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Sammanfattning 

 
Planen omfattar nybyggnation av del av befintlig fastighet Lindholmen 6:9 till ett tek-

niskt gymnasium. I denna utredning presenteras planeringsförutsättningar för exploate-

ringen, förslag på dagvattenhantering och planens konsekvenser för dagvattenhantering 

bedöms. Ett viktigt underlag för utredningen är den dagvatten- och skyfallsutredning 

som visar på struktur för hela Lindholmen som tagits fram av Ramböll på uppdrag av 

Älvstranden och Kretslopp och vatten. 

Det finns möjliga ytor för fördröjning inom planen så att Kretslopp och vattens krav 

kan uppfyllas. På kvartersmark föreslås dagvattenhantering lösas genom att utform fö-

reslagna planteringarna som regnrabatter. Regnrabatter innebär nedsänkta växtbäddar 

för dagvattenhantering. I fortsatt planering och projektering ska exploatören se till att 

avvattningen av tak och övriga ytor anpassas så att det är möjligt att leda dagvatten till 

de föreslagna dagvattenanläggningarna. På allmän platsmark kan fördröjning kan 

åstadkommas genom skelettjord med träd utmed vägen som ger andra mervärden, eller 

ett underjordiskt magasin. 

Exploateringen väntas minska dagvattenflödet något. Med fördröjning minskas dagvat-

tenavrinningen ytterligare från området. Dagvattensystemet i området är ett internt nät 

som ägs av Älvstranden. Utloppet sker till Göta älv. Inget markavvattningsföretag på-

verkas av exploateringen.  

Föroreningar i dagvattnet väntas generellt minska med exploateringen. Målvärden och 

riktlinjer kan uppnås för alla ämnen. Därmed påverkar inte planen miljökvalitetsnormer 

i Göta älv negativt. 

Rambölls utredning visar att naturliga skyfallsvägar till Göta älv saknas i området. En 

del av vattnet vid ett skyfall samlas på den befintliga parkeringen i detaljplanens läge. 

Vid byggnation på ytan ökar översvämningsrisken i området. Därför krävs en sänkning 

av Utvecklingsgatan och att ytvatten styrs söderut vid trappnedgången från Sjöbergen.  
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1. Bakgrund 

 

På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret har Kretslopp och vatten tagit fram denna utred-

ning för aktuellt projekt ”Detaljplan för Tekniskt gymnasium inom stadsdelen Lind-

holmen”. Syftet med utredningen är att utreda exploateringens påverkan på dagvatten 

och att visa vilka åtgärder som krävs för skyfallshantering. 

 

Utredningens detaljeringsnivå har anpassats till det underlag som finns framtaget och 

den begränsade omfattningen av planen. 

 

Den aktuella planen är placerad inom fastighet Lindholmen 6:9, se Figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1. Röd cirkel markerar planområdet. 

 

Planområdet ligger vid Kunskapsgatan på sydvästra Lindholmen och är cirka 0,7 hek-

tar, varav cirka 0,6 hektar utgör kvartersmark och cirka 0,1 hektar utgör lokalgata. Syf-

tet är att ge möjlighet att uppföra en skolbyggnad i 3-4 våningar med en byggnadsarea 

av cirka 2 200 m2. 

 

Byggnaden ska anpassas till högsta högvattennivå HHW med lägsta golvnivå +2,8 m. 

Huvudentré ligger med trappor och ramp mot befintlig gata med nivå cirka + 1,7 m. 

Utrymningsväg finns mot ny gata med nivå +2,8 m. En förutsättning för detaljplanen är 

att älvkantsskydd uppförs på Lindholmen inom 15 – 20 år. 
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Illustration och aktuellt område visas i Figur 2 och 3. Den formella utbredningen 

sträcker sig längre västerut men den delen av planen innebär endast upphävning av ti-

digare plan.  

 

 

 
Figur 2. Förslagsskiss. Figur 3. Planområdets gränser enligt 

samrådsförslag, mindre justeringar kan 

bli aktuella.           

 

Gatan utmed planområdets västra sida är privat och inte namnsatt enligt stadens offici-

ella adressregister. På vissa websidor kallas den också Kunskapsgatan, liksom i Figur 7 

och Figur 8, vilket kan leda till förvirring. I denna utredning benämns den planområdets 

”infartsgata”. 

 



   

  6 (19) 

  

       

 
Figur 4. Officiella gatunamn inom området. Och planområdets utbredning(Infovisaren). 

 

2. Beskrivning av planområdet 

En geoteknisk utredning har tagits fram, Norconsult 2015-12-21. Planområdet ligger 

lågt (cirka + 1,7) och är i stort sett plant. Under asfalt finns 0,6 – 1,4 m fyllnad (huvud-

sakligen sten, grus och sand) på lera till 10 – 18 m djup, därunder förmodligen några 

meter friktionsjord på berg. Grundvattennivån har antagits ligga på cirka 2 m djup. 

 

Ett platsbesök gjorde i mars 2016. Platsen där byggnaden planeras utgörs i dagsläget av 

parkeringsplatser, se Figur 5.   

 

Infartsgata 
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Infartsgatan visas i Figur 6 till vänster i bilden, den ligger högre än omgivande planom-

råde. 

 

  

Figur 6. Infartsgatan till vänster i bild. 

Figur 5. Planområdet, framför Backa teater. 
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Området avvattnas idag via rännstensbrunnar till ett internt ledningsnät, se bilaga 1.  

Den ytliga avrinningen sker i huvudsak åt sydväst. Hur området drabbas av skyfall vi-

sas i Figur 7. Det dimensionerande scenariot (enligt TÖP Översvämningsrisker) visar 

ett klimatanpassat 100-års regn. Parkeringen fungerar idag som ett magasin där vatten 

fördröjs innan dagvattensystemet långsamt tömmer området. Generellt ligger kajerna 

högre än marken innanför. Den enda naturliga skyfallsvägen i området är nederst i mit-

ten av bilden. 

 

 
Figur 7. Resultat modellering av 100-års regn och flödesriktning (www.vattenigöteborg.se). 

 

Området ligger lågt vilket betyder att högvattensituationer utgör en risk. I Figur 8 visas 

en extrem högvattensituation i orange, idag (+2,0 m) jämfört med år 2100 (+2,65). 

Klimatförändringar förväntas höja både den normala vattennivån och extremnivåerna. 

Det dimensionerande scenariot (enligt TÖP Översvämningsrisker) visas av bilden till 

höger och innebär 200-års högvattenhändelse år 2100. Vid ett sådant tillfälle trycker 

stora mängder vatten in i området. Högvattenåtgärder bedöms krävas runt 2035. 
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Figur 8. Resultat högsta högvatten 2014 till vänster och 2100 till höger (www.vattenigöteborg.se). 

 

3. Förutsättningar dagvattenhantering 

Området avvattnas idag till privat ledningsnät men för att kunna koppla på Kretslopp 

och vattens nät vid framtida byggnad ska fördröjningskraven inarbetas redan nu. Kra-

ven innebär fördröjning av 10 mm/m2 hårdgjorda ytor och är relevanta även nära utlopp 

då staden i framtiden kommer behöva pumpa ut dagvatten. Det är därför också viktigt 

att bygga tröga system på Lindholmen. Riktvärdena för dagvattenrening ska tillämpas. 

 

 
 

Riktlinjer TÖP översvämningsrisker innebär en planeringsnivå på +2,8 m i denna plan. 

 

 

http://www.vattenigöteborg.se/
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4. Volymberäkning 

Stadsbyggnadskontoret har levererat följande uppgifter som ligger till grund för 

flödes och föroreningsberäkningar i utredningen. Planområdets area utgör 7000 

m2 varav 6000 m2 på kvartermark. Takarean utgör 2200 m2. Planteringarna som 

illustrerats i Figur 9 uppskattas till 500 m2 och hårdgjorda ytor till 3300 m2. Be-

fintlig gata på allmän platsmark mäter 1000 m2. Denna gata ska byggas om i och 

med detaljplanen . Vid en framtida ombyggnation ska ett nytt grepp tas kring 

dagvattenhantering men ingen åtgärd på allmän platsmark planeras i nuläget. 

 

 

Figur 9. Planteringar som preliminärt markerats som regnträdgårdar inom planområdet. 

 

För att få en uppfattning om takets utformning och avvattning visas bilder i Fi-

gur 10 nedan. Takets utformning påverkar hur vattnet avleds från byggnaden.  
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Figur 10. Översta bilden: byggnad sett i sydöstlig riktning. Nedersta bilden: byggnaden sett i nordlig 

riktning. 

 

4.1.Kvartersmark 

Åtgärder för allmän platsmark och kvartersmark redovisas separat. 

 

Tabell 1 visar förhållandet för ytan som motsvarar kvartersmark före exploatering.  

 
Tabell 1. Beräkning av reducerad area, befintlig yta. 

 Delområde Area 
[m2]  

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area [m2]  

Hårdgjorda 
ytor/parkering 

6000 0,8 4800 

 

Den reducerade arean är den delen av ytan som görs impermeabel. Det är denna 

yta som bestämmer vilken volym som ska fördröjas. Kretslopp och vatten ställer 

krav på att 10 mm vatten per kvadratmeter hårdgjord yta ska fördröjas. Avvatt-

ningen ska dessutom göras trög och reningskrav enligt matrisen ska följas. 
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Tabell 2 visar förhållandena efter exploatering. 

 
Tabell 2 Beräkning av reducerad area och fördröjningsvolym efter exploatering. 

 Delområde Area 
[m2]  

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area [m2]  

Fördröjningsvolym 
(m3) 

Tak 2200 0,9 1980 19,8 

Planteringar och 
träd 

500 0,1 50 0,5 

Hårdgjorda ytor 3300 0,8 2640 26,4 

Totalt 6000 0,78 4680 47 

 

En reducerad yta om ca 4700 m2 innebär en minskning av hårdgjorda ytor och att 47 m3 

dagvatten behöver fördröjas på kvartersmark inom planområdet. 

 

4.2 Allmän platsmark 

 

Skede  Delområde Area 
[m2]  

Avrin-
nings-
koefficient 

Reducerad 
area [m2]  

Fördröjningsvo-
lym (m3) 

Före explo-
atering 

Hårdgjorda ytor 1000 0,8 800 n/a 

Före explo-
atering 

Hårdgjorda ytor 1000 0,8 800 8  

 

 

5. Flödesberäkning 

Den hårdgjorda ytan beräknas minska något i och med detaljplanen. Därmed leder inte 

den föreslagna markanvändningen till ett ökat dagvattenflöde. Dimensionerande flödet 

har beräknats enligt Svenskt vattens P110. Området kan i dag klassats som ”tät bo-

stadsbebyggelse” men eftersom visionen är att förtäta Lindholmen och att i framtiden 

göra det en del av stadskärnan bör området klassas som ”centrumbebyggelse”, vilket 

ger återkomsttid för trycklinje i marknivå 30 år. För dimensionering av allmänt led-

ningsnätet ska också en klimatfaktor läggas till flödet, i Göteborg används faktorn 1,25. 

Därmed blir det dimensionerande flödet för hela planområdet efter exploatering ca 230 

l/s (intensitet 337 l/s, ha varaktighet 10 min multiplicerat med total reducerad area). 

 

𝑄(𝑓ö𝑟𝑒) = 337 ∙ (0,6 ∙ 0,80 + 0,1 ∙ 0,80) ∙ 1,25 = 236 𝑙/𝑠 

 

𝑄(𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟) = 337 ∙ (0,6 ∙ 0,78 + 0,1 ∙ 0,80) ∙ 1,25 = 231 𝑙/𝑠 
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6. Dagvattenhantering 

Dagvattnet från planområdet leds till Göta älv via Älvstrandens privata nät. Denna han-

tering är att föredra också efter exploatering. Det allmänna nätet ligger högre än plan-

området vilket skulle kräva pumpning. Dessutom är det kombinerat och bör därför inte 

belastas med dagvatten. På längre sikt ska hela södra Lindholmen byggas om. I och 

med detta kommer allmänna gator och infrastruktur att byggas ut men den bästa tempo-

röra lösningen är att använda befintlig utloppsledning. Befintligt dagvattensystem skärs 

av då den nya byggnaden uppförs, därför behöver nya ledningar läggas runt byggnaden. 

Nya dagvattenledningar ska läggas så ytligt som möjligt så att påkoppling på befintligt 

och framtida system möjliggörs. 

 

Förvaltaren/fastighetsägaren är ansvarig att ta bygga och drifta fungerande dagvatten-

anläggningarna inom respektive fastighet. 

 

6.1.Kvartersmark – nytt gymnasium 

 

Lokalförvaltningen, som kommer bygga ut skolan, har tagit fram ett förslag på dagvat-

tenhantering, se Figur 11.  Man planerar för att utforma några planteringar till regnra-

batter, 300 m2 enligt skissen. Ytan uppskattas som ”medelbelastad” ur föroreningssyn-

punkt och dagvattnet leds till Göra älv som är ”mindre känslig”. Därmed är dagvatten-

anläggningar definierade som ”enklare rening” eller ”rening” aktuella att undersöka. 

Regnrabatter tillhör gruppen ”rening”, översilningsytor är exempel på ”enklare rening” 

som också kunde ha utvärderats. Dessa kräver antagligen mer sammanhängande gröny-

tor. 

 

Regnrabatter (kallas också raingarden, regnträdgård eller regnbädd) och innebär ned-

sänkta växtbäddar för dagvattenhantering. Regnrabatter kan såväl rena som fördröja 

dagvatten samtidigt som de kan bidra till biologisk mångfald. Det finns behov att för-

bättra skyfallshanteringen i området och därmed bör en större volym än Kretslopp och 

vattens minimikrav hanteras. Enligt TÖP översvämningsrisker ska planområdet hantera 

ett 100-års regn inom planen. 
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Figur 11. Ytor föreslagna för dagvattenhantering. 

 

Principen för en typ av växtbäddar för 

dagvattenrening visas i Figur 12 nedan. 

Illustrationen visar att 300 m2 finns till-

gängligt som är möjligt att utforma som 

regnrabatter.  

 

Simulering i Stormtac visar att ytorna 

räcker för en bra dagvattenhantering. 

(översvämningszon 25 cm, 1 m djup). 

För denna typ av yta ska 3,2 % av redu-

cerad area i avrinningsområdet (i detta 

fall kvartersmarken) avsättas till regn-

trädgårdar för att uppnå bra reningsef-

fekter. Det innebär 86 m2 inom kvar-

tersmark i denna plan. Med den ytan 

regnträdgårdar uppnås fördröjningsvo-

lymen 48 m3 (krav 47) samtidigt som 

man får en god avskiljning av förore-

ningar.  

 

Figur 12. Principsektion regnrabatt. 

Befintligt 

utlopp 

dagvatten 
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6.2.Allmän platsmark - del av infartsgatan 

På allmän platsmark bör omkring 8 m3 fördröjas. Enligt den nya matrisen krävs ingen 

specifik rening utan endast fördröjning av dagvatten till Göta älv från gator med låga 

trafikintensiteter. Fördröjning kan åstadkommas genom skelettjord med träd utmed 

vägen som ger andra mervärden, eller ett underjordiskt magasin.  

 

Underjordiska rörmagasin har en effekt nära 100 % och skelettjordar motsvarande ca 

30 %. Där med krävs exempelvis 16 m av ett 800 mm rörmagasin eller en yta på 27 m2 

om djupet sätts till 1 m (t.ex. 16*1,5*1 m) på för att fördröja 8 m3. Viktigt att dagvatt-

net passerar sandfång innan det går in i anläggningarna och för rörmagasin ska nedstig-

ningsbrunnar placeras i början och slutet för att möjliggöra drift.  

 

 

7. Föroreningsbelastning 

Det finns inga uppgifter angående trafikintensitet på infartsgatan men observationer 

säger att den inte är hårt trafikerad eftersom trafiken endast utgörs av de bilar som ska 

parkera. I och med ombyggnaden antar SBK att trafikintensiteten ej ökar, eleverna vän-

tas använda cykel samt kollektivtrafik. Det kommer bli några leveranser till skolan per 

dag men samtidigt försvinner en parkeringsplats. Skolan kommer att ha några leveran-

ser per dag samt angöras med kanske 4-6 personbilar. Vägen kommer också att fungera 

som tillfart för befintlig parkering, ca 35-40 fordon (SBK). 

 

Trafikintensiteten uppskattas till 100 bilar i årsmedelvärde per dygn (faktor 0,1 i Storm-

tac). Den befintliga parkeringen sätts till faktor 5, dvs. ett medelvärde. Markanvänd-

ningen före exploatering har satts som parkering och väg och efter exploatering som 

skolområde (faktor 2 eftersom vägar ej ingår i området) och väg (faktor 0,1). Antagen 

årsnederbörd i Göteborg 850 mm/år. Beräkningarna redovisas i Tabell 3.  

 
Tabell 3 Årsmedelvärden föroreningsmängder i kg/år för hela planområdet (Stormtac 2016).  

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Mängd kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 
Före  
exploatering 

0,55 7,0 0,13 0,19 0,65 0,0022 0,072 0,021 0,00030 670 4,1 0,00030 

Efter  
exploatering 
innan rening 

0,73 6,0 0,029 0,068 0,25 0,0013 0,025 0,023 0,00014 180 1,6 0,00010 

Efter  
exploatering 
efter rening 

0,35 4,4 0,0068 0,033 0,066 0,00034 0,017 0,0078 0,00011 82 0,96 0,00002 

 

Den ändrade markanvändningen väntas ge en minskning av de flesta förorening-

ar. Mängden nickel och fosfor kan väntas öka något. Efter rening har samtliga 

ämnens föroreningsbidrag reducerats, i flera fall ger det nya dagvattensystemet 

en kraftig förbättring av föroreningstransport till recipient. 

 



   

  16 (19) 

  

       

Riktvärdena ska appliceras per fastighet. Tabell 4 visar beräkningar av koncentrationer 

för skolområdet. 

 
Tabell 4 Årsmedelkoncentrationer (g/l )för skolgård samt riktvärden (Stormtac 2016). 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Koncentration g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l

Före exploatering 100 1300 24 35 120 0,39 13 3,9 0,052 120 000 740 0,05 

Efter exploate-
ring 

200 1300 8,3 16 70 0,35 6,2 6,1 0,025 42 000 320 0,03 

Efter rening 
raingarden 3,2 % 

79 790 1,4 5,2 12 0,045 3,3 1,4 0,012 11 000 120 0,005 

KoV målvärde 150 2500 - 22 60 - - - - 60 000 - - 

MF Riktlinjer   14   0,40 15 40 0,050  1000 0,050 

 

Tabell 5 visar motsvarande beräkningar för lokalgata allmän platsmark. 

 
Tabell 5 Årsmedelkoncentrationer (µg/l) för lokalgata samt riktvärden (Stormtac 2016). 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 
Koncentration g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l

Före och efter 
exploatering 100 
ÅDT 

133 2375 3,0 21 35 0,25 7,0 4,1 0,076 60 839 721 0,01 

Efter exploate-
ring inkl. sand-
fång* 

133 2375 2,7 18,9 31,5 0,23 6,3 4,1 0,076 54 755 721 0,01 

KoV målvärde 150 2500 - 22 60 - - - - 60 000 - - 

MF Riktlinjer   14   0,40 15 40 0,050  1000 0,050 

*Sandfång 10% rening av Bly, Cd, Cu, Cr, Zn (Vaforsk 2005-05) och Open file report 2011-1052 US Geological servey 
 

 

8. Miljökvalitetsnormer vatten 

Dagvattnet i planområdet leds till Göta älv, söder om råvattenintaget, som har klass 4 

enligt vattenplanen, vilket är den lägsta klassen vad gäller föroreningskänslighet och 

värde för rekreation och ekologi. 

 

Information om miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten finns i databasen Vattenin-

formationssystem i Sverige (VISS), där vattendrags ekologiska och kemiska tillstånd 

utvärderas.  Dagvatten från planområdet släpps till vattenförekomsten ”Göta älv - myn-

ningen till Mölndalsån” (vattenförekomsten kommer troligen ändras framöver). 
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VISS redovisar följande klassningar: 

  

 Otillfredsställande ekologisk potential. God potential ska uppnås 

2027. 

 Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Det finns undantag för 

kvicksilver och bromerade difenyleter och en tidsfrist för TBT. 

 

Eftersom modifieringen av vattenförekomsten är omfattande kan inte en statusklassning 

göras utan istället bedöms potentialen. Lägre krav ställs på växt- och djurlivet vad gäl-

ler potential jämfört med status.  

 

Om dagvattnet tas hand om enligt dagvattenutredningens förslag klaras alla riktlin-

jer/målvärden och den totala föroreningstransporten till Göta älv minskar. Därmed be-

döms möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten inte försämras med pla-

nen.  

 

9. Klimatanpassning 

Behov av åtgärder för översvämningshantering har utretts övergripande för hela Lind-

holmen i Rambölls studie om älvkantsskydd, där också en dagvatten - och skyfallsut-

redningen tagits fram. Detta grepp togs för att få en helhetssyn på Lindholmen och för 

att frågorna inte är möjliga att hantera inom respektive detaljplan. Utredningarna finns 

på Göteborgs stads hemsida, följande stycke redogör för de åtgärder som presenterats 

för området för aktuell detaljplan. Åtgärderna runt detaljplanen har getts en hög pri-

oriteringsstatus. Staden är ansvarig för att lösa problem med översvämningsrisker i nya 

områden som planeras. Skydd och åtgärder av befintliga fastigheter är fastighetsägarens 

ansvar. 

 

9.1.Skyfallshantering 

Utdrag ur dagvatten- och skyfallsutredningen för Lindholmen visas i Figur 13. Följande 

åtgärder föreslås: Utvecklingsgatan (O, P) behöver sänkas för att säkra befintliga bygg-

nader och för att kunna leda vattnet ut i älven. Störst åtgärder krävs närmast kajen. Sky-

fall är ett problem redan idag men planen kommer förvärra för nedström liggande fas-

tigheter utmed gatan om inga åtgärder utförs. Detta beror på att vatten i dagsläget blir 

stående på parkeringsytan som planen bygger bort. Ett förslag är att göra ett lägre veck 

i gatan där vatten leds vidare mot Göta älv med linjeavvattning. 

 

Åtgärder kommer också behöva vidtas söder om den nya byggnaden. Kantsten vid 

vändplanen gör att skyfallet däms men skulle sedan kunna tippa över gatstenen söderut 

med rätt höjdsättning. 

 

Slutligen behöver även område F (innebär trappnedgången från Sjöbergen) åtgärdas för 

att minska inflödet till Utvecklingsgatan.  Vattnet kan styras söderut istället för norr och 

österut, t.ex. med farthinder. Åtgärden behöver tas med i framtida planer då en kom-

munikation över älven som kan komma att ansluta i detta område. 
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Figur 13. Föreslagen skyfallshantering (Ramböll, 2016) 

 

9.2.Högt vatten 

Ett högvattenskydd föreslås i Rambölls utredning på Lindholmen för att klara de lägre 

belägna områdena. I denna plan klarar man att anpassa sig efter planeringsnivåerna 

+2,8 m. Stapelbäddarna väster om planområdet ligger på +2,8. Lägre öppningar i bygg-

naden ska kunna göras täta. 

 

  



   

  19 (19) 

  

       

10.  Slutsats och rekommendationer 

Tillräckliga ytor för att hantera dagvatten finns föreslagna i planen. En fråga att ta med 

till projektering är hur allt vatten från kvartersmark ska kunna ledas ytligt in i växtbäd-

darna. Det skulle kunna vara möjligt med linjeavvattning med detta behöver utredas 

mer detaljerat i samband med detaljutformning. Takvattnet bör vara lättare då det 

kommer uppifrån. Som skissen på byggnaden visar idag så är takets lägsta punkt det 

sydvästra hörnet. Det är viktigt att anpassa val av plats för regnträdgårdar till dit stuprö-

ren leds. Med ytliga betongrännor kan man på så sätt leda in dagvattnet i regnträdgår-

dar.  

 

Nya dagvattenledningar ska läggas så ytligt som möjligt så att påkoppling på befintligt 

och framtida system möjliggörs. 

 

Skyfallshanteringen måste förbättras i området och för att lyckas med detta krävs en 

ytlig skyfallsväg österut från Utvecklingsgatan, vilket blir en förutsättning för planen. 

Om inga åtgärder vidtas ökar risken för översvämning för närliggande fastigheter.  

 

Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten bedöms förbättras i och med denna detalj-

plan. Hur miljökvalitetsnormer för vatten och skyfall hanteras i planen ska redovisas i 

planbeskrivningen.  

 

 

11. Bilagor 

Bilaga 1 Befintliga ledningar (COWI) 

 


