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1 Projektbeskrivning 
Kretslopp och vatten har tagit fram en dagvatten- och skyfallsutredning inför en detaljplaneändring för 

att medge bygglov för två befintliga garagelängorna vid fastigheten Bräcke 729:128 i Göteborg. (se 

 

Figur 1). Syftet med utredningen är att tydliggöra stadens krav kring dagvatten och skyfall, utvärdera 

befintlig situation samt ge förslag vid eventuella framtida ombyggnationer.  

 

 

Figur 1. Orienteringskarta som visar planens lokalisering i staden. 

 

1.1 Planförslag 
Planområdet är beläget i anslutning till bostäder i Utmarksgatan i Bräcke. Planområdet ligger öster om 

Hisingsleden, cirka 4 kilometer väster om Göteborgs centrum. Planområdet omfattar Bräcke 729:128, 

en 850 kvm stor fastighet som ägs av Göteborgs kommun. KB Bräcke 13:18 innehar tomträtt.  

 
Figur 2 Grundkarta med markerad plangräns 
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Syftet med detaljplanen är att genom planändring möjliggöra permanent bygglov för två befintliga 

garagelängor som idag är uppförda på mark som inte får bebyggas. Garagelängorna ligger i anslutning 

till bostäder och är uppförda på 60-talet. Syftet är att planlägga garagen som komplementbyggnader 

för användningen bostäder samt att anpassa byggrätterna till de befintliga garagen. 

 

 

2 Riktlinjer och styrande dokument 
De två viktigaste dokumenten för dagvatten- och skyfallshantering utgår från är TTÖP (Förslag till 

översiktsplan för Göteborg Tillägg för översvämningsrisker) (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 

2018) 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. Dessa 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.  

 

För kombinerade avloppssystem, där dagvatten och spillvatten avleds i samma ledningar, gäller kraven 

som redovisas i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Återkomsttider för regn avseende befintliga kombinerade avloppssystem enligt P110. 

Typ av område 

Återkomsttid 

Kombinerad fylld 
ledning 

Källarnivå för 
kombinerad ledning 

Ej instängt* område utanför 
citybebyggelse 

5 år 10 år 

Ej instängt* område inom 
citybebyggelse 

5 år 10 år 

Instängt område utanför 
citybebyggelse 

10 år 10 år** 

Instängt område inom 
citybebyggelse 

10 år 10 år** 

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. 

 

För att minska flödestopparna och belastningen på befintligt ledningssystem ställer Göteborgs stad 

krav på att dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark ska fördröjas motsvarande 10 mm 
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dagvatten per kvadratmeter reducerad yta. Den reducerade ytan är den yta som bidrar till att generera 

dagvatten vid en regnhändelse.  

 

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. 

 

Rening av dagvatten ska bidra till att bibehålla eller förbättra kustvattnets ekologiska status vilket 

huvudsakligen innebär att minska tillförsel av näringsämnena kväve och fosfor. Kemisk status 

beskrivs som halter för utvalda föroreningar. 

 

2.4 Riktvärden och reningskrav 

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

Dagvatten från parkeringsytor, industriområden och högtrafikerade vägar är särskilt förorenat. 

 

För att minska dagvattnets miljöpåverkan på våra vattendrag har Miljöförvaltningen i Göteborg har 

tagit fram särskilda riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten och dagvatten (2013). 

Dessa riktvärden uttrycks generellt som årsmedelhalter i form av föroreningsmängd per liter 

dagvatten. Som ett komplement till dessa riktlinjer har Göteborgs stad utarbetat vägledningen 

Reningskrav för dagvatten (2017-03-02) där bl.a. styrande målvärden och riktvärden anges beroende 

av recipientens känslighet. Varje fastighet ska kunna visa att reningskraven följs. 

 

Tabell 2 visar hur omfattande rening som krävs för att skydda recipienter från förorenande ytor inom 

planområdet. 

 
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  

 

 

2.5 Skyfallssäkring och klimatanpassning 

Skyfall är ett 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 
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Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019) ska ny bebyggelse anpassas efter 100-årsregn, d.v.s. ett regn med 

100 års återkomsttid.  

 

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 finns idag inga nationella bestämmelser kring vem som är ansvarig vid skyfall. Kommunen är 

enligt Plan- och bygglagen (PBL) ansvarig för att bebyggelse anläggs på mark lämplig för ändamålet, 

och därmed översvämningsrisker vid nyplanering. Allt ansvar för översvämningssäkring ligger dock 

inte på kommunen utan fastighetsägare och verksamhetsutövare har ansvar att skydda sin egendom.   

 

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. 

 

Ny bebyggelse ska säkras mot översvämning via planläggning, se Tabell 3. I första hand ska det ske 

genom byggande på säker nivå och i andra hand genom tekniska skydd. I egenskap av staden som 

fastighetsägare och verksamhetsutövare ska samhällsviktiga anläggningar, högprioriterade stråk och 

utrymningsvägar skyddas.  

 

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

nyanlagda byggnader och prioriterade stråk och utrymningsvägar enligt TTÖP (Göteborgs Stad, 

Stadsbyggnadskontoret, 2019) 

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

(Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2019). Angivna höjder i tabellen är relativa höjder. Relevant höjdsättning för 

denna detaljplan är markerad. 

Funktion/ Skyddsobjekt 

Dimensionerande händelse/ planeringsnivå 

Högvatten 
Återkomsttid 200 år 

Höga flöden  
Återkomsttid 200 år 

Skyfall 
Återkomsttid 100 år 

Samhällsviktig 
anläggning  
- nyanläggning 

1,5 meter marginal till 
vital del 

Över nivå för beräknat 
Högsta Flöde (HBF) 

0,5 meter marginal till 
vital del 

Samhällsviktig 
anläggning - befintlig 

0,5 meter marginal till vital del för funktion 

Byggnad och 
byggnadsfunktion  
- nyanläggning 

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

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

Framkomlighet - 
nyläggning 
högprioriterade vägnät 
stråk och 
utrymningsvägar 

Max djup 0,2 meter 

 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap anser att den största utmaningen är att säkra redan 

befintlig bebyggelse och infrastruktur eftersom höjdsättningen redan är given. Här har staden ansvar 

att ge underlag för åtgärdsarbete genom att informera om risker  (MSB, 2017). 

Det tematiska tillägget till översiktsplanen, TTÖP, (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 

2019) presenterar förslag till mål och övergripande strategier för hur staden ska bemöta dagens och 

framtidens översvämningsrisker i sin planering. Det övergripande målet som lyfts är: 
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Göteborg ska göras robust mot dagens och framtidens översvämningar genom att säkra 

grundläggande samhällsfunktioner och stora samhällsvärden.  
 

Som ett led i klimatsäkringsarbetet har Göteborg stad tagit fram ett geografiskt planeringsunderlag, 

även kallade 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.  

 

 

2.6 Rain Gothenburg 

Jubileumssatsningen Rain Gothenburg ingår i Göteborgs Stads fyrahundraårsfirande 2021. Det regnar 

i snitt var tredje dag i Göteborg, och med klimatförändringen kommer de svåra skyfallen 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. Dagens sätt att ta hand om vattnet med dagvattenbrunnar räcker inte utan behöver 

förnyas. (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 Geoteknik, grundvatten och markmiljö 

  
Figur 3: Jordkarta över planområdet som är markerat i rött  

Marken inom planområdet är till största del asfalterad, med undantag för mindre ytor med gräsmatta 

och buskage. Garagen ligger vid en öppen bostadsgård till två mindre flerbostadshus.  Marknivåerna 

inom planområdet varierar mellan ca +20,7 och +19,5 m.ö.h. De översta jordlagren utgörs av sand och 

i norra delen av planområdet återfinns ett parti med berg i dagen enligt SGUs: jordartskarta. 

Jorddjupen varierar från 0–10 meter enligt SGU:s jordartskarta och strax öster om aktuellt planområde 

visar SBK:s jordartskarta på sju meters jorddjup.  Garagen och omkringliggande asfaltsbeläggning 

uppfördes på 60-talet och det finns risk att tjärasfalt använts vilket innebär föroreningar i asfalten och 

underliggande marklager.   

 

3.2 Avvattning och recipient 

Idag avleds dagvattnet inom planområdet till det kombinerade ledningsnätet. Kombinerat system 

innebär att dagvattnet i första hand går till Ryaverket och sedan Göta älv. Recipienten påverkas endast 

vid bräddning vilket inte tas med i föroreningsberäkningar. 

Avrinningsområdets utbredning framgår av Figur 4.   

 

 
Figur 4: Karta över avrinningsområde. Kombinerat ledningssystem för planområdet. Utdrag från VA-banken. Markera 

planområde och lägg till pil 

3.2.1 Dikningsföretag 

Dagvattnet från planområdet avleds inte till ett dikningsföretag. 
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3.3 Kapacitet i befintligt kombinerat system 

I figur 5 visas maximala vattennivå i ledningsnätet relativt marknivå/ledningshjässa vid 

dimensionerande 10-årsregn med klimatfaktor 1,25. Figur 5 visar att kapaciteten inte är ett problem. 

Vattnet är inte i marknivå och ledningen är inte fylld vid dimensionerande regn.   

 

 
Figur 5 Vattennivå i ledningsnätet relativt till ledningshjässa och marknivå vid dimensionerade 10-årsregn 

 
Figur 6 Planområdet markerat och kombinerat system inringat på karta över ledningssystemet som finns i närområdet, 

utdrag från VA-banken. 

 

I figur 7 visas de ledningar som planområdet berör, de är markerade med grönt. Röda prickar visar 

vilka brunnar som riskerar att översvämma marknivå vid ett 10-årssregn. Enligt bild finns det inga 

komplikationer mellan planområdet och omkringliggande ledningsnät.  

AKN1441 

Marknivå 

Ledning 

Brunn Max vatten nivå 
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Figur 7 Planområdets dagvatten passerar de grönmarkerade ledningar. 

 
Figur 8 Bild av omkringliggande ledningsnät med markeringar som avspeglar vattennivå i relation till marknivå eller 

ledningshjässa 

3.4 Höga vattennivåer i havet 

Ej aktuellt för detta planområde.  

3.5 Höga flöden i vattendrag 

Ej aktuellt för detta planområde.  

Marknivå 

Ledning 

Brunn 

Max vatten nivå 
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3.6 Skyfallssituation 

Resultat av skyfallsmodellering av befintlig situation visas i Figur 9. Modellen visar på ytlig avrinning 

vid regn med 100 års återkomsttid och klimatfaktor.   

 

  

Figur 9 Utdrag ur gokart, planområdet markerat. 

Planområdet ligger inom strukturplansområde Lundby-Lindholmen och det finns inga föreslagna 

skyfallsåtgärder i närområdet som kan påverka eller påverkas av planen. Resultat från stadens 

skyfallskartering visar inte heller att det finns några utpekade risker med avseende på skyfall (se Figur 

9). Inga större regnmängder ansamlas inom planområdet. Inga större djup samlas heller på vägarna 

omkring planområdet utan det är framkomligt även vid ett skyfall. Utifrån detta görs bedömningen att 

planen uppfyller TTÖP.  

 

3.7 Fördröjningsbehov av dagvatten 

För beräkning av befintligt dagvattenflöde har återkomsttiden 10 år valts, enligt P110. 

Dimensionerande regnvaraktighet är 10 min. Räknat med rationella metoden blir regnintensiteten 

därmed 228 l/s • ha. 

 

Den reducerade arean beräknades genom att multiplicera arean för varje delområde med 

avrinningskoefficienten för det delområdet. För beräkning av flöde uppskattas ytan bestå av tak asfalt 

och grönyta vilket innebär en total reducerad area på 635 m2, se Tabell 4. 

 
Tabell 4. Beräkning av reducerad area. 

 Delområde Area  
[m2]  

Avrinnings-
koefficient 

Reducerad 
area [m2]  

Tak 442 0.9 398 

 
Asfalt 280 0.8 224 

Grönyta 128 0.1 13 

Totalt 
  

635 

 

Det dimensionerande flödet beräknades enligt ekvation 1 nedan. Klimatfaktor på 1.25(enligt P110) 

används för att kompensera för förhöjda regnintensiteter på grund av klimatförändringar. 

 

𝑄𝑑𝑖𝑚 [
𝑙

𝑠
] = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [

𝑙

𝑠
ℎ𝑎] ∙ 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] ∙ 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟     (1) 

 

Dimensionerande flöde för planområdet blir enligt ekvation ovan 18 l/s. 
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Fördröjningsbehovet av dagvatten är 10mm per reducerad area. Det innebär att fördröjningsbehovet 

för planområdet blir 6 kubikmeter enligt formel 2. 

 

Fördröjningsbehov = reducerad area [𝑘𝑣𝑚] ∙ 0.01[𝑚]    (2) 

 

Lösning på hur de kan fördröjas och en enkel rening på planområdet beskrivs i kapitel 4.  

4 Föreslagna åtgärder  
Enligt stadens riktlinjer så ska ca 6 m3 fördröjas och dagvattnet från planområdet genomgå enklare 

rening. Vid framtida större ombyggnationer och exploatering behöver åtgärder för dagvatten-

skyfallshantering genomföras.   

Föreslagen lösning för fördröjning och rening av dagvatten är genomsläppliga ytor. Avrinning från 

taket sker med stuprör och infiltreras via de genomsläppliga ytorna på marken. Lösningarna utgår från 

dagens asfalterade yta och det innebär att garagen finns kvar på plats. Den yta som lösningarna kan 

uppta är cirka 290 m2. Se figur 10 för placering av åtgärder.  

 

Figur 10 Karta som visar placering för föreslagna åtgärder.  

Dagvattenlösningen fungerar enligt följande, genomsläppliga ytor som hålad marksten eller rasterytor 

läggs på en dräneringsbädd som fylls med grus och jord. Dessa lösningar tillför en viss fördröjning 

och rening av dagvatten. Mer information om lösningarna hittas på dokumentet ”Göteborg när det 

regnar En exempel- och inspirationsbok för god dagvattenhantering”, där finns det bilder och 

beskrivningar för olika typlösningar. 

Föreslagen lösning kostar ca 1000kr/m2.  

 

  

Genomsläppligyta 

Stuprör 
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5 Slutsats och rekommendationer 
Föreslagna åtgärder 

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

kvadratmeter hårdgjord yta föreslås genomsläppliga ytor på kvartersmark. Vid större 

ombyggnation eller exploatering ska föreslagna eller motsvarande dagvattenåtgärder 

genomföras för att förbättra befintlig situation och uppfylla stadens krav.   

 
Figur 11 Plankarta Garage på fastigheten Bräcke 729:128 

 

Slutsatser  

• Vid ombyggnation av garagen eller större markförändringar ska åtgärder för att fördröja 

och rena dagvattnet genomföras. Förslag på lämplig åtgärd är exempelvis 

genomsläppliga ytor med dräneringsledning.  

• Planen uppfyller Göteborgs riktlinjer för skyfallshantering utan åtgärder. 

• Planområdet försämrar inte möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. 

• Dagvattnet från planområdet avleds inte till ett markavvattningsföretag.  

• Planens genomförande påverkar inte flödet från området och kapaciteten i 

dagvattenledningsnätet är god. 
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