 100 0.64 1.5 5.3 0.023 0.52 0.42 0.0031 4000 42 0.0018 0.000091 1000 

Efter rening 5.3 63 0.17 0.74 1.3 0.0041 0.22 0.10 0.0017 1237 14 0.00053 0.000046 534 

 
Med avseende på miljökvalitetsnormerna görs bedömningen att planen inte kommer påverka statusen 
för Göta Älv negativt. Denna bedömning grundar sig i att totalmängderna som släpps ut per år 
minskar. 
 
I Tabell 10 visas föroreningsmängderna som idag tillförs Säveån samt hur mycket som skulle kunna 
komma om man avleder ett större område dit. Eftersom området som avleds till Säveån blir 2,5 gånger 
så stort ökar också föroreningsmängderna i samma proportion.  
 
Säveån har idag god status med avseende på näringsämnen och denna extra belastning kan anses vara 
försumbar. Det rekommenderas ändå att i samband med vidare studier på vilka områden som ska 
avledas till Säveån ska dimensionering genomföras så att belastningen på Säveån ska bli så liten som 
möjligt för att Miljökvalitetsnormerna inte ska påverkas. 

Tabell 10. Föroreningsmängder som avleds till Säveån från den norra sidan kg/år. 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP TBT TOC 

  
��
/å� 

��
/å�  

��
/å� 

��
/å� 

��
/å� 

��
/å� 

��
/å� 

��
/å� 

��/å� 
��
/å� 

��
/å� 

��/å� ��/å� 
��
/å� 

Södra delen före 
exploatering (2ha) 

2.1 25 0.15 0.38 1.4 0.0040 0.11 0.087 0.00100 1000 11 0.00033 0.000020 250 

Södra delen utökat 
området efter 
exploatering (5ha) 

6.1 69 0.41 1.0 3.6 0.014 0.34 0.27 0.0024 2800 30 0.0011 0.000057 690 

Efter rening  3.5 46 0.11 0.54 0.90 0.0026 0.16 0.066 0.0013 880 11 0.00029 0.000030 372 
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5 Föreslagna åtgärder  
Under projektets genomförande har flera möten hållits för att diskutera utredningen och möjliga 
åtgärder. Senaste mötet hölls 17 april 2019. På mötet var Trafikkontoret, Park och Naturförvaltningen, 
Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret representerade. 
 
I bilden nedan visas en sammanfattning av alla dag- och skyfallsåtgärder som föreslås för att 
detaljplanen ska uppfylla gällande riktlinjer. 
 

 
Figur 15 Föreslagna dag- och skyfallsåtgärder i detaljplaneområdet 
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För vissa dagvatten- eller skyfallsfunktioner kan olika alternativ väljas. Begränsningar i fortsatt 
planarbetet kan komma att påverka vilket åtgärdsalternativ som blir bäst. Funktioner som har flera 
alternativ benämns med a och b i Figur 15.  
 
Följande dagvatten- och skyfalls åtgärder föreslås för planområdet: 

1. Ytligt stråk för skyfall längs Gamlestadsvägen östra sida. Om stråket ges skålformad sektion 
blir bredden ca 2,5 m. Biofilter är integrerat i stråket som avleder skyfall norrut. Stråket 
integreras i vägkroppen, placeras på allmän plats. Mer detaljer i avsnitt 5.2 

2. Väg på kvartersmark används för avledning av skyfall. Mer detaljer i avsnitt 5.1. 
3. Trumma genom spårvagnens banvall (allmän plats) för att avleda skyfall. Mer detaljer i avsnitt 

5.2 
4. Skyfallsyta på allmän plats.  

a. Marknivån sänks för att utvidga utjämningsvolym. 
b. Befintlig marknivå behålls. 

5. Avledning av ytvatten 
a. Fördelning av ytvatten norrut och söderut. Föreslagen höjdsättning skapar 

vattendelare och bör säkerställas via planbestämmelser. 
b. Skyfallsled som leder vatten söderut. Föreslagen höjdsättning kan behöva justeras för 

att säkerställa funktionen. Placering på kvartersmark. Funktionen bör bibehållas med 
planbestämmelse 

6. Beredskapsplan för översvämning vid skyfall. Ny pumpstation och ny släppunkt för 
tryckledning. Mer detaljer i avsnitt 5.2 

7. Vägytan (allmän plats) används för avledning skyfall. Mer detaljer i avsnitt 5.2. Yta behövs 
även för biofilter i gatan för att klara reningskraven.  

8. Ytligt stråk för skyfall längs Gamlestadsvägen. Stråket har integrerade biofilter för att rena 
dagvatten samt avleder skyfall till Säveån. Stråket integreras i vägkroppen. Mer detaljer i 
avsnitt 5.2 

9. Dagvattenrening med makadamdiken på kvartersmark. Genomförande av åtgärd säkerställs 
inför bygglov. 

 
Beroende på om åtgärderna ligger på kvartersmark eller allmän plats beskrivs de i avsnitt 5.1 eller 5.2. 
Kostnadskalkyl och ansvarsfördelning för åtgärderna sammanställs i avsnitt 0 och 5.4.  
 
Om detaljplanen genomförs enligt denna dag- och skyfallsutredning kommer anlagda 
utjämningsvolymer att minska översvämningsrisken vid dimensionerande regn för att möta gällande 
krav. Dagvattenrening kommer att minska mängden föroreningar till Göta Älv och Säveån. Nya 
byggnader inom planområdet kommer inte att skadas vid skyfall. Ökad kapacitet för ytvatten norrut 
och anläggande av skyfallsyta mellan banvallarna minskar översvämningen i lågpunkten under 
viadukten på planområdets västra sida och förkortar återställningstiden. 

5.1 Kvartersmark  
Fördröjningen för kvartersmark är beräknad utifrån kravet 10 mm/m2 per hårdgjord yta. Dagvattnet 
från kvartersmark behöver genomgå enklare rening. Dagvattnet på kvartersmark föreslås fördröjas i 
makadammagasin, vilket också är en effektiv reningsmetod. Makadamstråkets gestaltning kan 
varieras, det kan vara ett öppet makadamdike eller det kan vara gräsbeklätt eller med en plantering.  
 

Föreslagen lösning är makadammagasin med utformning likt Figur 16 (StormTac). Dagvattnet kan nå 
magasinet genom att exempelvis stuprör leds in i krossdiken. Dagvattnet genomgår då en enklare 
rening. Öppna dagvattenlösningar är att föredra som fördröjningsmetod då systemet blir mer robust 
och rening av dagvattnet sker via infiltration. I Tabell 11 presenteras exempel på areaanspråk utifrån 
ett antaget djup och porositet (enligt standardvärde StormTac). 
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Det går att bygga denna typ av lösning även för underbyggda kvarter, men det behöver finnas med i 
dimensioneringsförutsättningarna från början. Alternativa lösningar som kan tillämpas, om inte 
tillräckligt markdjup (underbyggda innergårdar) finns eller det inte är en lösning exploatören föredrar, 
är dagvattentankar i garage, grundare växtbäddar eller översilningsytor. Även gröna tak kan användas 
för att minska fördröjningsbehovet. Vilken metod som lämpar sig bäst väljer exploatören.  
 

 
Figur 16. Tvärsektion för makadammagasin för beräkning av erforderlig fördröjning och rening (StormTac). 

 
Tabell 11. Översikt ytanspråk makadammagasin för erforderlig fördröjning och rening. 

Djup [m]  Porositet  Area [m 2] Fördröjningsvolym [m 3] 
0,5 0,4 800 160 

 
Med ovanstående djup och porositet betyder det att en anläggning med tillräcklig fördröjningsvolym 
behöver vara 4,5 % av den hårdgjorda ytan inom fastighetet. Ett tak på 1000 m2 behöver då ett 45 m2 
stort makadamdike.  
 
Vid skyfall kommer dagvattensystem vara fulla och vattnet kommer att rinna på ytan. Höjdsättningen 
på kvartersmark ska göras så att vattnet kan ledas ut till de områden på allmän plats varifrån vatten kan 
ledas vidare på ytan. Inom stängda kvarter måste dagvattenanslutningen ges stor kapacitet och/eller 
entréer skyddas genom att placeras minst 20 cm högre än högsta nivå på vattnet som samlas på gården 
vid skyfall. 
 
Inom kv. Sillen behövs en skyfallsled västerut längs planområdets norra kant. I planförslaget finns en 
ska en tillfartsväg här. Vid skyfall kommer ca 0,5 m3/s2 att avledas och eftersom sträckan har en 
ganska kraftig lutning blir vattendjupet bara ca 5 cm om vägbanan förutsätts vara 10 m bred. Inom 
ramen av utredningen har det inte klargjorts hur funktionen ska säkerställas i plankartan. 
 
Vidare behövs en åtgärd längs kvarterets hela västra sida med utlopp mot Slakthusgatan. Beroende på 
om volymen på skyfallsytan mellan banvallarna kan ökas kan flödet till ytan öka. Två alternativ för 
åtgärden finns 

a) Skyfallsytan anläggs: Enligt planförslaget finns på vägen längs kv Sillens västra sida en 
höjdpunkt på +2,5 m. Denna nivå kan bibehållas och utgöra vattendelare vid skyfall. Från 
vattendelaren ges vägen en jämn lutning i nordlig respektive sydlig riktning. Entréer och 
garageöppningar måste klara ett mindre vattenflöde på vägen och minst ha nivån +2,2 m (+2,0 
är skyfallsytans maxnivå). Alternativet medför att vattendjupet och varaktigheten på 
översvämningen på slakthusgatan minskar påtagligt. 

b) Skyfallsytan anläggs inte: Vägen bör ges en jämn lutning nedåt i sydlig riktning vilket kräver 
att höjdsättningen i föreslaget justeras (finns en föreslagen höjdpunkten på +2,5 m längs 

                                                      
2 Bedömning av flöde vid skyfall och befintlig situation, Modellering av Strukturplaner 
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vägen). Vattendjupet längs vägen blir ca 15 cm vid skyfall och entrér och garageöppningar bör 
placeras ytterligare 20 cm högre. Sitationen vid Slakthusgatan blir oförändrad.  

5.2 Allmän platsmark  
Dagvattnet från trafikerade vägar behöver renas och om samma yta ska fortsätt avledas norrut behöver 
det vattnet även fördröjas för att inte öka belastningen på det befintliga ledningsnätet.   
 
Planen innebär att dagvattenledningar kommer att behöva läggas om. Antingen kan ledningarna läggas 
i liknande sträckning som idag eller så kan nya dragningar göras. Ett förslag på en ny sträckning är att 
dagvattnet som idag pumpas från Slakthusgatan till ledningen i Gamlestadsvägen istället pumpas upp 
till rondellen och avleds söderut till Säveån. Detta skulle minska belastningen på ledningen i 
Gamlestadsvägen vilket gör att fördröjningsvolymer kan undvikas. I den södra delen av planområdet 
ska nya dagvattenledningar läggas som kan dimensioneras efter att klara dimensionerande flöden 
enligt P110.  
 
Större delen av dagvattnet som avrinner från allmän plats kommer från förorenade ytor, så som högt 
trafikerade vägar, och behöver renas. Reningen kan antingen ske samlat eller lokalt i gatan, 
exempelvis i biofilter som kombineras med trädrader. Biofilter för den södra delen av området skulle 
totalt behöva vara 650 m2 för att uppnå reningskraven. Men för att anläggningen ska fungera krävs det 
att den anläggs längs med alla de högt trafikerade vägarna så att vattnet kan avledas ytligt in i 
anläggningen. Det innebär att för en 20 m bred gata behöver 0,5 m avsättas i vägsektionen för 
dagvattenhantering. Biofilter längs med gatan kan utformat och gestaltas på olika sätt. Det kan vara en 
sammanhängande yta som liknar ett dike, eller det kan vara lite större ytor på ett färre antal platser. 
Det kan vara en gräsyta eller planteringar med perenner, buskar och träd, se exempel i Figur 17.  
 

 
Figur 17. Exempel på biofilter med planteringar på delsträckor av en väg utanför Helsingfors. 

Även för delområde norr behöver dagvattnet hanteras lokalt i gatan, i exempelvis biofilter. Biofilter 
ger god rening men har svårigheten att dagvattnet behöver avledas till dem ytligt, vilket göra att det 
blir många mindre anläggningar om inte dagvattnet kan ledas ytligt längs med gatan. Den totala ytan 
för biofilter i Gamlestadsvägen behöver vara ca 70 m2.   
 
Biofilter i gatan kan bli Trafikkontorets eller Kretslopp och vattens beroende på hur stor yta som 
avvattnas till varje biofilter.   
 
I planområdets norra del finns ett utrymme mellan banvallarna. Vid skyfall korsar ytvatten östra 
banvallen och fyller upp ytan. Denna transport kan förbättras genom att anlägga en trumma genom 
banvallen. Storleken på trumman beror på om flödet till ytan ska motsvara dagens flöde eller ökas. För 
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att motsvara dagens situation bör trummans diameter vara 500 mm. Om flödet ska öka bör 
dimensionen vara ca 700 mm.  
 
Skyfallsytan rymmer ca 3500 m3 innan vatten överstiger banvallarnas nivå (ca +2,0 m). Lägsta 
punkten på ytan är ca +1,6 m. Om hela ytan sänks 0,5 m rymmer den ca ytterligare 3500 m3 vilket 
motsvarar volymen som idag avleds söderut. Trumman ska anläggas så hela kapaciteten nyttjas innan 
vattennivån skadar närliggande byggnader. Under skyfallsytan löper en dagvattenvattenledning som 
kan dränera skyfallsytan efter regn. 
 
Skyfallsytan ligger på mark som förvaltas av Park och naturförvaltningen och trumman är en del av 
skyfallsytans funktion. Båda föreslås därför driftas av Park och Naturförvaltningen. 
 

I delområde söder finns en vattendelare. Vid skyfall leds ca 0,4 m3/s3 vatten norr om vattendelaren till 
lågpunkten under viadukten. Skyfall söder om vattendelaren leds ca 1,2 m3/s4 via Gamlestadsvägen till 
Säveån. Med höjdsättningen som föreslås i Trafikutredningen blir maximala vattendjupet både norr 
och söder om vattendelaren max 0,1 m. För att uppfylla gällande riktlinjer måste därmed entréer mot 
gatan ligga minst 0,3 m över vägsektionens lägsta punkt.  

 

                                                      
3 Viktning av flöde i strukturplan med avseende på avrinningsområdets storlek 
4 Uppgift från strukturplan 
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Figur 18. Ett förslag på dagvattenlösning för planområdet. Dagvattnet renas i biofilter längs med gatan innan det kopplas på 
ledning och pumpas från slakthusmotet i ny dagvattenledning (grön linje) till nytt utlopp i Säveån. Föreslagna lösningar för 
skyfall visas i blått.  
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5.3 Kostnadskalkyl  
Kvartersmark 
För kvartersmark föreslås dagvattenanläggningen makadammagasin. Makadammagasin som tillåter 
infiltration har en ungefärlig kostnad på 1 000 - 1 500 kr/m3. För samtliga kvarter är 
makadammagasin blir den totala arean 1 650 m2 och djupet 0,5 m, vilket motsvarar 825 m3 
anläggning. Om en genomsnittlig kostnad på 1 250 kr/m3 används innebär detta en total 
investeringskostnad på ca 1 030 000 kr. Kostnaden för drift och underhåll per åt är uppskattad till 5 - 
15 % av investeringskostnaden. För den ekonomiska sammanställningen används 10 % (104 000 
kr/år). Fastighetsägaren står för kostnaderna. 
 
Allmän platsmark  
I Tabell 12 visas kostnader för åtgärderna som behövs för dagvatten och skyfallshantering.  
 
Tabell 12 Sammanställning av kostnader för åtgärdsförslag 

ID Åtgärd Mängd Enhetskostnad 
investering 

(kr)  

Investering 
(kkr.) 

Enhetskostnad 
investering (kr) 

Drift & 
underhåll 

(kkr.)  
1.1 Ytligt stråk för 

skyfall 
350 m 1200 420 30 10,5 

1.2 Biofilter i stråk 140 m2 3250 230 325 45,5 
2 Väg används som 

skyfallsled 
80 m 0 0 0 0 

3 Trumma genom 
banvall 

10 m 10000 100 100 1 

4 Skyfallsyta 3500 m3 600 2100 25 87.5 
5 Avledning av 

ytvatten/skyfallsled 

 

350 m 0 0 0 0 

6 Beredskapsplan för 
översvämning5 

- 0 0 0 0 

7.1 Avledning skyfall på 
vägyta 

150 m 0 0 0 0 

7.2 Biofilter i dike 150 m 3250 488 325 49 
8.1 Ytligt stråk för 

skyfall  
150 m 1200 180 30 4,5 

8.2 Biofilter i stråk  650 m2 3250 2 110 325 210 
9 Makadamdiken på 

kvartersmark 
825 m3 1250 1030 126 104 

- Summa - - 6658 - 319 
 
Beroende på åtgärdsalternativ uppgår investeringskostnaden till ca 6,7 milj. Årlig drift och 
underhållskostnad uppskattas till ca 319 000 kr/år. 
 
I uppskattade investeringskostnader ingår ej:  

• Omkostnader (30 %) som omfattar av administration, försäkringar, vinst, risk, over-head 
kostnader, allmänna hjälpmedel och småmaskiner ingår ej.  

• Byggherrekostnader, som exempelvis projekterings- och byggledningskostnader ingår ej.  
• Rivning av befintligt dagvattensystem.  
• Bortforsling av material är inte medräknat. 

 
 

                                                      
5 Kostnaden 0 kr motiveras med att detaljplanen inte är drivande för åtgärden.  
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5.4 Ansvarsfördelning 
I följande Tabell 13 ges hur ansvaret för åtgärderna fördelas på Kretslopp och vatten (KoV), 
Trafikkontoret (TK), Park- och Naturförvaltningen (PoNF), exploatör (Expl) eller fastighetsägare 
(Fast). 
 
Tabell 13 Föreslagen ansvarsfördelning för genomförande samt drift och underhåll 

ID Åtgärd  Genomförande  Drift och underhåll  
1 Ytligt stråk för skyfall längs Gamlestadsvägen 

östra sida 
TK eller KoV TK eller KoV 

2 Skyfallsled på kvartersmark Expl Fast 
3 Trumma genom banvall TK TK 
4 Skyfallsyta TK TK 
5 Avledning av ytvatten/skyfallsled på kvartersmark 

 

Expl Fast 

6 Beredskapsplan för översvämning TK TK 
7 Avledning skyfall på vägyta TK TK 
7 Biofilter i gatan  TK eller KoV TK eller KoV 
8 Ytligt stråk för skyfall och biofilter  

 

TK eller KoV TK eller KoV 

9 Makadamdiken på kvartersmark Expl Fast 
 
 

5.5 Bortvalda alternativ 
För dagvattenhanteringen på allmän platsmark har ett flertal alternativ studerats och valts bort av olika 
anledningar.  
Rörmagasin/kassettmagasin – ger inte tillräcklig rening 
Brunnsfilter - för omfattande driftåtgärder som ger för stor påverkan på framkomlighet om de används 
i alla rännstensbrunnar. För stora flöden att enbart ha ett filter innan utlopp  
Makadamdiken – ger en renande effekt, men kräver ett ytanspråk i gatan och ger få mervärden. Det 
har bedömts vara bättre att använda biofilter som kan bidra med grönska och kombineras med träd i 
vägsektionen.  
 
Ett alternativ för samlade reningslösningar inom planområdet har också studerats. En potentiell plats 
för storskalig dagvattenhantering är precis öster om, alternativt under, den nya bron över Säveån. En 
sådan större, samlad reningsanläggning skulle kunna vara en våtmark. Den yta som krävs för en 
våtmark med tillräcklig rening är ca 400 m2. Förutsättningarna för denna lösning behöver utredas 
vidare men grundprinciperna som måste fungera är att  
1. Marken kan tas i anspråk för lösningen.  
2. Det är möjligt anlägga nya ledningar så att vattnet kan avledas dit.   
 
Tillräcklig rening kan även uppnås för den södra delen av området i en nedströms samlad lösning, som 
exempelvis en våtmark. Den behöver då ha 230 m2 permanent vattenyta av en total yta på 410 m2 som 
kan översvämmas, det motsvarar 0,7% av avrinningsområdet. 
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Tabell 14. Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) före och efter rening för södra området 
Föroreningshalter (ug/l). Jämförelse mot riktvärde där feta bokstäver visar överskridna av riktvärden 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP TBT TOC 

  -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l -g/l 

Utan rening södra 
området kvarter + 
allmän plats 

160 1900 10 27 88 0.37 8.8 6.9 0.064 72000 770 0.027 0.0016 19000 

Efter rening 86 1500 4.4 14 40 0.22 3.4 4.0 0.047 22000 120 0.0086 0.00083 19000 

Målvärde 150 2500 14 22 60 0.40 15 40 0.050 60000 1000 0.050 0.0010 12000 

 
Alternativet har valts bort på grund av att ytan som behöver ianspråktas ligger utanför planområdet.  
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6 Slutsats och rekommendationer 
Området har stora utmaningar när det gäller dagvatten och skyfallsfrågor men med de åtgärder 
som presenteras i rapporten bedöms detaljplanen kunna uppfylla riktlinjerna för 
dagvattenrening och skyfallshantering. Delar av planområdet riskerar översvämmas vid hög 
vattennivå om lösningar inte ordnas utanför planområdet. Högvattenskydd bör dock kunna 
inrättas så de inte påverkar de åtgärder för dagvattenrening eller skyfallshantering som föreslås 
i denna utredning. 
 
Investeringskostnaden uppgår till ca 6,6 milj. Årlig drift och underhållskostnad uppskattas till ca 
319 000 kr/år. 
 
Trots att detaljplanen uppfyller kraven med avseende på framkomlighet är denna kraftigt 
begränsad vid skyfall. De flesta av dessa begränsningar ligger utanför planområdet. 
Lågpunkten i Slakthusgatan ligger dock inom planen. Föreslagna åtgärder kan reducera 
översvämningen men inte helt ta bort problemet. Åtgärder i Slakthusområdet, väst om 
detaljplanen, kan ytterligare minska risken i lågpunkten. 
 
Detaljplanen kommer innebära att nya dagvattenledningar behövs. Rening av dagvatten från 
vägarna, i planområdets föreslås göras med biofilter i vägsektionen.  
 
Rening av dagvatten från kvartersmark föreslås lösas med makadamdiken inne på 
kvartersmark. Denna lösning går att kombinera med underbyggda kvarter men hänsyn behöver 
tas till dena last vid dimensioneringen. Det är viktigt att ta med detta ytanspråk (4,5%) vid 
utformning av plankartan. 
 
Med föreslagna reningslösningar görs bedömningen att planen inte kommer påverka statusen negativt 
avseende på miljökvalitetsnormerna. 
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I bilden nedan sammanfattas alla föreslagna åtgärder schematiskt. 
 

 
Figur 19 Schematisk karta av alla föreslagna dagvatten- och skyfallsåtgärder för planområdet 
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