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Förord 
 

Föreliggande rapport är en del av projektet Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor,  

ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan; CBI Betonginstitutet (Projektkoordinator, 

numer RISE/CBI), Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI), Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut (SP) – Numer RISE, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Benders, 

Cementa, NCC, Starka, Stenindustrins forskningsinstitut, Stenteknik, Stockholms stad, 

Helsingborgs Stad, Uppsala Stad, Göteborgs Stad, Lunds Kommun, Växjö Kommun, 

Trädgårdsanläggarnas förbund, Movium (SLU), VIÖS, CEC Design, StormTac, Ramböll och 

Sweco. 

Projektet bedrivs inom ramen för Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation – Hållbara 

attraktiva städer” och delfinansieras av Vinnova. Resultaten från projektet publiceras på 

projektets webbplats www.klimatsakradstad.se. 

Föreliggande rapport ingår som en del i projektets delområde WP1C Dagvatten och utgör en 

utvärderingsrapport för en biofilteranläggning i Kviberg, Göteborg. Huvudförfattare till 

rapporten är Sweco. Granskningskommentarer och input till rapporten har även erhållits av 

SLU samt Kretslopp och Vatten och Park- och Naturförvaltningen i Göteborgs Stad. 

 

  

http://www.klimatsakradstad.se/
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Sammanfattning  

 
Förvaltningen Kretslopp och vatten (KV) samt Park och naturförvaltningen (PoN) i Göteborgs 

stad, har ingått ett samarbete för att upprätta en demonstrationsanläggning för trög avledning 

av dagvatten. Den anläggning som avses är biofilter, även kallad rain garden eller regnbäddar 

med syfte att fördröja och rena dagvatten från hårdgjorda ytor (parkeringsytor). Rening i 

biofiltren sker huvudsakligen genom sedimentation och filtrering i växtbädden. 

Anläggandet av biofiltren i Kviberg ska öka kunskapsläget kring hur den här typen av 

dagvattenanläggningar bör anläggas och användas i Göteborg. Det anses angeläget då 

klimatet förändras och nederbörden i Göteborg förväntas öka samtidigt som 

dagvattensystemen i många områden är underdimensionerade. 

Inom ramen för projekt Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor har en 

utvärderingsrapport tagits fram, vilken presenterar bakgrund kring anläggandet av biofilter 

samt en översiktlig utvärdering av anläggningsprocessen och funktionen i anläggningen.   
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Summary 

 
The City of Gothenburg has established a pilot site for detention and infiltration of storm water. 

The site is located in the Kviberg area in eastern Gothenburg, and consists of a biofilter, or 

raingarden, with the purpose of detaining, infiltrating and purifying of stormwater from a 

parking area. The purification is mainly caused by sedimentation and filtration in the vegetation. 

The construction of biofilters in Kviberg aims at increasing the knowledge about biofilter 

solutions and sustainable storm water solutions in urban areas, and how this type of solutions 

should be constructed. This aim is prioritized by the city due to climate change and the fact that 

precipitation is expected to increase in Gothenburg, while existing sewer and storm water 

systems are sub-sized for managing this climate change. 

An evaluation report has been made which present the background and a general evaluation of 

the construction and function of the biofilters. 
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1. Bakgrund till projektet 
 

Förvaltningen Kretslopp och vatten samt Park och naturförvaltningen i Göteborgs Stad ingick 

ett samarbete för att upprätta en demonstrationsanläggning för trög avledning av dagvatten. Den 

anläggning som valdes var biofilter, även kallad rain garden eller regnbädd. Biofilter anläggs 

med syfte att fördröja och rena dagvatten från hårdgjorda ytor. Demonstrationsanläggningen 

placerades i anslutning till två parkeringar med plats för sammanlagt 600 bilar vid Serneke 

Arena. 

Syftet med anläggandet av biofiltren i Kviberg var att öka kunskapsläget kring hur den här 

typen av dagvattenanläggningar bör anläggas och användas i Göteborg. Det anses angeläget då 

klimatet förändras och nederbörden i Göteborg förväntas öka samtidigt som dagvattensystemen 

i många områden är underdimensionerade. 

Utredningsarbetet påbörjades hösten 2013 och anläggningen stod färdig sommaren 2015. 
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2. Organisation 

Initiativtagare till anläggandet av biofilter var förvaltningarna Kretslopp och Vatten samt park- 

och naturförvaltningen i Göteborgs stad. Övriga inblandade aktörer var bl.a. Parkeringsbolaget 

i Göteborg och Serneke, som äger parkeringarna som avvattnas via biofiltren, samt 

Fastighetskontoret som äger närliggande mark. Representanter från Sweco ansvarade för 

utredning och projektering av biofiltren. WSP ansvarade för projekteringen av parkeringen. 

Under utredningen och projekteringens gång träffades en arbetsgrupp med representanter från 

de olika aktörerna regelbundet för att fatta gemensamma beslut kring arbetet.  
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3. Utformning 

 

Biofiltrena dimensionerades för att motsvara mellan 4–6% av den avrinnande parkeringsytan, 

vilket motsvarar ca 650 m2. Avrinningen beräknades ske från centrum av parkeringarna ut mot 

kanterna där biofiltren placerades. Placeringen längs kanterna skulle skapa förutsättningar för 

att använda parkeringarna som evenemangsområde. I Figur 1 och Figur 2 illustreras biofiltrens 

planerade utformning, placering och avrinningsområde.  

Efter parkeringarnas färdigställande kan konstateras att lutningen inte motsvarar de beräknade 

avrinningsområdena. Till biofiltren i västra parkeringens norra delar avrinner endast lite av 

parkeringens dagvatten, medan det sydöstra hörnet tar emot en stor del av flödet. Utformningen 

av området runt parkeringen var oklar när biofiltren byggdes. I efterhand kan konstateras att 

höjdsättningen får vatten från omkringliggande områden att rinna in i biofiltren, vilket de inte 

är utformade för att hantera.    

Biofiltrens inlopp utgörs av regelbundna släpp mellan kantstenarna (40 cm breda) på 

parkeringen. Från kanten på parkeringen planerades en grässlänt med lutningen 1:2 ner mot 

växtbädden. Gräset skulle möjliggöra sedimentation av partiklar och utjämning av 

dagvattenflödet. I ett tidigt skede planterades gräs i slänterna men det hann inte etablera sig 

innan första skyfallet kom och sköljde iväg fröna. Problem med erosion har därför uppkommit 

vilket har åtgärdats genom att makadam placerats i inloppen. 

Parkeringarna lutar i sydlig riktning. Biofiltren projekterades med en svag lutning (ca 1,5 %) 

från norr till söder. För att kunna tillgodoräkna sig hela den tillgängliga utjämningsvolymen, 

trots lutningen, planerades för dämmen med ca 15 m mellanrum i biofiltret. Dämmena föreslogs 

utgöras av stockar vilka placerades tvärgående i biofiltret. För att fungera som dämmen behövde 

stockarna vattenmättas för att inte flyta upp. Biofiltrena anlades något bredare än vad som 

projekterats, vilket resulterade i att stockarna blev förkorta och erosion uppstod då vatten rann 

både under och vid sidan av stockarna. Detta har åtgärdats genom att fylla upp eroderade 

områden omkring stockarna. 
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Figur 1. Översiktlig beskrivning av anläggningen i Kviberg (Källa: Göteborgs Stad). 

 

Figur 2. Illustration av anläggningen i genomskärning (Källa: Göteborgs Stad). 

Vid normala regn ska vatten infiltrera och renas genom växtbädden samt tas upp av gräs, 

perenner, buskar och träd. Genomsläppligheten och den vattenhållande förmågan i 

jordmaterialen som används är avgörande för funktionen. Vid byggnationen fick åtgärder vidtas 

då jorden inte uppnådde de definierade kraven. Biofiltret i västra parkeringens sydöstra hörn 

blev felkonstruerat med bristfällig infiltration som resultat. Felkonstruktionen kan sannolikt 

härledas till att planteringar längs parkeringen dels utgörs av vanliga planteringar och dels av 

biofilter. Här skedde sannolikt en missuppfattning att det sydöstra hörnet skulle utformas som 

en vanlig plantering vilket är oturligt då det är just dit en stor del av parkeringens dagvatten 

avrinner.   
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När det inkommande vattnet överskrider infiltrationskapaciteten kommer det att magasineras 

på växtbäddens yta. En ytlig utjämningsvolym skapas då bräddbrunnar placeras ca 20 cm ovan 

växtbädden. Vid större regn kommer vattennivån i biofiltren nå kupolbrunnens höjd, brädda ner 

i brunnen och fortsätta i utgående dagvattenledning. 

Marken i området består av lera och betraktades därför som tät. I de beräkningar som utfördes 

tillgodoräknades därför ingen naturlig infiltration. I efterhand kan man dock konstatera att 

vatten från biofiltren möjligtvis infiltrerar in i parkeringens underbyggnad. Biofiltrena varvades 

med skelettjord för att optimera förutsättningarna för träden. I botten på växtbädden finns en 

dräneringsledning som leder bort överflödigt vatten från anläggningen. Där träden planterades 

gjordes ledningen tät för att undvika rotinträngning. Dränledningen läggs på en ledningsbädd 

och kopplas till kupolbrunnarna från vilka bräddat dagvatten avleds till en utgående 

dagvattenledning. Precis som för vanliga dagvattensystem med ledningar behöver 

biofiltersystem ha inspektionsbrunnar och rensbrunnar för att säkerställa en säker drift och 

kontroll av systemet. 
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4. Lärdomar och erfarenheter  
I föreliggande kapitel görs en kortfattad sammanställning av erhållna erfarenheter och resultat 

från genomförda utvärderingar på biofiltret i Kviberg. Lärdomarna är insamlade från 

Kretslopp och vatten, Park- och naturförvaltningen samt Sweco.  

4. 1 Utredning, projektering och byggnation 

• Samordna olika teknikområden i ett tidigt skede för att fånga upp viktiga aspekter 

kopplade till VA, gestaltning, miljö, trafiksäkerhet samt drift och underhåll.  

• I ett tidigt skede är det viktigt att tydliggöra anläggningens syfte (t.ex. rening, 

fördröjning, ekosystemtjänster). Syftet behöver kommuniceras till alla inblandade 

både under utredning, projektering och byggnation. På så sätt säkerställs att 

projektörer, entreprenörer, leverantörer och kontrollansvarig från start är medvetna om 

anläggningens funktion samt vikten av rätt materialval och anläggningsteknik. Syftet 

bör kommuniceras till allmänheten för ökad acceptans och förståelse.  

• I ett tidigt skede måste förutsättningar på platsen både i dag och efter exploatering tas i 

beaktan. Det gäller t.ex. grundvattennivå, ledningssystem, användning av platsen, 

rörelsemönster. 

• Säkerställ att det finns lämpliga passager utifrån var människor kommer behöva 

passera.  

• Säkerställ avrinningsområdet som belastar de planerade anläggningarna i ett tidigt 

skede genom analys och genomtänkt höjdsättning. Tänk på att även mindre hinder 

kring inloppen påverkar vattnets väg, Det kan vara t.ex. markeringar för vägbana och 

parkeringsrutor.  

• Minska risken för erosion vid inlopp. Det är bra med ytlig avledning på bred front. Om 

inlopp ska ske över grässlänt bör färdigt gräs på rulle användas för att säkerställa att 

det hinner etablera sig. I de fall inloppsflödet koncentreras till samlade inflöden kan 

stenläggning, spridningsplatta eller makadam minska risken för erosion.  

• Minska risk för erosion kring dämmen. Om vatten ska kunna rinna över dämmet ska 

vattnets väg kontrolleras. I annat fall säkerställ att bräddbrunnen ligger lägre än 

dämmet.   

• Utred om det erfordras tätskikt (för att förhindra läckage till omgivande mark, främja 

växters vattenupptag m.m.). 

• Behov av att täcka schaktsidor med geotextil för att hindra krossmaterial att falla ned i 

schakten kan vara av behov vid anläggningsskedet. 

•  Det krävs en förståelse och tydlig redovisning av placering, nivå och vattengång för 

brunnar och utlopp.  

• Noggranna val av växter och jordfraktioner görs utifrån vad som finns att tillgå i 

närområdet och kriterier för att önskad funktion uppnås (upptag av föroreningar, 

torktåliga, genomsläpplighet m.m.). 

• Jordleverantören ska informeras om vikten av att vald siktkurva samt 

genomsläpplighets- och vattenförhållande uppfylls för jorden. 

• Entreprenören ska vid möte uppmärksammas på tekniska beskrivningen och att 

jordanalyser ska uppvisas för beställaren innan jorden läggs i schakten. 
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• Dokument som tydliggör vad som ska kontrolleras vid besiktning bör delges 

kontrollansvarig. 

• Säkerställ att det finns en tydlig utförandespecifikation/arbetsberedning för 

entreprenören att tillgå. 

4.2 Infiltrationskapacitet 
Mätning av infiltrationskapaciteten för biofiltret vid den västra parkeringen genomfördes av 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 2016-03-16, se Figur 3. för exempel på installation. Som 

bilden visar skedde mätningarna innan växtlighet etablerats i biofiltren. Placering av 

mätpunkterna kan ses i Figur 4. och resultatet från mätningarna illustreras med stapeldiagrammet 

i Figur 5.  

Mätningarna visar att infiltrationskapaciteten är lägst i den felkonstruerade sydöstra delen av 

biofiltret (mätpunkt ”Söder öst”), dvs. vid utloppet där det under våren 2016 blev mycket 

stående vatten pga. felkonstruktion. Låg infiltration visade sig också i den nordvästra övre 

mätpunkten, vilket möjligen kan förklaras av att jordlagren har packat sig när besökare har 

passerat biofiltret för att ta sig till Prioritet Serneke Arena. En annan förklaring kan vara att 

biofiltret satte igen då det tidigt spolades in stora vattenmassor från området norrut vilket kan 

innebära att partiklar sköljdes in och fick biofiltret att sätta igen. 

 

Figur 3. Mätning av infiltrationskapacitet 2016-03-16 vid mätpunkten mittväst övre (Foto: Anna Dahlström, Sweco). 
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Figur 4. Placering av mätpunkter för mätning av det västra biofiltrets infiltrationskapacitet. 

 

Figur 5. Infiltration (l/min) för det växtbeklädda biofiltret vid den västra parkeringen (SLU, inmätt 2016-03-16). 

4.3 Utvärdering av växtval 
Park- och naturförvaltningen valde ett stort antal olika typer av växter och träd till biofiltret i 

Kviberg. Detta har gjort att ett flertal arter kunnat utvärderas för bedömning av vilken typ av 

växtlighet som lämpar sig för biofilter i Göteborgsområdet. Sammanställningen kan ses i Tabell 

1. Då parkeringen och biofiltrena anlades innan omkringliggande mark färdigställts tillrann ett 
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större område än beräknat biofiltrena. Detta, tillsammans med en felkonstruktion av utloppet, 

gjorde att vatten blev stående en längre tid i biofiltrena. Något som också påverkat är 

felkonstruktionen av det södra biofiltret, som anlades med vanlig planteringsjord och saknade 

bräddbrunn. Även här blev vatten stående pga. dålig infiltrationskapacitet, vilket dränkte 

växterna. De initiala förutsättningarna för vegetationen var därav inte optimala, men 

utvärderingen ger ändå en indikation på växter lämpade för biofilter. 

Förklararing varför växterna tros ha klarat sig bra/dåligt har angivits som kommentarer för 

några av arterna i Tabell 1. Det är önskvärt att denna utvärdering utvecklas och kompletteras 

framöver då det utgör ett väldigt bra underlag vid val av växter för framtida anläggning av 

biofilter. Likaså rekommenderas att de arter som planterats i det södra biofiltret, vilket består 

av vanlig planteringsjord, markeras. 

De växter som utgått kommer att planteras på nytt, med undantag för de som visat sig inte vara 

lämpade för biofilter enligt Tabell 1. Dessa ytor kommer att ersättas med annan växtlighet. 

Tabell 1. Inventering av växtarter planterade i biofiltret som klarat sig bra (gröna), dåligt (röda) samt de vars trivsel är 
osäker (blåa) (Källa: Park och naturförvaltningen, 2017-07-04). 

Träd   Kommentarer 

Sort latinskt namn Sort svenskt namn  

Acer saccharinum 'Laciniata' Smalbladig silverlönn  

Alnus incana 'Laciniata Flikbladig gråal 
En al har dött, men 

anledningen tros inte vara pga. 

biofiltret. 

Ginkgo biloba Ginko 
Dränkt pga. felkonstruktion i 

södra ”biofiltret”. 

Gleditsia triacanthos Korstörne 
Dränkt pga. felkonstruktion i 

södra ”biofiltret”. Vindkänslig 

växt. 

Platanus x acerifolia Platan  

Pterocarya fraxinifolia Kaukasisk vingnöt  

 

Buskar    

Sort latinskt namn Sort svenskt namn  

Azalea Knapphill-gruppen 'Klondyke' Azalea knapphill-gruppen  

Calluna vulgaris 'con brio' Höstljung 'con brio'  

Calluna vulgaris 'Markies' Höstljung 'Markies'  
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Chaenomeles japonica fk Motala Liten rosenkvitten fk Motala  

Cornus sericea 'Fire dance' Videkornell 'Firedance'  

Cornus sericea 'Flaviramea' Videkornell 'Flaviramea'  

Eleagnus angustifolia Smalbladig silverbuske  

Eleagnus commutata Silverbuske  

Enkianthus campanulatus Klockbuske  

Frangula alnus  Brakved  

Hippophae rhamnoides 'Astrid' Havtorn 'Astrid'  

Hippophae rhamnoides 'Hikul' Havtorn 'Hikul'  

Juniperus communis 'Kantarell' En 'fontän'  

Juniperus horizontalis 'icee blue' kyp-en 'Icee blue'  

Lonicera caerula var. Kamtschatica 

Anja 
Blåbärstry 

 

Lonicera caprifolium Kaprifol  

Pinus mugo 'pumilio' Balkanbergtall  

Pinus mugo ssp mugo Bergtall 
Klarade av att stå dränkt 

längre tid. 

Ribes nigrum 'Ben gairn' Svarta vinbär 'Ben gairn'  

Rosa Glauca 'Nova'E Daggros 'Nova'E  

Rosa spinosissima 'Plena' Fylld pimpinellros  

Rosa rugosa 'Hansa' Vresros 'Hansa'  

Rosa (Moyesii) 'Nevada'  Moyesiiros 'Nevada'  

Salix purpurea Rödvide  

Salix lanata Ullvide  

Salix purpurea 'Nana' Litet rödvide  

Salix repens ssp argentea Krypvide  

Sambucus nigra Fläder  
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Tamarix Parviflora Tamarisk  

Vaccinium vitis-idea 'red pearl' Lingon 'Red pearl'  

Buskar forts.    

Sort latinskt namn Sort svenskt namn  

Viburnum opulus Skogsolvon  

Viburnum opulus 'compactum' Kompaktolvon  

Perenner    

Sort latinskt namn Sort svenskt namn  

Actae racemosa Silverax  

Alchemilla mollis Daggkåpa  

Anaphalis margaritacea  Pärleternell  

Angelica archangelica  Strandkvanne  

Angelica gigas  Rödkvanne  

Artemisia ludoviciana 'Valerie 

Finnis' 
Vitmalört 'Valerie Finnis' 

 

Athyrium felix-femina 'Lady in red' Majbräken  

Bergenia cordifolia 'Rotblum' Hjärtbergenia 'Rotblum'  

Brunnera macrophylla 'King´s 

ransom' 

Kaukasiskt förgätmigej 

'King´s Ransom' 

 

Brunnera macrophylla 'Sea Heart'  
Kaukasiskt förgätmigej 'Sea 

heart' 

 

Calamintha nepeta Stenkyndel  

Crambe maritima Strandkål  

Echinacea purpurea 'Alba' Vit solhatt  

Geranium sanguineum 'album' Vit blodnäva  

Helicotrichum sempervirens  Silverhavre  

Hemerocallis 'Arctic snow' Daglilja 'Arctic snow'  

Hemerocallis 'Barbara Mitchell'' Daglilja 'Barbara Mitchell''  
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Hemerocallis 'Big Time Happy' Daglilja 'Big Time Happy'  

Hemerocallis 'Frans Hals' Daglilja 'Frans Hals'  

Hemerocallis 'Galena Holiday' Daglilja 'Galena Holiday'  

Hemerocallis 'Praririe Blue Eyes' Daglilja 'Praririe Blue Eyes'  

Hemerocallis 'Spacecoast Starbust' 
Daglilja 'Spacecoast 

Starbust' 

 

Iris sibirica Strandiris  

Knautia makedonia  Grekvädd  

Ligularia dentata 'Desdemona' Klippstånds 'Desdemona'  

Luzula sylvatica Storfryle  

Perenner forts.    

Sort latinskt namn Sort svenskt namn  

Lysimachia cletroides Vitlysing  

Lytrium salicaria 'Blush' Fackelblomster 'Blush  

Miscanthus 'Yaku Jima' Japanskt gräs 'Yaku jima'  

Nepeta faassenii 'Walkers low' Kantnepeta 'Walkers low  

Panicum virgatum 'Heiliger Hain' Jungfruhirs 'Heiliger Hain'  

Persicaria bistorta 'Superba' Stor ormrot  

Salvia nemorosa 'Caradonna' Salvia 'Caradonna'  

Salvia nemorosa 'Pink Field' Salvia 'Pink field'  

Sesleria nitida Glansälväxing  

Trifolium ochroleucon Blekklöver  

Veronica longifolia 'Schneereisen' Strandveronika  
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4.4 Biofiltrens etablering  

Platsbesök har gjorts vid biofiltret vintern och hösten 2016 samt sommaren 2017 för visuell 

utvärdering av biofiltret. Ett utdrag av bilder från platsbesöken kan ses i Figur 6 till Figur 9. 

Initialt under hösten 2015 och vintern 2016 hade växtligheten i biofiltret inte etablerat sig så 

bra, vilket troligen dels beror på säsongen men även felkonstruktioner och att besökare till 

Serneke arena trampat ner växter. Under sommaren 2017 hade växtlighet etablerat sig bättre i 

framförallt den sydvästra delen medan vissa andra partier saknade växtlighet. Observationer 

som gjordes vid platsbesöket juli 2017 var bl.a. följande: 

• Skräp förekommer i biofiltrena. Tätare utplacering av soptunnor vid biofiltrena kanske 

kan motverka detta. 

• Biofiltrena har etablerat sig bättre och nedtrampning av växter verkar inte vara ett lika 

stort problem längre.  

• Erosionen som först uppstod runt de tvärgående stockarna är åtgärdat. 

• Enstaka bräddbrunn i biofiltret verkar fortfarande ligga i marknivå, vilket gör att den 

extra magasineringsvolymen ovan biofiltret går förlorad och funktionen försämras. 

• De gräsbeklädda biofiltrena vid östra parkeringen har överlag etablerats bra och får även 

sällskap av vildvuxen växtlighet, så som lupiner. 

• Höjdsättningen för biofiltret på den östra sidan vid den östra parkeringen gör att 

dagvattnet rinner ut från biofiltret till intilliggande gräsyta. Gräset har även försvunnit 

och rör blivit synliga pga. erosion. 

• Ogräs har spridits till biofiltrena från angränsande ytor som inte är färdigbyggda och 

saknar skötsel. 
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Mars 2016 

 

 

 
Figur 6. Biofilteranläggningen i Kviberg mars 2016 (Foto: Anna Dahlström, Sweco). 
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September 2016 

 

 

Figur 7. Biofilteranläggningen i Kviberg september 2016 (Foto: Tove Lindfors, Sweco). 
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Figur 8. Biofilteranläggningen i Kviberg juli 2017 (Foto: Anna Dahlström, Sweco). 

 

 

 

Figur 9. Biofilteranläggningen i Kviberg juli 2017 (Foto: Anna Dahlström, Sweco). 
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4.5 Provtagning av dagvattenföroreningar 

Flödesproportionerlig provtagning från utgående dagvatten från biofiltret vid parkeringen i 

Kviberg gjordes under perioden 2017-04-04 till 2017-04-19. Proverna analyserades med 

avseende på tungmetaller, oljeindex och PAH. Resultatet jämfördes mot provtagning från 

dagvatten från en parkeringsyta med konventionell dagvattenhantering (dagvattenledningar) 

vid Heden i Göteborg, se Figur 10 för placering. 

Vid provtagningarna i Kviberg uppmättes ett mindre basflöde av vatten även efter en längre 

torrperiod, vilket inte borde vara fallet. Var detta ovidkommande vatten kommer ifrån var svårt 

att avgöra utan vidare utredning. Därtill iakttogs att dagvatten från ett avsnitt av den sydöstra 

delen av parkeringsytan inte når biofiltret, utan rinner vid sidan om direkt till 

dagvattensystemet.  

 

Figur 10. Placering av de två parkeringarna där flödesproportionerlig provtagning gjordes under våren 2017. 

Liknande och generellt låga föroreningshalter uppmättes både vid provtagningen av utgående 

dagvatten från Kvibergs parkering och från Hedens parkering. Provtagningen visade att flertalet 

analysparametrar underskrider Göteborgs stads riktvärden med god marginal. Zinkhalten och 

kopparhalten överskrider riktvärdet men underskrider Kretslopp och vattens målvärden.  
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Dagvattenkvalitén varierar mellan årstider och olika regn, kvalitén varierar även under ett och 

samma regn. Provtagningen är genomförd flödesproportionerligt, vilket innebär att flera 

provvolymer under minst ett regn samlas till ett samlingsprov som sedan analyserats. Det ger 

en snitthalt av föroreningsbelastningen under hela regnet eller regnen. Det är inte möjligt att 

säga något om reningseffekten av biofiltren utifrån denna provtagning då ingående halter är 

okända. Faktorer som påverkar föroreningsbelastning är bl.a. storlek av parkeringsyta, antal 

fordonsrörelser och hur lång torrperiod det var innan provtagning.  

Mer om mätresultatet finns att tillgå i rapporten Kviberg Biofilter Provtagning, Mätinsats för 

undersökning av föroreningar i dagvattnet (Sweco, 2017-06-29). 

 

 

 


