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Sammanfattning 
Detta är en revidering och komplettering av ”Rapport –Dagvattenutredning Gitarrgatan, 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret” upprättad 2015-10-02 av Sigma Civil på 

uppdrag av Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret.   

 

Planen omfattar byggnation av nya verksamhetslokaler och bostäder 

vid nuvarande Althallen, Gitarrgatan på RUD 4:1, 760:42 och delvis 760:424. 

Planområdet försörjs av det allmänna dagvattenledningsnätet.  

Vid skyfall översvämmas dagens område med upp till en meter. Marken är idag en 

översvämningsyta för omkringliggande mark. Skyfallsåtgärder och konsekvenser av 

nybyggnationen nedströms behöver utredas.  

För att uppnå reningskrav och stadens krav på fördröjning av 10 mm dagvatten per 

kvadratmeter hårdgjord yta föreslås upphöjda regnrabatter och makadammagasin. Det är 

viktigt att beakta höjder för anslutning till ledningsnätet vid projektering. 

Föroreningsberäkningar visar att med rening sjunker föreoreningshalterna vid 

genomförande av planen. Med rening uppnås Miljöförvaltningens riktvärden för känslig 

recipient. Detta innebär att planområdet inte försämrar möjligheterna att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för vatten om planen medför att reningsåtgärder utförs. Anmälan 

till miljöförvaltningen krävs. 

Dagvattnet från planområdet avleds till ett markavvattningsföretag vilket innebär att den 

tillförda vattenmängden inte får öka utan att ansökan om tillstånd gjorts.  
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Utveckling och projektavdelningen 

Stadsbyggnadsenheten 

 

1. Beräkning av dimensionerande regn 

1.1 Befintliga förhållanden 

Tabell 1. Beräkning av reducerad area, befintlig yta. 

Delområde Area [ha] Avrinnings-koefficient Reducerad area [ha] 

Kvartersmark 

Tak 0,24 0,9 0,20 

Betong- och asfaltyta 0,27 0,8 0,20 

planteringar/ buskage 0,08 0,1 0,01 

Totalt 0,59 
 

0,4 

Allmän platsmark 

Väg 0,083 0,8 0,064 

Totalt 
  

0,064 

 

Dimensionerande flöde för ett regn med återkomsttid 20 år och varaktigheten 10 min blir 

enlig rationella metoden 120 l/s från kvartersmark och 19 l/s från allmän platsmark (se 

Appendix II). 

 

1.2 Framtida förhållanden 

Förnyat planförslag presenteras i Figur 1 nedan. Ljusgråa ytor är tillkommande 

byggnader och mörkgrå befintliga. Figur till vänster visar avgränsning kvartersmark 

/allmänplatsmark inom planen. Avrinnande dagvatten från kvartersmark rinner till två 

olika dagvattenlösningar och avvattnas sedan till olika delar av befintligt dagvattennät. 

Denna utredning behandlar därför kvartersmarken i två delområden; delområde 1 och 

delområde 2, se figur till höger. 

 

Figur 1: Till vänster – planens indelning allmän platsmark och kvartersmark. Till höger-indelning av 

kvartersmark för olika avrinningsområden. 
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Tabell 2. Beräkning av reducerad area, framtida bebyggelse. 

Delområde Area [ha] Avrinnings-koefficient Reducerad area [ha] 

Kvartersmark – område 1 

Tak 0,21 0,9 0,19 

Betong- och asfaltyta 0,25 0,8 0,20 

planteringar/ buskage 0,13 0,4 0,05 

Totalt 
  

0,44 

 

Kvartersmark – område 2   
 

Hårdgjord yta 0,06 0,8        0,05 [ha] 

    

Allmän platsmark 
  

 
Väg  0,08 0,8 0,06 

Totalt 
  

 
 

Dimensionerande flöde för framtida förhållande, inräknat klimatfaktor 1,25 blir 159 l/s 

från kvartersmark (område 1) och 23 l/s från allmän platsmark. För kvartersmark (område 

2) blir det dimensionerande flödet 17 l/s. Det betyder att flödet ökar med ca 56 l/s från 

kvartersmark och 4 l/s för allmän platsmark. 

 

2. Fördröjning av dagvatten 

Kretslopp och vatten ställer krav på att 10 mm dagvatten ska fördröjas per kvadratmeter 

hårdgjord yta. Avvattningen ska dessutom göras trög och reningskrav enligt 

”Reningskrav för dagvatten” ska följas.  

 

Tabell 3: Beskriver hur mycket dagvatten som ska fördröjas/renas inom kvartersmark 

respektive allmän platsmark.  

Delområde Reducerad area [ha] Krävd fördröjning [m3] 

Kvartersmark – område 1 0,44 44 

Kvartersmark – område 2   

Hårdgjord yta 0,05 5 

Allmän platsmark 
  

Väg  0,08 6 

 

2.1 Föreslagen lösning 

Kretslopp och vatten föreslår upphöjda regnrabatter för område 1. Figur 2 nedan visar en 

schematisk lösning för en regnrabatt. Vatten samlas på toppen av rabatten till ett max 

djup av 2 dm vid regn. Den totala ytan för regnrabatter blir 220 m2 för område 1. 

Förslagsvis placeras dessa under takrännor för att samla upp avrinnande takvatten, se 

figur 4. För område 2, hårdgjord yta föreslås makadammagasin med filtrering som 

dagvattenlösning, se figur 3. Det är viktigt att höjdsättningen görs så att magasinet fångar 

upp allt dagvatten inom parkeringen. Den effektiva volymen av ett makadammagasin är 
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typiskt 35 % därför blir den total volymen ca 7 m3. Makadammagasinet utformas 

förslagsvis till ett djup på 1 m och en yta på 7 m2, se figur 5.  

 

 
Figur 2: Exempel på utformning av regnrabatt (upphöjd rabatt). 

 

 
Figur 3: Exempelbild makadammagasin med in och utflöden, sedimentering och filtrering. 

 

Figur 4 och 5 nedan visar föreslagen placering av dagvattenlösningar. Figur 4 visar 

dagvattenhanteringen inom gårdsplan och figur 5 visar dagvattenlösning för hårdgjord 

yta. Befintliga dagvattenserviser inom området har markerats i tjockare mörkgrön färg, 
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förslag på nya interna ledningar är ritade i ljusgrönt. Regnrabatter i mörkblått och 

makadammagasin i svart.  

 

 
Figur 4: Dagvattenlösningsförslag för gårdsplan, upphöjda rabatter (mörkblått) med en total area 220 

m2 och ett djup på 2 dm.  

 

 
Figur 5: Dagvattenlösningsförslag för hårdgjord yta. Makadammagasin (svart) med en yta på 7 m2 och 

ett djup på 1 m.  

 

För alla förslag är det viktigt att beakta ledningsdragning och anslutning från 

dagvattenanläggningarna till det allmänna dagvattennätet vid projektering.  
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3. Kompletteringar  

3.1 Miljökvalitetsnormer och dikningsföretag 

Recipienten är Stora ån vilken är klassad enligt miljökvalitetsnormer. Stora ån har 

problem med övergödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter samt förändrade 

habitat genom fysisk påverkan. År 2017 hade Stora ån ej god kemisk status och måttlig 

ekologisk status. Målet är att uppnå god kemisk status 2027. 

 

Dagvattnet från planområdet avleds till ett dikningsföretag vilket innebär att den tillförda 

vattenmängden inte får öka utan att ansökan om tillstånd gjorts. Fördröjningskravet från 

Göteborgs Stad täcker den ökade volymen dagvatten exploateringen innebär. 

 

3.2 Skyfall  

Resultat av Göteborgs stads skyfallsmodell visas i Figur 6. Modellen visar på ytlig 

avrinning, inräknat ledningssystemets funktion vid regn med 100-års och 500-års 

återkomsttid. De blå områdena visar vatten som blir stående i instängda områden på 

grund av lågpunkter. För befintlig bebyggelse översvämmas planområdet med upp till ett 

djup av 1 meter vid ett 100 års regn och mer än 1 meter vid ett 500-års regn. 

 

 

Figur 6. Utdrag ur skyfallsmodellen, planområdet markerat. Till vänster: planområdet vid ett 100-års 

regn. Till höger: planområdet vid ett 500-års regn. 

 

Planområdet ligger idag en lågpunkt och vid skyfall samlas stora vattenmassor inom 

planområdet. Att dagvatten strömmar mot planområdet vid skyfall är viktigt att beakta 

vid höjdsättning och materialval eftersom det annars kan innebära översvämning av 

bottenvåning. Speciellt viktigt att hantera planerade parkeringar i källarplan.  

 

Kravet på vattennivå vid ett klimatanpassat 100-årsregn är 0,2 m marginal över vattenyta 

till byggnation, för framkomlighet på vägar krävs ett maxdjup på 0,2 m. Området måste 

klimatsäkras för att hantera översvämningsrisken. Planområdets klimatanpassning får 

inte bidra till ytterligare översvämning nedströms, utan vatten ska ledas till plats där det 

kan fördröjas vid skyfall. 
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3.3 Föroreningsbelastning 

Planområdet faller under kategorin medelbelastad yta vad gäller de avvattnande 

ytornas föroreningsbelastning. Tillsammans med en mycket känslig recipient 

visar matrisen i tabell 4 att rening ska användas som dagvattenåtgärd och anmälan 

till Miljöförvaltningen krävs. 

 
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  

 

Resultat från föroreningsmodelleringen finns i Appendix I och visar att upphöjda 

rabatter klarar alla värden på rening för gårdsplanen på kvartersmark. 

Makadammagasin med filtrering klarar alla värden för avrinning från den hårdgjorda 

yta (område 2). För förslaget magasin behövs regelbundet utbytt filter. Om inga 

åtgärder vidtas efter exploatering överskrids miljöförvaltningens riktvärden. 

 

Med avseende på miljökvalitetsnormerna görs bedömningen att planen inte kommer 

påverka statusen för Stora Ån negativt. Denna bedömning grundar sig i att 

koncentrationerna som släpps ut efter rening är lägre än koncentrationerna före 

exploatering, se Appendix I. 
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4. Appendix I 

 

Modellering före exploatering 

 
Figur 7: Föreoreningskoncentrationer (ug/l) innan exploatering utan rening. Markerade rutor överskrider riktvärdet. 
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Modellering efter exploatering 

Bostäder och innergård, delområde 1 

Utan rening 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Föreoreningskoncentrationer (ug/l) och vikt per år (kg/år) efter exploatering utan rening. Markerade rutor  

överskrider riktvärdet. 
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Med rening – upphöjda regnrabatter 

 

Hårdgjord yta, delområde 2 

Utan rening 

 

Figur 9: Föreoreningskoncentrationer efter exploatering utan rening. Markerade rutor överskrider riktvärdet. Inga  

värden överskrids 
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Med rening - makadammagasin 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 10 Föreoreningskoncentrationer (ug/l) och vikt per år (kg/år) efter exploatering utan rening. 

Markerade rutor överskrider riktvärdet. 

Figur 11: Föreoreningskoncentrationer (ug/l) och vikt per år (kg/år) efter exploatering med rening. Markerade rutor 

överskrider riktvärdet. 

 


