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1. Sammanfattning 

Dagvattnet från större delen av programområdet avleds via dagvattenledningar utmed 

Dag Hammarskjöldsleden till Järnbrottsdammen för rening innan det mynnar i Stora ån, 

vilken slutligen har sitt utlopp i Välen.  

 

Dagvattensystemet i Dag Hammarskjöldsleden är enligt modellering av dagvattensy-

stemet (Dagvattenfrågor Åbro-Frölunda, DHI 2009-07-03) och observationer redan 

idag hårt belastat. Detta bekräftas av statistik från Räddningstjänsten. De befintliga led-

ningarna i Dag Hammarskjöldsleden bedöms enbart vara dimensionerade för att klara 

ett så kallat 5-årsregn, vilket stärks av Kretslopp och vattens erfarenhet av uppkomna 

dämningar i systemet.  

 

Recipienten Välen är ett skyddvärt havsområde som klassificeras som klass 1, den 

högsta klassen med avseende på känslighet för föroreningar enligt vattenplanen ”Vatten 

- så klart” och ”Dagvatten inom planlagda områden, VA-verket Göteborg 2001”. Även 

Stora ån faller under klass 1 beroende på dess höga föroreningshalt samt höga 

ekologiska- och rekreationsvärden. Hela utredningsområdet klassas som klass 1 vad det 

gäller föroreningsbelastning, tungt trafikerad led. Denna klassificering bedöms kräva 

”omfattande behandling” innan det når Välen.  

 

Då dagvattensystemet i den södra delen av leden redan idag bedöms vara underdimen-

sionerat för att klara av framtida klimatförändringar och exploateringar krävs fördröj-

ning både på kvartersmark och allmän platsmark. Det kommer även erfordras en or-

dentlig uppdimensionering av det befintliga systemet i Dag Hammarskjöldsleden. I 

nästa skede är det även viktigt att beakta extrem nederbörd vid utformningen. 
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2. Uppdraget  

På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret har Kretslopp och Vatten utarbetat föreliggande 

översiktliga dagvattenutredning del 1 och 2 till program för Nordöstra Högsbo, se figur 

1. Del 1 omfattar tidigare utredningar och del 2 befintliga förhållanden och förutsätt-

ningar. I nästa skede återstår del 3, med att ta fram förslag till konkreta åtgärder. 

 

Del 1- Sammanställning över relevanta utredningar och problem inom och i närheten av 

området 

 

Del 2- befintliga och framtida förhållanden  

• Genomgång av befintligt material  

• Inventering i fält  

• Befintliga förhållanden avseende avrinningsområden, som lågpunkter eller  

instängda områden, samt inströmnings- och utströmningsområden identifieras  

• Eventuella intressekonflikter identifieras  

• Avrinningsområden och befintliga dagvattensystem inom området och i dess närhet 

beskrivs översiktligt samt illustreras på karta  

• Befintlig och framtida dagvattenavrinning från området beräknas för långa respektive 

korta regn  

• Beräkningar över ledningsnätets befintliga kapacitet  

• Bedömning av framtida av fördröjningsbehov  

• Beräkning av erforderliga magasinsvolymer för fördröjning av dagvatten efter plane-

rad exploatering  

• Beskrivning av erforderliga reningskrav i området  

 

I del 3 tas konkreta åtgärdsförslag fram. Här bör även ingå att ta fram en hydraulisk 

modell över området och simulera framtida exploatering och belastning för att säker-

ställa att den redan hårt belastade situationen i och nedströms området inte förvärras i 

framtiden. 
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Programområdet utgörs av ca 110 hektar och består för närvarande av en skjutbana, 

delar av naturreservatet Änggårdbergen samt bebyggelse i form av industriområde. Må-

let är att utveckla området till blandstad och att pröva om marken för skjutbanorna kan 

planläggas för bostäder. 

  

 
Figur 1.  Svart markering visar grovt programområdet 

 

 

2.1 Underlag 

 Program för utveckling av Nordöstra Högsbo inom stadsdelarna Högsbo och Äng-

gården i Göteborg, Göteborg stad, stadsbyggnadskontoret 

 Inventering 2014 

 Dagvattenfrågor Åbro-Frölunda, DHI 2009-07-03 

 Utredning av kapacitet och översvämningsrisk för Stora ån och Balltorpsbäcken 

inom Mölndals kommun, DHI juni 2014 

 PM vatten för strukturplan Högsbo/Sisjön, Sweco 2004-04-27 

 FÖP för Fässbergsdalen, 2012, Mölndals- och Göteborgs stad 
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3. Del 1 - Tidigare utredningar 

En sammanställning av tidigare utredningar i området har gjorts. Förutsättningarna för 

den norra delen av Dag Hammarskjöldsleden respektive södra skiljer sig åt. 

 

Nordöstra Högsbo och den södra delen av Dag Hammarskjöldsleden påverkas främst 

av Stora ån, var dagvattnet mynnar. Enligt tidigare utredning och hydraulisk modell 

”Dagvattenfrågor Åbro-Frölunda, DHI 2009-07-03” Mölndals stad och Göteborgs stad 

har man arbetat med att ta fram strategier för markanvändning och infrastruktur i dalgången 

mellan Åbromotet och Frölundatorg. Enligt den samma har ledningssystemet i Dag 

Hammarskjöldsleden inte fullgod kapacitet i dagsläget. Vidare visas att Stora ån är hårt 

belastad och det uppstår översvämningar utmed ån på kritiska platser i samband med 

höga flöden. Dagvattenutredningarna visar att det är Stora åns förmåga att föra vattnet 

till havet som är avgörande. I första hand bör därför ån skötas i enlighet med vattendo-

men. I andra hand kan det bli nödvändigt att bredda åfåran. Det finns även brister i re-

ningen av det vatten som når Stora ån och förs vidare till recipienten Välen och 

Askimsviken. 

 

Åns relativt flacka medellutning och tidigare låga avbördningskapacitet innebar perio-

der med översvämningar särskilt i samband med nederbörd med lång varaktighet och 

stor avrunnen volym. Den nuvarande utformningen av Ån, läge i plan, längdprofil och 

tvärsektioner har vunnit laga kraft i en förrättning enligt dåvarande Vattenlagen 1993, 

vilken också innefattade en urgrävning av ån för att upprätthålla dimensionerande å-

sektioner med hänsyn till dimensionerande flöden. Dessa förutsätter en kontinuerlig 

vassbekämpning i ån för att upprätthålla tillräcklig avbördningskapacitet. Då ån rinner 

genom både Mölndals och Göteborgs kommun är båda dessa med i förrättningen för ån. 

Hela åns avrinningsområde är knappt 25 km
2
 med ett beräknat årsmedelflöde av 0,35 

m
3
/s. 

 

Områden som avvattnas till Stora ån är Frölunda, Högsbo, och Sisjön. För det aktuella 

området avvattnas dagvatten norrifrån med utlopp till Järnbrottsdammarna, industriom-

rådena i Högsbo norr om Söderleden via två utlopp till ån samt södra industriområdet i 

Sisjön via utlopp till ån söder om Söderleden. Totalt avvattnas ca 2482 ha, varav ca 750 

ha hårdgjord yta till Stora ån. 

 
I tidigare utredningar har framtidsscenariot enbart inneburit en ökning av andelen verk-

samma hårdgjorda ytor inom de då studerade området (i huvudsak Nordöstra Högsbo) från 

603 ha till 697 ha, dvs. en ökning med 15 %. Detta kommer med de tre programområdena 

dock troligtvis att öka betydligt och påverka dagvattensystemet i Dag Hammarskjöldsleden 

till vilket Nordöstra Högsbo ansluter. 

 
På sträckan mellan Långebergsgatan och Järnbrottsmotet är årsmedelflödet omkring 0,25 

m3/s. ”Maxflödet”, motsvarande en återkomsttid på omkring 10 år enligt ”Utredning av 

kapacitet och översvämningsrisk för Stora ån och Balltorpsbäcken inom Mölndals kom-

mun”, bedöms vara omkring 23 m3/s. 
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4. Del 2 - Befintliga förhållanden  

Programområdet utgörs idag av en skjutbana i norr, industriområde i den sydvästra de-

len, samt naturområdet Änggårdsbergen i öster, se figur 2. Axlemossen belägen öster 

om skjutbanan avtappas till en bäck ned mot skjutbanan, var det idag kan vara blött. 

Hur ytvattnet avleds vidare vid skjutbanan är i dagsläget inte känt.  

 

Inom Högsbo industriområde finns kommunala ledningssystem beläget i gatorna, vila 

avleds ifrån öster till väster innan det ansluter till ledningssystemet i Dag 

Hammarskjöldsleden i flera punkter . Inom  Änggårdsbergen finns det inga kommunala 

ledningar.  

 

 
Figur 2.  Röd linje visar programområdets ungefärliga utbredning och blå linje 

bäck ifrån Axlemossen  

 

 

3.1. Inventering 

För att skapa en god bild över området gjordes en översiktlig inventering under 2014 

vilket redovisas i figur 3-11.  

Skjutbana 
Axlemossen 

ÄNGGÅRDSBERGEN 
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Skjutbanan i norr utgörs av ett flackt område, omgivet av högre belägen naturmark, se 

figur 3. 

 

 
Figur 3.  Skjutfält omgiven av naturmark. Foto Emma Nilsson Keskitalo 

 

 

Huvudgatorna inom industriområdet är idag breda för att tillåta tung trafik, med gång-

bana på båda sidorna och traditionell avvattning till brunnar och ledningssystem, se 

figur 4. Längst i söder har man separat GC-väg, med ett dike mellan vägen, se figur 5. 

 

 
Figur 4.  Industriområde, J A Wettergrens gata. Foto Emma Nilsson Keskitalo 
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Figur 5. Södra delen av programområdet, A Odhners gata  

Foto Emma Nilsson Keskitalo 

 

 

Änggårdsbergen öster om programområdet har omväxlande natur och stora höjdskill-

nader, se figur 6-8. 

 

 
Figur 6.  Delar av Änggårdbergen utgörs av en höjdrygg  

Foto Emma Nilsson Keskitalo 
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Figur 7.  Änggårdsbergen öster om södra delen av A Odhners gata  

Foto Emma Nilsson Keskitalo 

 

 

 
Figur 8.  Änggårdsbergen, södra delen av programområdet  

Foto Emma Nilsson Keskitalo 

 

 

Avvattningssystemet utgörs av naturliga bäckar, våtmarker samt anlagda trummor un-

der stigarna. Längst i norr finns en mosse eller mindre sjö, benämnd Axlemossen, se 

figur 9-11. 
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Figur 9.  Axlemossen, Änggårdsbergen. Foto Emma Nilsson Keskitalo 

 

 

 
Figur 10.  Utlopp från Axlemossen. Foto Emma Nilsson Keskitalo 
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Figur 11.  Bäck från Axlemossen ned mot skjutbanan. Foto Emma Nilsson Keskitalo 

 

 

3.2 Recipient 

Dagvattenflödet från programområdet avvattnas idag via dagvattenledningar i Dag-

hammarskjöldsleden ut till Järnbrottsdammarna i söder för rening innan det mynnar till 

Stora ån. Utloppet för Stora ån mynnar slutligen i Välen, se figur 12. Vid höga flöden 

breddas flödet förbi Järnbrottsdammarna till Stora ån. 

 

  



   

 DAGVATTENUTREDNING 13 (38) 

 2015-04-10 

       

I:\07UtvecklingochProjekt\UPS\Pågående detaljplaner\Nordöstra Högsbo Program, dnr 0100 14\VA\Dagvattenutredning_ 

Nordöstra Högsbo 150410.docx 

 
Figur 12.  Översiktsbild, programområde(röd markering) och recipienter 

 

 

Järnbrottsdammen bygges år 1996 med avsikt att minska föroreningsbelastningen på 

Stora ån, se figur 13. Avrinnignsormådet till dammen är ca 425 hektar av vilka knappt 

40 % är hårdgjord yta. Avrinningsområdet innefattar både industriella verksamheter, 

grönområden, bostadsområden samt vägar, vilket innebär fler potentiella föroreningar 

vilka kan föras med dagvatten till dammen. Dammens area är ca 6000 m
2 
 och volymen 

är ca 7000 m
3
.  

 

Många studier på dammens kapacitet visar att dess reningseffekt är hög men höga 

värden av vissa tungmetaller, näringsämnen, suspenderat material och cancerogena 

ämnen har trots det uppmätts i dammens utlopp. De höga värden kan indikera att det är 

möjligt att reningseffekten inte är tillräcklig.  

 

Stora ån 

Järnbrotts- 
dammarna 

Välen 
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Höga halter av tungmetaller har detekterats i sedimentet i dammen (Chalmers 2014) 

och en åtgärd för att minska risken för utsläpp av föroreningar kan eventuellt vara ge-

nom att underhålla och ta bort sediment i dammen mer frekvent.  

 

Reningen i dammen består av sedimentering och upptag av vissa föroreningar via 

biologiska processer. Sedimenteringen möjliggörs av att vatttnet i dammen uppehålls 

en längre tid vilket leder till att partiklarna hinner sedimentera till botten. De största 

partiklarna sedimenterar närmst dammens inlopp medans de lättare partiklarna förs med 

vattnet och sedimenterar närmre dammens utlopp.   

 

 
Figur 13.  Principskiss över Järnbrottsdammen  

(Jan Falk - Erfarenheter av kommunala dagvattendammar, 2014) 

 

 

Stora ån, se figur 14, har en medelvattenföring på ca 0,4 m
3
 per sekund och är ett av de 

vattensystem i Göteborg som är hårdast belastat av dagvatten. Flödet i ån har ökat på 

senare år beoende på den ökade mängden av hårdgjorda ytor i staden. Stora ån 

muddrades och breddades under år 1994 på grund av översvämningsproblem.  

 

Området runt Välen är ett viktigt område ur rekreations- och friluftsynpunkt och många 

åtgärder har gjorts för att bevara dess rika flora och fauna. I februari 2014 blev Välen 

Naturreservat och har därefter skötts av Park och Natur. Välen har ett medeldjup är på 

ett par decimeter och har en god vattenomsättning.  
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Recipienten Välen är ett skyddsvärt havsområde som klassificeras som klass 1, den 

högsta klassen med avseende på känslighet för föroreningar enligt vattenplanen ”Vatten 

- så klart” och ”Dagvatten inom planlagda områden, VA-verket Göteborg 2001”. Även 

Stora ån faller under klass 1 beroende på dess höga föroreningshalt samt höga 

ekologiska- och rekreationsvärden. Hela utredningsområdet klassas som klass 1 vad det 

gäller föroreningsbelastning, då stor del av programmet utgörs av industriområde, 

vilket innebär en risk att verksamheter där förorenar dagvattnet. Denna klassificering 

bedöms kräva ”omfattande behandling” innan det når Välen. Detta innebär att starkt 

förorenat dagvatten bör renas innan det når recipienten, även då recipienten är mindre 

känslig.  

 

 
Figur 14.  Utlopp från Stora ån i Välen. Foto Emma Nilsson Keskitalo 

 

 

3.3 Geotekniska förhållanden 

En översiktlig utredning ifrån Göteborg stad (2015-01-14) har sammanställt geoteknis-

ka förhållanden för området. Enligt utredningen och SGU:s jordartskarta består marken 

inom programområdet till stora delar av lera och berg i dagen, inslag av svallsediment 

och morän förekommer i angränsning till bergslänter. Vissa områden inom planområdet 

utgörs av fyllnadsmaterial på lera eller berg.  

 

Vattenförande friktionslager kan förekomma under leran enligt SGU:s bedömning av 

grundvattenförekomst. Ungefärlig mäktighet på friktionslagret är < 2m, grundvattenni-

vån i det undre magasinet förväntas ligga på omkring + 15 möh, ca 1-2 m under mark-

ytan. 

 

Områden som utgörs av friktionsjordar kan infiltrera regnvatten och utgöra nybild-

ningsområden för grundvatten. Figur 15 visar utifrån SGU:s jordartskarta områden som 

utgörs av friktionsjordar (isälvsmaterial, svallsediment och morän) med växlande infil-
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trationsförhållanden. Grundvattenbildningen påverkas delvis av exploatering och mark-

användning men även av jordarternas infiltrationskapacitet. När marken hårdgörs finns 

risk för minskad grundvattenbildning. Minskningen kan orsaka förändring i grundvatt-

nets trycknivå vilket kan innebära risk för marksättningar i områden med lera och fin-

sediment. För att begränsa risken för grundvattenpåverkan bör den minskade grundvat-

tenbildningen så långt som möjligt ges möjlighet att återinfiltrera i friktionsjordar.  

 

Förutsättningarna för återinfiltration är dock ofta begränsade i Göteborgsområdet och 

det krävs detaljerade platsspecifika undersökningar för att avgöra om infiltration är 

praktiskt möjlig och inte medför negativ påverkan i närområdet. Det är därför proble-

matiskt att i tidiga planeringsskeden föreskriva denna typ av lösningar. Vid fördröj-

ningsåtgärder i dagvattensystemet bör dock möjlighet till återinfiltration eftersträvas. 

Detta kan tex åstadkommas genom att i områden med naturliga friktionsjordar utforma 

fördröjningslösningar utan tät botten.  

 

För programområdet innebär detta att återinfiltration möjliggörs i den mån som förut-

sättningar finns men att dagvattensystemet inte förutsätter detta för sin funktion.   
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Figur 15.   Friktionsjordar med växlande infiltrationsförhållanden, utifrån SGU:s 

jordartskarta 

 

 

3.4. Befintliga dagvattenflöden 

För beräkning av befintligt dagvattenflöde har avrinningsområden tagits fram enligt 

figur 16 och bilaga 1. Beräkningar av flödet har i enlighet med dimensioneringsförut-

sättningar i Svenskt Vattens publikation P104 utförts för dimensionerande regn med 

återkomsttiden 5 år. Dimensionerande regnvaraktighet har bestämt till 30-90 minuter 

och regnintensiteten därmed till 92 l/s, ha; 57 l/s, ha respektive 43 l/s, ha. För befintliga 

flöden har klimatfaktorn satts till 1,0 dvs. ingen förändring.  
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Figur 16.  Avrinningsområdet markerat med blått  

 

 

I enlighet med Svenskt Vattens publikations P90 har avrinningskoefficienterna (hård-

göringsgraden) ansatts till 0,1 för ”park och kuperad bergig skogsmark, 0,8 för ”be-

tong- och asfaltsyta” samt 0,9 för ”tak”. Med hjälp av dessa värden har genomsnittliga 

avrinningskoefficienter beräknats för området, de redovisas i tabell 1. De avrinnings-

områden som har en hög avrinningskoefficient, som tex industriområden bidrar med en 

större andel dagvattenavrinning. 

 

 

Tabell 1.  Befintliga dagvattenflöden vid regn med återkomsttiden 5-år 

Delområde Area [ha] Avrinningskoefficient Befintligt flöde [l/s] 

D-industrimark 34.3 0.70 1 367 

D-grönytor 24.0 0.10 103 

E-Grönytor 17.9 0.10 77 

E-industrimark 26.0 0.70 1 039 

F – sjö* 50.5 HHQ50 69 

F - exploatering 40.5 0.10 231 

Totalt 193.2 0.30 2 886 

*Området längst i norr inkluderar en mindre sjö (Axlemossen), varför avrinningen 

ifrån detta område har beräknats med hjälp av trafikverkets publikation 2008:61 

”VVMB 310 Hydraulisk dimensionering”. HHQ50 har valts vilket avser det högsta 

högvattenföring vid ett 50-års tillfälle. 

 

F 

E 

D 
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3.5. Kapacitet befintligt system 

I dagsläget finns det ledningssystem för större delen av programområdet. Ledningssy-

stemet bedöms dock inte ha kapacitet för större nya anslutningar. Då området idag ut-

görs av stora hårdgjorda ytor bedöms dock området även efter omvandling (enligt nu-

varande planeringsförslag) kunna avleda sitt dagvatten efter fördröjning till befintligt 

ledningssystem. Men då det finns stora oklarheter i planerad utbyggnad av såväl Nord-

östra Högsbo som Dag Hammarskjöld är det inte möjligt att i nunläget göra en nog-

grannare kapacitetsbedömning av befintligt och framtida system. Området vid skjutba-

nan utgörs idag inte av hårdgjord yta och då befintligt ledningssystem är beläget en bit 

söder om erfordras utbyggnad av ledningar ifrån den delen av området.  

 

De befintliga ledningarna i Dag Hammarskjöldsleden bedöms vara dimensionerade för 

att klara ett så kallat 5-årsregn, vilket stärks av Kretslopp och vattens erfarenhet av upp-

komna dämningar i systemet. Vid ett tillfälle i augusti 1997 föll det ca 115 mm nedre-

börd under 1 dygn, vilket orsakade stora vattenansamlingar längs Dag Hammarskjölds-

leden, främst ned mot Radiomotet. Översvämningen finns dokumenterad och visas i 

figur 17-19. 

 

 
Figur 17.  Översvämning vid Radiomotet 1997. Foto Olle Ljungström  
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Figur 18.  Översvämning vid Radiomotet 1997. Foto Olle Ljungström  

 

 
Figur 19.  Översvämning vid Radiomotet 1997. Foto Olle Ljungström  

 

 

Den trängsta sektionen på ledningssystemet bedöms vara längst i söder, då störst områ-

de har anslutit till ledningssystemet. Lutningen längs hela leden varierar, men ca 3-10 

promille bedöms vara en medellutning. För aktuell sträcka i söder är lutningen ca 9 

promille. En kontroll av kapaciteten på denna sträcka har gjorts i programmet FLIS. 

Enligt tabell 2 uppgår det maximala flödet i ledningssystemet vid ett 5-årsregn till 12 
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600 l/s, vilket den befintliga 1500-ledning i 9 promilles lutning inte bedöms klara, se 

figur 20. Ökar man däremot dimensionen till 2000 mm bedöms den klara 5-årsregnet, 

se figur 21. 

 

 
Figur 20.  Kontroll av kapacitet för befintlig 1500-ledning vid 9 promilles lutning  

 

 

 
Figur 21.  Kontroll av kapacitet för en 2000-ledning, vid 9 promilles lutning  

 

 

Beroende på omfattning av exploatering i Frölunda, NÖ Högsbo och Dag Hammar-

skjöld, alternativa dagvattensystem samt typ och omfattning av fördröjningsåtgärder i 

respektive område, bestäms behov av flödeskapacitet på ovan nämnda ledning i nästa 

skede. I det fall inte Dag Hamamrskjöldsleden blir utbyggd erfordras trots det en kapa-

citetsökning av befintligt ledningssystem parallellt med leden längst i söder.  
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5. Framtida förhållanden 

Den planerade exploateringen planeras i huvudsak lokaliseras till de redan hårdgjorda 

ytorna inom området, se gula och orangea ytor i figur 22. Den stora grönyta som tas i 

anspråk är området i norr vid den befintliga skjutbanan, se blått område. Även i söder 

planeras ett område med nyexploatering, se blått område. 

 

  
Figur 22.  Preliminärt programförslag, november 2014 
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Dag- och dräneringsvatten inom området skall i första hand tas om hand lokalt inom 

kvartersmark. Dagvattenanslutning kan efter erforderlig fördröjning och rening ske till 

allmänt kombinerat avloppsledningsnät i gatorna.  

 

Viss utbyggnad erfordras, framför allt från skjutbanan i norr. Ledningssystemet inom 

området ansluter till ledningar i Dag Hammarskjöldsleden vilka redan idag är hårt be-

lastade med uppdämning i grönytan som följd, varför det är extra viktigt att fördröja 

innan anslutning. Innan större exploatering kan ske i Nordöstra Högsbo behöver tro-

ligtvis dagvattensystemet i Dag Hammarskjöldsleden, till vilket området ansluter, byg-

gas ut. Detta studeras vidare i nästa skede. 

 

Dagvattnet ifrån trafikytor och parkeringsplatser bör genomgå enklare rening innan 

anslutning till ledningssystemet, då recipienten Välen är känslig. 

 

Då området som planeras exploateras med huskroppar samt grönstråk som idag i hu-

vudsak består av industrimark och hårdgjorda ytor bedöms dagvattenflödet enligt det 

nuvarande programförslag troligtvis att bibehållas eller tom minska. Det är främst om-

rådet i norr, vid skjutbanan då en grönyta tas i anspråk för exploatering och flödet ökar 

vilket bör studeras noggrannare i nästa skede. 

 

 

5.1. Framtida dagvattenflöden 

Vid framtida flödesberäkningen har klimatfaktorn 1,2 använts enligt Svenskt Vattens 

publikation P104. Vidare har beräkningar genomförts för regn med återkomsttiden 10- 

respektive 100 år och regnets varaktighet har även här ansatts till 30, 60, 90 minuter, 

vilket bedöms vara dimensionerande rinntid efter exploatering i området. Regnintensi-

teten för valt regn uppgår till ca 139 l/s, ha; 86 l/s, ha och 64 l/s, ha för 10 års åter-

komsttid respektive ca 296 l/s, ha; 182 l/s, ha och 135 l/s, ha för 100 års återkomsttid. 

Det framtida flödet ökar mot befintligt dels beroende på exploatering, men även på 

grund av klimatförändringar vilket innebär att man idag dimensionerar för intensivare 

regn. 

 

I enlighet med Svenskt Vattens publikations P90 har avrinningskoefficienterna (hård-

göringsgraden) ansatts till 0,1 för ”park och kuperad bergig skogsmark, 0,8 för ”be-

tong- och asfaltsyta” samt 0,9 för ”tak”. Med hjälp av dessa värden har genomsnittliga 

avrinningskoefficienter beräknats för området. Hänsyn har även tagits till exploatering 

av delar av respektive avrinningsområde för avrinningskoefficienterna. Med hjälp av 

dessa värden har genomsnittliga avrinningskoefficienter beräknats för de olika område-

na. Resultatet redovisas i tabell 2. De avrinningsområden som har en hög avrinningsko-

efficient, som tex industriområden bidrar med en större andel dagvattenavrinning. 
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Tabell 2.  Framtida dagvattenflöden vid regn med 10-års återkomsttid 

Delområde Area [ha] Avrinningskoefficient Framtida flöde [l/s] 

D-industrimark 34.3 0.70 2 062 

D-grönytor 24.0 0.13 195 

E-Grönytor 17.9 0.12 133 

E-industrimark 26.0 0.70 1 568 

F – sjö* 50.5 HHQ50 x Klimatf 1.5 104 

F - exploatering 40.5 0.40 1 392 

Totalt 193.2 0.26 5 455 

*Området längst i norr inkluderar en mindre sjö (Axlemossen), varför avrinningen 

ifrån detta område har beräknats med hjälp av trafikverkets publikation 2008:61 

”VVMB 310 Hydraulisk dimensionering”. HHQ50 har valts vilket avser högsta högvat-

tenföring vid ett 50-års tillfälle. För den framtida avrinningen har en klimatjustering 

för sjöområdet lagts på med 1.5. 

 

 

Tabell 3.  Framtida dagvattenflöden vid regn med 100-års återkomsttid 

Delområde Area [ha] Avrinningskoefficient Framtida flöde [l/s] 

D-industrimark 34.3 0.70 4 365 

D-grönytor 24.0 0.13 324 

E-Grönytor 17.9 0.12 241 

E-industrimark 26.0 0.70 3 318 

F – sjö* 50.5 HHQ50 x Klimatf 1.5 104 

F - exploatering 40.5 0.40 1 392 

Totalt 193.2 0.26 9 745 

*Området längst i norr inkluderar en mindre sjö (Axlemossen), varför avrinningen 

ifrån detta område har beräknats med hjälp av trafikverkets publikation 2008:61 

”VVMB 310 Hydraulisk dimensionering”. HHQ50 har valts vilket avser högsta högvat-

tenföring vid ett 50-års tillfälle. För den framtida avrinningen har en klimatjustering 

för sjöområdet lagts på med 1.5. 

 

 

5.2 Fördröjning av dagvatten 

I enlighet med Kretslopp och vattens riktlinjer skall fördröjningsvolymen motsvarande 

10 mm nederbörd från de anslutna hårdgjorda ytorna inom programområdet fördröjas 

före avledning till ledningssystem eller recipient. 

 

Erforderliga magasinsvolymer har beräknats utifrån ett mycket tidigt programförslag 

(SBK 2014-11-17) ifrån respektive anslutet delområde. Exakta volymer beräknas i ett 

senare skede. Preliminära erforderliga magasinvolymer presenteras i tabell 4 och 5. 
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Tabell 4.  Erforderliga magasinsvolymer inom respektive delområde  

Delområde Befintligt 

flöde 5 år 

[l/s] 

Beräknat framtida 

flöde 10 år  

[l/s] 

Erforderlig  

magasinsvolym  

[m3] 

D- industrimark 1 367 2 357 930 

D- grönytor 103 154 90 

E- Grönytor 77 114 40 

E- industrimark 1 039 1 792  1280 

F- sjö* 69 104 - 

F- exploatering 231 1 392 250 

Totalt  2 886 5 455 2 600 

 

 

I programområdet som helhet erfordras således en magasinsvolym om ca 2 568 m
3
, 

fördelat enligt ovan.  

 

 

6. Förutsättningar för framtida lösningar 

För att inrymma erforderlig magasinsvolym om ca 2 600 m
3
 inom kvartersmark före-

slås lokala lösningar inom respektive fastighet. Det är viktigt vid utformning av respek-

tive detaljplan att utrymme skapas för att medge att det får plats inom kvartersmarken. 

 

Geotekniken i området består som tidigare beskrivits i stycke 3.3 till största delen av 

lera och grundvattenytan återfinns ca 1-2 m under markytan. Stora delar av området 

utgörs av gammal industrimark därmed finns risk för mark- och grundvattenförorening-

ar. Infiltration av dagvatten i området kan troligtvis inte ske. Täta magasin kan dokc 

troligtvis anläggas. Om marken visar sig vara förorenad kan det dessutom visa sig vara 

olämpligt med infiltration. 

 

Då området idag omges av mycket grönska är det viktigt att bevara grönytor inom om-

rådet, så att inte hårdgöringsgraden ökar. Nya huskroppar föreslås förses med gröna tak 

och mellan huskroppar och utmed vägar föreslås så kallade regnträdgårdar eller biofil-

terdiken/makadamstråk anläggas för att fördröja dagvattnet och samtidigt uppnå en 

grönskande miljö i området. Alternativt kan magasin enbart för utjämning anläggas i 

form av dammar eller torra översvämningsytor i kombination med filterbrunnar för 

rening. Efter erforderlig fördröjning och rening kan dagvattnet anslutas till befintligt 

dagvattenledningssystem.  
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7. Rening och utjämning av trafikdagvatten 

Några av de främsta källorna till föroreningar i dagvatten härrör från trafik, vilka hu-

vudsakligen utgörs av bilavgaser, läckage från fordon samt erosion av däck och vägba-

na m.m. Även atmosfäriskt nedfall tillhör en av de större föroreningskällorna. Dag-

vatten från trafikytor kan innehålla partiklar, metaller och andra föroreningar, medan 

parkerings- och uppställningsytor kan innehålla spår av olja vilket bör avskiljas lokalt 

nära källan, innan det når recipient eller kommunalt ledningsnät.  

 

Behandlingsmetod som enligt erfarenhet ger en förbättrad dagvattenkvalitet är tex ut-

jämningsmagasin med damm, våtmark, sedimentering, sänkbrunnar som töms för av-

skiljning via sedimentering och uppsamling av flyktiga ämnen, översilning med efter-

följande sedimentering etc. Metod väljs efter typ av yta och lokala förutsättningar. Vid 

mindre förorenade ytor kan så kallade biodiken eller brunnsfilter vara bra alternativ.  
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8. Höjdsättning av området 

Höjdsättningen av området är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg. Gator och fas-

tigheter skall i möjligaste mån harmonisera med varandra. Skillnaden i höjd mellan 

vägar och byggnader bör beaktas i ett tidigt skede. Även instängda områden bör identi-

fieras i det skedet. 

  

Översvämning av fastigheter är som känt förknippat med stora kostnader. En pågående 

utredning indikerar att de samhällsekonomiska kostnaderna för störningar orsakade av 

översvämningar av infrastruktur överskrider kostnader för översvämmade fastigheter. 

Därmed är det viktigt att säkerställa avledning från extrem nederbörd ifrån trafikytor. 

 

Tomtmark bör generellt höjdsättas till en högre nivå än anslutande gatumark för att en 

tillfredsställande avledning av yt- och dräneringsvatten samt spillvatten skall kunna 

erhållas. Planerade fastigheter skall anläggas på en nivå som möjliggör anslutning till 

befintligt och planerat ledningssystem. 

 

Plankartan skall kompletteras med en bestämmelse som anger att lägsta höjd på färdigt 

golv, för att anslutning med självfall skall tillåtas, minst skall vara 0,3 meter över 

marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och 

spillvattensystem. Det föreslås även att marken ges ordentlig lutning ut från de nya 

byggnaderna, för att säkerställa att extrem nederbörd inte kan rinna in i byggnaderna. 

 

8.1 Översvämningsrisk och klimatanpassning 

Framtida extrema nederbördstillfällen kan antas medföra samma effekter som idag dvs 

att lågpunkter översvämmas. Staden utarbetar inom ramen för den fördjupade översikt-

plan för vatten som är under framtagande strategier, riktlinjer och verktyg för hur risken 

för nederbördsrelaterade översvämningar ska hanteras i stadsutvecklingen. En sky-

fallsmodellering har genomförts för programområdet vilken kommer kunna ligger till 

grund för den vidare planeringen och för att minska konsekvenser av dagens och fram-

tida skyfall. En viktig del i detta är att identifiera och ge plats för vattenstråk vid kraftig 

nederbörd då ledningssystemet är fullt. Vid större nederbördstillfällen drabbas lågt lig-

gande områden i anslutning till trafikleden redan idag av översvämningar.  Öppna lös-

ningar, fördröjning och multifunktionella översvämningsytor bör vara en målsättning 

för klimatanpassning av området.    

 

I vidare detaljplanearbete ska strategier för klimatanpassning gällande höga flöden och 

kraftig nederbörd tillämpas vilka är under utarbetande. En utmaning för vidare arbete är 

hur man ska hantera volymer från större nederbörd och begränsa negativa effekter i 

form av översvämningar i längs Dag Hammarsköldsleden och kvalitetspåverkan på 

Stora ån och Välen. 
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Preliminära resultat av Göteborgs stads skyfallsmodellering presenteras i figur 23-24. 

Modellen visar på ytlig avrinning (vattendjup i meter) med bedömd effekt av avledning 

via ledningssystemen inkluderat vid 100- respektive 500-års återkomsttid. De blåa om-

rådena utgör även lågpunkter, instängda områden och områden med begränsad avled-

ningskapacitet. Målet är att minimera översvämningar för att säkerställa tillgänglighet, 

minimera skador och upprätthålla funktion för samhällsviktiga verksamheter. 

 

  
Figur 23. Skyfallsmodell över programområdet vid 100-års återkomsttid 
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Figur 24. Skyfallsmodell över programområdet vid 500-års återkomsttid 
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9. Del 3 - Inspiration till framtida dagvattenhantering 

Då inget färdigt programförslag finns framtaget har inget konkret förslag till dagvatten-

hantering för området tagits fram i detta skede. Istället presenteras här inspirationsbil-

der på tänkbara lösningar som kan komma att bli aktuella för området. 

 

Då området idag omges av gröna stråk är det viktigt att bevara detta, så att inte hårdgö-

ringsgraden ökar. Nya huskroppar föreslås i stor utsträckning som möjligt förses med 

gröna tak och mellan huskroppar och utmed vägar föreslås så kallade regnträdgårdar 

eller biofilterdiken/makadamstråk anläggas för att fördröja dagvattnet och samtidigt 

uppnå en grönskande miljö i området. Alternativt kan magasin enbart för utjämning 

anläggas under mark i kombination med filterbrunnar för rening där så erfordras. Efter 

erforderlig fördröjning och rening kan dagvattnet anslutas till befintligt och planerat 

dagvattenledningssystem.  

 

Då inget planförslag är fastlagt presenteras i tabell 5 exempel på vilken fördröjningsvo-

lym som kan uppnås per m
2
 yta med alternativa fördröjningsmagasin. Föreslaget djup 

är anpassat efter de troliga geotekniska förhållandena och grundvattenytans läge inom 

planområdet. Observera att samtliga magasin inte uppfyller kravet för rening utan en-

bart fördröjning.  

 

 

Tabell 5. Fördröjningsvolym per m
2
 för respektive fördröjningsanläggning 

Typ av fördröjningsmagasin Rening Djup 

[m] 

Magasinsvolym 

per yta [m
3
/m

2
] 

Gröna tak * 0,05 0,005 

Raingarden/Biofilterdike JA 0,9 0,20 

Kassettmagasin NEJ 0,6 0,54 

Makadammagasin JA 0,6 0,18 

*Dagvatten som faller på tak innehåller en minimal mängd föroreningar, varför beho-

vet av rening av detsamma inte erfordras.   

 

Förslag till system för dagvattenhantering inom området tas fram i detaljplaneskedet. 

Förslag till dagvattenhantering i ett större sammanhang bör däremot tas fram tillsam-

mans med eventuell utbyggnad av närliggande programområden så fort som möjligt. 

Detta arbete pågår redan. 

 

 

Gröna tak 

För att minska avrinningen av dagvatten från takytor kan byggnader förses med s.k. 

gröna tak, se figur 25. 

 

Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, 

hårdgjorda tak.  
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Tunna gröna tak, med t.ex. sedum, kan minska den totala avrunna mängden på årsbasis 

med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vat-

tens publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen.  

 

Uppskattningen ovan är att de traditionella gröna taken (så kallade sedumtak) kan ma-

gasinera 5 mm nederbörd, men dessutom kan taken magasinera upp till 10 mm neder-

börd vid enskilda regntillfällen. Förutom detta har sedum till skillnad från vanligt gräs 

den speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut. 
 

 

Figur 25.  Varuhuset Eporia med grönt tak, Hyllie i Malmö.  

Foto Emma Nilsson Keskitalo 

 

 

Förutsättningar för att tekniken skall kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant 

lutning. Takkonstruktionen skall vara dimensionerad för den extra last som det gröna 

taket innebär. Lasten är dock inte större än att den motsvarar ett vanligt tegeltak. 

 

Vidare kan gröna tak ha en ljud- och värmeisolerande verkan, vilket kan bidra till en 

bättre inomhusmiljö samt reducera hushållens energibehov för uppvärmning. Gröna tak 

kräver dock skötsel i form av gödsling m.m. för att bibehålla sin funktion och karaktär. 

 

 

Regnträdgård (raingarden) 

En regnträdgård, utgörs av växtbäddar med underliggande infiltrationsmaterial som 

lokalt utjämnar och även renar dagvatten, se figur 26.  
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De anläggs normalt så att dagvattnet ifrån närliggande hårdgjorda ytor kan magasineras 

och infiltreras effektivt inom ca ett dygn efter nederbördstillfället. Bara under korta 

perioder i samband med kraftiga regn kommer det att vara någon synlig vattenyta. Ge-

nom att välja regnträdgårdar som utjämnings- och reningsanläggning bidrar vi även till 

att uppfylla stadens grönstrategi. 

 

 
Figur 26. Regnträdgård i körbana i Lidevagn, Danmark.  

Foto Emma Nilsson Keskitalo 

 

 

Regngårdar byggs upp med en väldränerad bädd med växter som klarar perioder av 

både torka och höga vattennivåer, anpassade till klimatet i den region där den anläggs. 

Växtbädden underlagras lämpligen av ett väldränerat lager av exempelvis makadam, 

där flödesutjämningen till stor del äger rum. I botten av varje regngård föreslås en drä-

neringsledning anläggas, för avtappning av utjämnat dagvattenflöde till ledningsnät 

avsett för dagvatten. Genom att välja lämplig dimension på utloppsledningen kan av-

tappningen från respektive regngård regleras. I figur 27 redovisas en principiell sektion 

av en regngård. 

 
Figur 27. Exempel på uppbyggnad av en regngård   
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För att säkerställa den långsikta funktion erfordras skötsel. Utformningen av anlägg-

ningen kan anpassas så att skötseln underlättas. Vid utformning av anläggningen bör till 

exempel inlopp, kantstöd, försedimentering beaktas med avseende på erosionsskador, 

snöröjning etc. Anläggningen erfordrar skötsel ca 2 gånger per år.  

Under skötseltillfällena sker rensning från ogräs, skräp och sediment. Beskärning och 

nyplantering kan också förekomma. För vissa anläggningar fordras bevattning de första 

två åren för att säkerställa en god etablering. Större och sammanhängande anläggningar 

torde vara lättare och billigare att sköta. 

 

Genom examensarbetet ” Pollutant removal efficiencies and flow detention of infiltra-

tion trenches, Nilsson&Stigsson 2012:140” har det visat på god reningseffektivitet i 

makadam. Resultaten visar på att reningsgraden kan uppgå till omkring 80 % för sus-

penderad substans, omkring 50 % för kväve, 70 – 80 % för zink, bly, koppar och krom 

samt 50 – 60 % för kadmium och nickel. 

 

Enligt forskningsresultat vid Luleå tekniska universitet har det visat sig att biofiltrering 

av dagvatten i en regnträdgård har förmågan att rena dagvatten och smältvatten effek-

tivt även i kalla temperaturer. Resultaten visar att sediment, fosfor och tungmetaller 

renas effektivt även i kalla temperaturer. Även lösta metaller renas oftast tillfredsstäl-

lande. Göteborgs stad arbetar i skrivande stund med en pilotanläggning, var fördröj-

nings- och reningseffekt kommer kunna testas och följas upp. I nästa skede bör därför 

resultat ifrån detta pilotprojekt inhämtas och beaktas. 

 

Regnträdgården föreslås byggas upp enligt tabell 6 och kan då fördröja en magasinsvo-

lym om ca 0,20 m
3
/m

2
. 

 

 

Tabell 6.  Beräknad magasinsvolym per kvadratmeter vid angivet djup 

Lager Effektiv porositet  

[%] 

Djup  

[m] 

Volym  

[m
3
/m

2
] 

Översvämningsyta 80 0.2  

Växtbädd 30 0.3  

Dränerande lager 26 0.4  

Total magasinsvolym per m
2
 vid angivet djup 0.9 0.20 

 

 

Biofilterdiken 

Biofilterdiken, se figur 28 kan beskrivas som grunda diken med svag lutning, vilka an-

vänds för att samla upp, leda, rena och infiltrera dagvatten. Biofilterdike är ett sam-

lingsnamn för alla typer av diken som uppfyller dessa krav och således kan tex svack-

diket räknas som en typ av biodike. Reningen av dagvattnet är en central del av biodi-

kets roll, vilken sker genom sedimentering, filtrering och växtupptag av föroreningar. 

Effektiviteten styrs av bland annat vattnets hastighet och uppehållstid i biodiket, vege-

tationens täthet och art samt jordens infiltrationsförmåga. Biofilterdiken erfordrar viss 
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årlig skötsel, omgrävning kan komma att erfordras. Uppbyggnaden kan vara den sam-

ma som för en regnträdgård. 

 

Längs gator i området föreslås så kallade biodiken anläggas, var utrymme i gaturummet 

kan tillskapas för rening och utjämning av dagvatten. Där utrymme inte finns ovan 

mark kan istället makadamstråk anläggas under marken. 

 

 
Figur 28.  Biofilterdike mellan körbana och GC-bana i Ensjö, Norge.  

Foto Emma Nilsson Keskitalo 

 

 

Makadamstråk  

Den fria volymen, d.v.s. magasinerings- eller utjämningsvolymen, i magasinet utgörs 

av porvolymen i fyllningsmassorna, vanligtvis ca 30 % för makadam. Vid användning 

av sk. dagvattenkasetter erhålls en betydligt större porvolym, ca 96 % och därmed ett 

kompaktare magasin. 

 

Makadamstråk har en god renande och fördröjande förmåga, se under regnträdgård för 

reningseffekt. Nackdelen med makadamdiken är att de normalt behöver grävas om efter 

ca tio till femton år, eftersom den hydrauliska kapaciteten kan avta.  

 

Längs vägar och parkeringsytor i området föreslås makadamstråk under mark för ut-

jämning och rening av vägdagvatten var det inte ges utrymme för biofilterdiken. Maka-

damstråken kan antingen anläggas utmed vägen i ett grönstråk alternativt under asfalt. 
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Stråken kan med fördel även utgöras av tidigare nämnda biofilterdiken utmed vägen. 

Utformningen av makadamstråken kan således varieras.  

 

Fördröjningsmagasin anläggs generellt så ytligt som möjligt och ovan högsta grundvat-

tenyta. För planområdet, där möjligheterna för infiltration är minimal, föreslås maka-

damdike med dräneringsledning i botten, se figur 29. Utflöde från makadamdikena sker 

antingen genom att vattnet från magasinet perkolerar ut i omgivande marklager, eller 

genom en kontrollerad avtappning via ett speciellt anlagt dräneringssystem.  

 

 
Figur 29.  Skiss över makadamstråk med dräneringsledning samt kupolsil 

 

 

Trädplantering 

Då området idag omgärdas av mycket träd är det viktigt att återskapa detta genom nya 

trädplanteringar eller annan grönska. 

 

Dagvatten kan effektivt omhändertas med hjälp av träd, vars kronor fångar upp och 

avdunstar nederbörd samtidigt som rotsystemen suger vatten ur marken, se figur 30. 

Varje trädkrona kan magasinera omkring 10 mm nederbörd över den yta som kronan 

upptar. Att rotsystemen suger åt sig vatten från kringliggande mark leder dessutom till 

att markens magasineringskapacitet återhämtas fortare vid längre nederbördstillfällen. 

Dessutom kan träd omhänderta mindre mängder föroreningar, exempelvis från vägdag-

vatten. 
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Figur 30. Exempel på trädplantering i Norra hamnen i Helsingborg.  

Foto Emma Nilsson Keskitalo 

För att öka förutsättningarna för utjämning av dagvatten och skapa bättre förutsätt-

ningar för trädens rotsystem att utvecklas, föreslås träd planteras i s.k. skelettjord.  

Skelettjord består vanligen av fukthållande anläggnings- eller planteringsjord som för-

stärks med grov makadam, lecablock eller liknande för att kunna komprimeras. 

 

På eventuella platser där träd och ledningar riskerar komma i konflikt, och rötter kan 

orsaka problem i form av rotinträngning, föreslås en skyddsskärm av packad samkross 

anläggas mellan växtbädden och ledningsgraven. 

 

 

Oljeavskiljare eller brunnsfilter för rening av dagvatten 

Dagvatten från parkerings- och uppställningsytor kan innehålla spår av olja och partik-

lar och bör därför i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas inom kvartersmark, 

innan det når recipient eller kommunalt ledningsnät. Oljeavskiljare bör enligt riktlinjer 

från Gryab vara av klass I enligt SS EN 858-1, lamellavskiljare eller avskiljare med 

bypass. Avskiljare skall normalt vara utrustad med oljenivålarm. Varje fastighetsägare 

är skyldig att ha en fungerande oljeavskiljare om så erfordras, avhänget verksamhet. 

För vissa verksamheter kan väl dokumenterad drift och dokumenterat underhåll av av-

skiljare ersätta larmanordning. 

 

För de trafikytor där möjlighet till andra lösningar inte är möjligt kan ett bra alternativ 

för rening av dagvatten från hårdgjorda ytor med låg trafikintensitet, t.ex. parkerings-

ytor vara att rännstensbrunnar förses med brunnsfilter, se figur 31. I brunnsfilter om-

händertas olja, tungmetaller och partiklar från dagvattnet på ett effektivt sätt. 
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De filter som finns på marknaden består vanligtvis av två delar. En del som renar dag-

vattnet, d.v.s. filtret som utgörs av en absorbent som binder föroreningar, samt en del 

som består av filtrets behållare (filterinsatsen), vars konstruktion har en avgörande be-

tydelse för om filtrets sätter igen sig eller ej. Vid val av filter bör reningskapacitet, hyd-

raulisk kapacitet och driftaspekter beaktas. Reningskapaciteten bör uppgå till minst 60-

70 % för metaller och ännu högre för olja. 

 

Brunnsfilter kräver regelbunden tillsyn och filtermaterialet måste bytas ut med jämna 

mellanrum för att inte mättas och på så vis mista sin funktion. Metoden är fördelaktig 

då höga vattennivåer riskerar att stiga upp i dagvattensystemet, då filterbrunnar inte är 

lika utrymmeskrävande som t.ex. oljeavskiljare. 

 

 
Figur 31. Principskiss filterförsedd rännstensbrunn. Källa: Flexiclean 
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10. Riktlinjer inför fortsatt arbete  

Om dagvattnet ifrån den nya exploateringen anordnas på rätt sätt torde det gå att anord-

na dagvattenhanteringen på ett tillfredställande sätt. Det erfordras att dagvattnet tas 

omhand, utjämnas och renas inom kvartersmark respektive vägområde, samt tillräckli-

ga diken/kanaler anläggs för transport av extrem nederbörd. Detta bör dock utredas 

ytterligare i nästa skede. Då området idag utgörs av industrimark, torde det till och med 

gå att förbättra situationen, genom att avveckla industri och ersätta med bostäder, 

grönska och mindre förorenande verksamheter.  

 

10.1 Kvarstående frågor att utreda i nästa skede 

 Förslag till dagvattensystem 

 Samtliga ledningar, diken och magasin dimensioneras i nästa skede då en hyd-

raulisk modell och ett mer detaljerat programförslag alternativt detaljplaneför-

slag för respektive delområde inom Nordöstra Högsbo finns framtaget 

 Översvämningsrisk: Staden arbetar med en skyfallsmodell och strategier för 

klimatanpassning gällande att minimera översvämningar. Detta bör ligga till 

grund för det vidare arbetet för att minska konsekvenser av dagens och framtida 

skyfall 

 Kostnadsuppskattning för föreslaget dagvattensystem.  

Här bör också val av system anpassas till investerings- och driftskostnader 

 Då vägsektionen i området eventuellt förändras kan behov av nya vägdiken eller 

ledningssystem erfordras, vilket studeras närmare när eventuell ny sektion är 

framtagen 

 


