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1 Inledning 

I samband med arbetet av en ny detaljplan för Sunningebacken, Uddevalla kommun, 

finns ett behov at se över VA-situationen i området. Den nya detaljplanen kommer att 

föreslå ökade byggrätter. Fastigheterna har idag olika VA-lösningar och föreslås 

införlivas i kommunalt verksamhetsområde gällande vatten, spillvatten och dagvatten. 

ÅF har från Uddevalla kommun fått i uppdrag att ta fram en kompletterande 

dagvattenutredning till tidigare gjord VA-utredning för området "VA-utredning, 

Barrskogsvägen-Skogsliden, Uddevalla, ÅF - 20190326". 

Den kompletterande utredningen kommer innehålla följande: 

 Beskrivning av recipientens känslighet. 

 Föroreningsberäkningar före/efter exploatering med/utan föreslagna 

dagvattenanläggningar. 

 Översiktlig skyfallsanalys av 100-årsregn innehållande lågpunktskartering, visualisering 

av ytliga rinnvägar och identifiering av risken med stående vatten. 

 Beräkning grönytefaktor 

 Förslag på planbestämmelser 

 Kompletterande dagvattenberäkning av området väster om Sunningevägen, hädanefter 

kallat "Västra området", som ej tagits med i tidigare gjord VA-utredning. Se inringat 

område nedan i Figur 1.1. 

 

Figur 1.1  Utkast plankarta för Sunningebacken. Röd markering visar ”Västra området”. 
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1.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

Dagvattenhandledning, Uddevalla kommun  2019-02-25 

Plankarta utkast dwg 2019-04-23 

Plankarta utkast pdf 2019-04-29 

  

Utifrån syn på plats (2019-04-30) har möjlig transport av dagvatten och befintliga 

rinnvägar identifierats för Västra området. För uppritning av markytor för Västra 

området har en grundkarta, dwg, från projekt ”VA-utredning, Barrskogsvägen-

Skogsliden, Uddevalla-ÅF” använts, erhållen från Uddevalla vatten AB. 

1.2 Förutsättningar 

Denna kompletterande dagvattenutredning baseras på framräknade ytor, flöden och 

föreslagna dagvattenanläggningar i tidigare gjord VA-utredning "VA-utredning, 

Barrskogsvägen-Skogsliden, Uddevalla, ÅF - 20190326". 

1.2.1 Föroreningsberäkning 

Översiktliga beräkningar av föroreningsmängder och -halter från området före och efter 

exploatering samt med/utan föreslagna dagvattenanläggningar har utförts i 

modellverktyget StormTac Web. I verktyget används schablonhalter av diverse 

föroreningar för specifika markanvändningar. Tillsammans med årlig nederbörd (här 

uppskattad till 870 mm/år), area och volymavrinningskoefficienter beräknas 

föroreningsmängden. Nederbörden har inte korrigerats med klimatfaktor, vilket enligt 

StormTac rekommenderas i normalfallet (StormTac 2018). 

Reningseffekter i reningsanläggningarna är beroende av platsspecifika parametrar 

såsom inkommande föroreningshalter och anläggningens storlek och utformning. 

Reningsanläggningarnas utformning är baserade utifrån tidigare gjord VA-utredning "VA-

utredning, Barrskogsvägen-Skogsliden, Uddevalla, ÅF - 20190326". 

I beräkningarna har parametern ”Minsta möjliga utloppshalt” använts i StormTac. 

Parametern kan ge en minskad reningseffekt eller till och med noll i reningseffekt för 

vissa ämnen med låg inloppshalt då ytterligare rening inte bedöms rimlig utefter vald 

reningsanläggnings data. Parametern skall normalt användas (StormTac 2018). 

1.2.1 Skyfallskartering 

Översiktlig skyfallskartering har utförts i verktyget Scalgo Live. Ett regn på 48,5 mm 

(motsvarar regn med återkomsttiden 100 år med varaktigheten 20 min inklusive 

klimatfaktor) har studerats. 

Scalgo Live är ett webb-baserat verktyg för enklare analys av höjda havsnivåer och 

skyfall. Modellen baseras på Lantmäteriets höjddata med upplösning 2x2 m. Verktyget 

tar inte hänsyn till rinntid eller infiltration utan all nederbörd som faller når markytans 

lågpunkter, som efter de fylls upp sedan fyller nedströms lågpunkter. Viktigt att påpeka 

är även att ledningsnät inte är inkluderat i modellen. Resultaten får alltså ses som en 

extremsituation där ledningsnät är fyllda och marken mättad. 
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1.2.1 Västra området 

För området saknas framräknade ytor och flöden och har därför kompletterats i denna 

utredning. Förslag på dagvattenhantering ges även. 

Beräkning av dagvattenflöden följer Svenskt Vattens publikation ”P110 Avledning av 

dag-, drän- och spillvatten” (Svenskt Vatten 2016). 

Området har i utredningen klassats som tät bostadsbebyggelse enligt Tabell 2.1 i P110 

(Svenskt Vatten 2016), vilket menas att nya dagvattensystem bör dimensioneras för att 

klara minst ett 5-årsregn vid fylld ledning och minst ett 20-årsregn för trycklinje i 

marknivå. 

Regnintensiteten för återkomsttiderna 5 respektive 20 år beräknas enligt Dahlströms 

formel (Svenskt Vatten 2016), vilken är gällande för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖(𝑡𝑟) = 190 ∙ √𝑇
3

∙
ln(𝑡𝑟)

𝑡𝑟
0,98 + 2 

Där 

𝑖(𝑡𝑟) = regnintensitet [l/s,ha] 

𝑡𝑟 = regnvaraktighet [minuter] 

𝑇 = återkomsttid [månader] 

 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella 

metoden med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Med rationella metoden 

bestäms dimensionerande flöde utifrån avrinningsområdets area, dimensionerande 

regnintensitet samt avrinningskoefficient. Vid beräkning av framtida flöden har en 

klimatfaktor på 1,25 använts med hänsyn till intensivare nederbörd som kan förväntas 

längre fram i tiden på grund av klimatförändringar. 

Dimensionerande flöde beräknas med följande formel (Svensk Vatten 2016): 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 

Där 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = dimensionerande flöde [m3/s] 

𝐴 = avrinningsområdets area [ha] 

𝜑 = avrinningskoefficient [-] 

𝑖(𝑡𝑟) =dimensionerande nederbördsintensitet 

𝑘𝑓 = klimatfaktor 

Olika markytor har beräknats och uppskattats utifrån erhållen grundkarta, platsbesök 

och flygfoto. 
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Erforderlig magasinsvolym beräknas med Svenskt Vatten P110 Bilaga 10.6 (Svenskt 

Vatten 2016). Detta är en överslagsmässig beräkning som tar hänsyn till rinntiden. I 

beräkningen varieras regnets varaktighet och intensitet. Magasinet dimensioneras för 

den regnvaraktighet och intensitet som ger upphov till störst mängd volym regn. 

Magasinsvolymen representerar den volym vatten som ska kunna fördröjas i magasinet. 

𝑉 = 0,06 (𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛

) 

Där 

𝑉 = specifik magasinsvolym [m3/hared] 

𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 = regnintensitet för aktuell varaktighet, multiplicerad med klimatfaktor [l/s, ha] 

𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 = regnvaraktighet [minuter] 

𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 = rinntid [minuter] 

𝐾 = specifik avtappning från magasinet [l/s, hared] 

Om magasinet förses med strypt utlopp rekommenderas att magasinet dimensioneras 

för det genomsnittliga utflödet eftersom det varierar med fyllningstiden (Svenskt Vatten 

2016). Det genomsnittliga utflödet kan antas vara 2/3 av de maximala utflödet. Förses 

magasinet med flöderegulator kan en faktor på 0,95 istället användas, vilket minskar 

erforderlig magasinsvolym i jämförelse med om strypt utlopp används (StormTac 2019). 
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2 Recipient och miljökvalitetsnormer 

Dagvattnet som uppkommer inom området och som inte infiltreras leds till 

Havstensfjorden som recipient, Figur 2.1.  

Havstensfjorden (SE581740-114820) har enligt VISS en otillfredsställande ekologisk 

status vilket bland annat beror på syrefattiga förhållanden på grund av belastning av 

organiska ämnen. Vattenförekomsten har även problem med övergödning. (VISS 2019b). 

Den kemiska statusen uppnår ej god på grund av överskridande halter av kvicksilver, 

polybromerade difenyletrar (PBDE) samt tributyltenn (TBT). Kvicksilver och PBDE 

överskrids i alla ytvattenförekomster i Sverige, på grund av atmosfärisk deposition (VISS 

2019a). Bortser man från dessa två ämnen är det förhöjda halter av TBT som gör att 

kemisk status i Havstensfjorden inte uppnår god.  

Kvalitetskraven för Havstensfjorden är att god ekologisk status uppnås år 2027 och att 

god kemisk status avseende TBT uppnår god kemisk status år 2027, Tabell 2.1 (VISS 

2019b) 

Enligt Uddevalla kommuns miljöenhet klassas Havstensfjorden som känslig recipient. 

 

Figur 2.1 Svart cirkel visar ungefärlig placering av detaljplanområdet. Dagvatten som uppkommer inom området leds till 

Havstensfjorden som recipient. Den blå linjen visar avrinningsområdesgräns. (Vattenkartan u.å.) 

 

Tabell 2.1 Miljökvalitetsnormer för Havstensfjorden (VISS 2018b) 

Havstensfjorden Ekologisk status Kemisk status 

Statusklassning Otillfredsställande Uppnår ej god 

Kvalitetskrav God ekologisk status 2027 God kemisk status avseende TBT 
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3 Dagvattenberäkningar Västra området 

Området ligger idag utanför kommunalt verksamhetsområde för dagvatten men ingår i 

verksamhetsområde för spillvatten och vatten. Bebyggelsen utgörs av villor och vägarna 

är grusbelagda. Naturmark omringar området i alla väderstreck utom i öst där 

Sunningevägen går. 

Den nya detaljplanen kommer föreslå ökade byggrätter i området, troligen 200 kvm per 

tomt. Detta innebär direkt att andelen takyta inom området kan öka.  

Vid beräkning av framtida flöden har en takyta på 200 kvm satts på de fastigheter där 

takytan idag, mätt utifrån erhållen grundkarta, understiger 200 kvm. Flera fastigheter 

har idag takytor, mätt ifrån erhållen grundkarta, som överstiger 200 kvm. Deras 

nuvarande ytor har då använts. Utöver en utökad takyta har inga befintliga ytor ändrats. 

Området har delats upp i två delar, norra och södra, beroende på ytavrinningens 

riktning, se Kartbilaga M1. De två avrinningsområdena delas av en höjd som går genom 

området. 

Området består till största del av urberg med inslag av två större partier sandig morän 

samt ett område med postglacial finsand, Figur 3.1. Markens genomsläpplighet klassas 

som hög där postglacial finsand påträffas och medelhög där urberg och sandig morän 

påträffas, Figur 3.1. Genomsläpplighetskartan visar en förenklad bild av markens 

genomsläpplighet. Information om marken i området är hämtat från SGU:s, Sveriges 

Geologiska Undersökning, öppna kartdatabas.  

En grundvattenförekomst, Unda, är belägen i hela området. Möjligen infiltrerar en del av 

dagvattnet som uppkommer i området till förekomsten. 

 

Figur 3.1 Utsnitt från SGU:s jordartskarta och genomsläpplighetskarta över området som är ungefärligt inringat i svart  

(SGU 2018a, SGU 2018b ) 
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3.1 Norra 

Dagvattnet rinner antingen diffust mot naturmark i norr eller mot en lågpunkt västerut 

Lågpunkten är delvis beläget på fastighet Herrestad 2:51 och begränsas i norr av en 

mindre höjd, Figur 3.2. Enligt Scalgo tycks lågpunkten vid större regn kunna avvattnas 

norrut, men efter platsbesök tycks ändrad markplanering ske på fastighet Herrestad 

2:38 vilket inte syns i Scalgos flygfoto, Figur 3.3, vilket innebär att lågpunkten troligen är 

en instängd punkt. Enligt Scalgo har lågpunkten en volym på ca 150 m3 vilket kan fyllas 

med vatten. 

 

Figur 3.2 Lågpunkt delvis på fastighet Herrestad 2:51. 

  

Figur 3.3 Bild till vänster visar utklipp från Scalgo där fastighet Herrestad 2:38 är ungefärligt markerad i svart samt där 

lågpunkten är placerad. Bild till höger är från platsbesöket och visar södra sidan av fastighet Herrestad 2:38 där det ser ut 

som att marken fyllts upp. 

 

Flödesberäkningar för befintlig och framtida situation för ett 5 respektive 20-årsregn 

med varaktighet 20 minuter kan ses i Tabell 3.1. Framtida flödet ökar med ca 28 l/s vid 

ett 20-årsregn där ca 60 % av ökningen beror på klimatfaktorn och där resterande 

ökning beror på en nästan fördubblad takyta. 
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Tabell 3.1 Beräkning av befintliga och framtida dimensionerande dagvattenflöde för ett 5-årsregn och ett 20-årsregn. 

 

 

3.1.1 Förslag dagvattenhantering 

Enligt beräkningar ökar flödet med ca 28 l/s vid ett 20-årsregn. Lågpunkten, delvis 

belägen på fastighet Herrestad 2:51, har en volym på ca 150 m3 och föreslås att 

användas för att reducera flödesökningen. 

Dagvatten som uppkommer längst uppströms i området föreslås samlas upp i diken 

längs Utmarksvägen för transport främst mot lågpunkten men även norrut mellan 

fastigheterna Herrestad 2:37 och 5:88 för att undvika att vatten rinner in på 

fastigheterna längst nedströms, Herrestad 2:37, 2:31, 2:38 och 2:51. Förutom avledande 

funktion bidrar dikena även med fördröjning och rening. 

Ca 45 l/s  beräknas ledas till lågpunkten. Resterande flöde, ca 48 l/s, från fastigheterna 

längst nedströms föreslås släppas utan åtgärd mot naturmarken i norr. Detta innebär att 

utflödet från lågpunkten behöver strypas till 17 l/s för att inte överstiga befintligt flöde 

vid 20-årsregn, 65 l/s, upp till ett framtida 20-årsregn. För denna fördröjning behövs en 

erforderlig magasinsvolym på ca 37 m3, Figur 3.4,  vilket ryms inom befintlig lågpunkt. 

Om det är en olägenhet för fastighet Herrestad 2:51 att vatten ansamlas inom tomten 

föreslås att lågpunkten skärmas av för att minimera att andra fastigheters dagvatten 

leds in till Herrestad 2:51. 

Se kartbilaga M1 för föreslagen dagvattenhantering i området. 

 

Figur 3.4 Beräkning av magasinsvolym. I beräkningen antas utflödet regleras med strypt utlopp. 

Norra - befintligt 5-årsregn 20-årsregn

Marktyp A (m2) A (ha) j Ared (ha) Q (l/s) Q (l/s) 

Takyta 592 0,059 0,9 0,05 6,41 10,11

Grusväg 1028 0,103 0,4 0,04 4,95 7,80

Grus 1515 0,152 0,4 0,06 7,29 11,50

Berg 0 0,000 0,3 0,00 0,00 0,00

Naturmark/grönyta 18988 1,899 0,1 0,19 22,84 36,04

Tot: 22123 2,212 0,34 41 65

Norra - framtida, inkl. klimatfaktor på 1,25 5-årsregn 20-årsregn

Marktyp A (m2) A (ha) j Ared (ha) Q (l/s) kf Q (l/s) kf

Takyta 1200 0,120 0,9 0,11 16,24 25,62

Grusväg 1028 0,103 0,4 0,04 6,18 9,76

Grus 1515 0,152 0,4 0,06 9,11 14,38

Berg 0 0,000 0,3 0,00 0,00 0,00

Naturmark/grönyta 18380 1,838 0,1 0,18 27,64 43,61

Tot: 22123 2,212 0,39 59 93
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3.2 Södra 

Här antas en del av uppkommet dagvatten rinna mot en lågpunkt belägen på 

naturmarken mellan Utmarksvägen och Berghällevägen, Figur 3.5. Enligt översiktlig 

skyfallskartering ser lågpunkten ut att kunna hålla vatten i alla fall upp till ett 100-

årsregn med varaktighet 20 min. Vid riktigt stora regn och när lågpunkten är fylld 

kommer utflödet troligen ske söderut mot bebyggelsen på Berghällevägen, se Kapitel 5 

och Figur 3.6. Enligt Scalgo har lågpunkten en volym på ca 400 m3 vilket kan fyllas med 

vatten. 

 

Figur 3.5 Lågpunkt på naturmarken mellan Utmarksvägen och Berghällevägen. 

 

 
Figur 3.6 När lågpunkten i Figur 3.5 är fylld, vilket bedöms ske vid riktigt stora regn töms den troligen mot bebyggelsen på 

Berghällevägen som skymtar till höger i bilden. 



 

Sida 12 av 30 

 

Övrigt dagvatten från området antas rinna över naturmarken belägen mellan 

Utmarksvägen och Berghällevägen, Figur 3.7, och sedan antingen längs Sunningevägens 

östra sida i befintliga diken ner mot Havstensfjorden alternativt till befintligt 

dagvattensystem via den rännstensbrunn som är belägen strax norr om fastighet 

Herrestad 2:13, Figur 3.8. 

 

Figur 3.7 Naturmark mellan Utmarksvägen och Berghällevägen. 

 

 
Figur 3.8 En rännstensbrunn är belägen strax norr om fastighet Herrestad 2:13.  
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Flödesberäkningar för befintlig och framtida situation för ett 5-respektive 20-årsregn 

med varaktighet 10 minuter kan ses i Tabell 3.2. Framtida flödet ökar med ca 25 l/s vid 

ett 20-årsregn där 94 % av ökningen beror på klimatfaktorn. 

Tabell 3.2 Beräkning av befintliga och framtida dimensionerande dagvattenflöde för ett 5-årsregn och ett 20-årsregn. 

 

 
 

3.2.1 Förslag dagvattenhantering 

Enligt beräkningar ökar flödet med ca 25 l/s vid ett 20-årsregn vilket främst beror på 

inkluderande av klimatfaktor. Åt väster finns en lågpunkt som kan rymma ca 410 m3 

vilket kan anses väl tillräckligt för att omhänderta den flödesökning som sker åt väst. 

Dagvatten som rinner åt öster fördröjs troligen i viss mån i naturmarken. För att 

förhindra att eventuellt flöde rinner mot bebyggelse på Berghällevägen kan ett 

avskärande dike anläggas strax norr om fastigheterna, dels för att leda avrinning bort 

från bebyggelse och dels för att agera som fördröjning. Vattnet från det avskärande 

diket leds förslagsvis ut till Sunningevägen för att antingen avledas via diken till 

Havstensfjorden eller via det dagvattensystem som finns utbyggt.  

Framtida flöde åt öster, inklusive del av Sunningevägen, beräknas till ca 53 l/s vid ett 20-

årsregn. Tas hänsyn till den naturmark som ritats in i avrinningsområde B12, se 

Kartbilaga M1, blir framtida flödet ca 58 l/s och befintligt flöde ca 53 l/s. Om dagvatten 

som uppkommer från Sunningevägen, ca 17 l/s,  rinner utan åtgärd behöver resterande 

östra området reducera sitt flöde till 36 l/s vid ett 20-årsregn för att inte överstiga 

befintligt flöde på 53 l/s. Erforderlig volym för diket beräknas till 12 m3, Figur 3.9. 

Se Kartbilaga M1 för föreslagen dagvattenhantering i området. 

Södra - befintligt 5-årsregn 20-årsregn

Marktyp A (m2) A (ha) j Ared (ha) Q (l/s) Q (l/s)

Takyta 632 0,063 0,9 0,06 10,31 16,31

Asfalt 579 0,058 0,8 0,05 8,40 13,28

Asfaltsväg 588 0,059 0,8 0,05 8,53 13,49

Markplattor 363 0,036 0,7 0,03 4,61 7,29

Grusväg 428 0,043 0,4 0,02 3,10 4,91

Grus 175 0,018 0,4 0,01 1,27 2,01

Berg 1018 0,102 0,3 0,03 5,54 8,76

Naturmark/grönyta 9813 0,981 0,1 0,10 17,79 28,13

Tot: 13008 1,360 0,33 60 94

Södra - framtida, inkl. klimatfaktor på 1,25 5-årsregn 20-årsregn

Marktyp A (m2) A (ha) j Ared (ha) Q (l/s) kf Q (l/s) kf

Takyta 674 0,067 0,9 0,06 13,75 21,74

Asfalt 579 0,058 0,8 0,05 10,50 16,60

Asfaltsväg 588 0,059 0,8 0,05 10,66 16,86

Markplattor 363 0,036 0,7 0,03 5,76 9,11

Grusväg 428 0,043 0,4 0,02 3,88 6,14

Grus 175 0,018 0,4 0,01 1,59 2,51

Berg 1018 0,102 0,3 0,03 6,92 10,94

Naturmark/grönyta 9771 0,977 0,1 0,10 22,14 35,02

Tot: 13008 1,360 0,33 75 119
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Figur 3.9 Beräkning av magasinsvolym. I beräkningen antas utflödet regleras med strypt utlopp. 

 

4 Föroreningsberäkningar 

Beräkningarna har delats upp med hänsyn till avrinningsområde. Avrinningsområden från 

tidigare VA-utredning "VA-utredning, Barrskogsvägen-Skogsliden, Uddevalla, ÅF - 

20190326" har här använts och benäms detsamma, det vill säga avrinningsområde A, B 

respektive C. Utöver dessa tre redovisas även beräkningar för Västra området, Norra och 

Södra. Totalt har 5 delavrinningsområden studerats. 

Enligt Uddevalla kommuns miljöenhet klassas Havstensfjorden som känslig recipient. 

Framräknade föroreningshalter i dagvattnet har därför jämförts med Göteborg stads 

riktvärden (Göteborgs stad 2013). 

I beräkningarna har eventuell befintlig rening i diken och lågpunkter ej inkluderats 

förutom det större makadamdiket på fastighet Herrestad 5:12. Detta på grund av att det 

gör beräkningsgången komplex. Halterna kan därför antas vara något lägre innan det når 

recipient Havstensfjorden än beräknat då flera diken och lågpunkter finns inom området 

samt utanför planområdets gränser. Föreslagna dagvattenanläggningar har inkluderats i 

föroreningsberäkningarna. Det kan förväntas även vid en framtida situation att viss rening, 

utöver nya anläggningar, sker i befintliga diken och lågpunkter för delar av området vilket 

sänker halterna något. 

4.1 Avrinningsområde A 

Beräknade halter och mängder för utvalda ämnen kan ses i Tabell 4.1. Halterna ökar något 

från befintlig situation vilket beror på att andelen tak ökar.  

Enligt beräkningar ger rening i torr damm inte en sån stor effekt, ersätts anläggningen 

med ett krossdike kan reningen antas öka betydligt. Dock överstiger fosforhalten 

fortfarande något Göteborgs riktvärde på 50 ug/l trots rening, men endast med ca 5 ug/l. 

Dock sker en förbättring i jämförelse med befintlig  situation. Skall riktvärde för känsliga 

och mindre känsliga recipienter användas, värden inom parantes i Tabell 4.1, ligger 

området även utan rening under alla riktvärden . 

Principskissen för de reningsanläggningar som använts i beräkningen för torr dam 

respektive krossdike kan ses i Figur 4.1. 
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Tabell 4.1  Beräkning av föroreningshalter och mängder. Halterna jämförs med Göteborgs stads riktvärden där värden inom 

parantes gäller för känsliga och mindre känsliga recipienter. Röda siffror visar där riktvärde överskrids. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1  Principskiss över de reningsanläggningarna som använts i beräkningar i StormTac. 

Fosfor (P) kg/år 0,49 0,54 0,52 0,38

Kväve (N) kg/år 7,8 8,00   6,40   5,20   

Bly (Pb) kg/år 0,017 0,018 0,012 0,0079

Koppar (Cu) kg/år 0,056 0,058 0,046 0,029

Zink (Zn) kg/år 0,12 0,12 0,092 0,043

Kadmium (Cd) kg/år 0,0014 0,0016 0,0014 0,00056

Krom (Cr) kg/år 0,012 0,013 0,013 0,007

Nickel (Ni) kg/år 0,011 0,012 0,010 0,010

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,000098 0,000098 0,000087 0,000074

Suspenderad  

substans (SS)
kg/år 150 150 91 76

Oljeindex (Olja) kg/år 0,93 0,93 0,93 0,93

Framtida 

situation 

med rening 

i krossdike

Förorening Enhet
Befintlig 

situation  

Framtida 

situation 

utan rening

Framtida 

situation med 

rening i torr 

damm
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4.2 Avrinningsområde B 

Beräknade halter och mängder för utvalda ämnen kan ses i Tabell 4.2. Halterna ökar 

något från befintlig situation vilket beror på att andelen tak ökar. Två hus med takarea 

200 m2 och asfaltsyta på 100 m2 vardera har antagits på fastighet 6:35 utöver de ytor 

som tidigare beräknats i "VA-utredning, Barrskogsvägen-Skogsliden, Uddevalla, ÅF - 

20190326". 

Enligt beräkningar ger rening i dike en reningseffekt som sänker samtliga ämnens halter i 

jämförelse med befintlig situation. I befintlig situation är rening i befintligt dike på 

fastighet Herrestad 5:12 inkluderat. Dock överstiger fosforhalten fortfarande Göteborgs 

riktvärde på 50 ug/l trots rening. Skall riktvärde för känsliga och mindre känsliga 

recipienter användas, värden inom parantes i Tabell 4.2, ligger området även utan rening 

under alla riktvärden . 

Befintligt dike på fastighet 5:12, dit dagvatten från delområden leds, har uppskattats i 

vad gäller dess utformning utifrån foton och har ej uppmätts, se Figur 4.2. Uppskattade 

dimensioner som använts i StormTac för beräkning av rening kan ses i Figur 4.2, diket 

har här satts som ett krossdike. 

Principskissen för nya krossdiket, placerad efter föreslagna dagvattenkassetter, som 

använts i beräkningen kan ses i Figur 4.3. Reningseffekten i dagvattenkassetterna har inte 

inkluderats då den antas vara försumbar. 

Tabell 4.2  Beräkning av föroreningshalter och mängder. Halterna jämförs med Göteborgs stads riktvärden där värden inom 

parantes gäller för känsliga och mindre känsliga recipienter. Röda siffror visar där riktvärde överskrids. 
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Figur 4.2.  Bild till vänster visar befintligt dike på Herrestad 5:12. Bild till höger visar principskiss av det befintliga diket vilket 

har använts i beräkningarna i StormTac. 

 

Figur 4.3  Principskiss över det nya krossdiket som använts i beräkningar i StormTac. 

 

 

Fosfor (P) kg/år 3,5 3,4 2,9

Kväve (N) kg/år 51,5 49,7 39,7

Bly (Pb) kg/år 0,10 0,10 0,07

Koppar (Cu) kg/år 0,40 0,38 0,27

Zink (Zn) kg/år 0,68 0,67 0,42

Kadmium (Cd) kg/år 0,01 0,01 0,01

Krom (Cr) kg/år 0,10 0,10 0,08

Nickel (Ni) kg/år 0,09 0,10 0,08

Kvicksilver 

(Hg)
kg/år 0,0008 0,0007 0,0006

Suspenderad  

substans (SS)
kg/år 920 860 610

Oljeindex 

(Olja)
kg/år 9,4 8,9 8,9

Förorening Enhet
Befintlig 

situation  

Framtida 

situation 

utan 

rening

Framtida 

situation 

med 

rening i 

dike
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4.3 Avrinningsområde C 

Beräknade halter och mängder för utvalda ämnen kan ses i Tabell 4.3. Halterna ökar något 

från befintlig situation vilket beror på att andelen tak ökar.  

Enligt beräkningar ger rening i torr damm inte en sån stor effekt, ersätts anläggningen 

med ett krossdike kan reningen antas öka. Dock överstiger fosforhalten fortfarande 

Göteborgs riktvärde på 50 ug/l trots rening, dock sker en förbättring i jämförelse med 

befintlig  situation. Skall riktvärde för känsliga och mindre känsliga recipienter användas, 

värden inom parantes i Tabell 4.3, ligger området även utan rening under alla riktvärden . 

Principskissen för de reningsanläggningar som använts i beräkningen för torr dam 

respektive krossdike kan ses i Figur 4.4. 

Reningseffekten i föreslagna dagvattenkassetter i Ormdammsvägen har inte inkluderats 

då den antas vara försumbar. 

Tabell 4.3  Beräkning av föroreningshalter och mängder. Halterna jämförs med Göteborgs stads riktvärden där värden inom 

parantes gäller för känsliga och mindre känsliga recipienter. Röda siffror visar där riktvärde överskrids. 

 

Förorening Enhet 
Befintlig 
situation   

Framtida 
situation 

utan 
rening 

Framtida 
situation 

med 
rening i 

torr damm 

Framtida 
situation 

med 
rening i 

krossdike 

Fosfor (P) kg/år 0,85 1,20 1,21 1,09 

Kväve (N) kg/år 13 18 16,10 15,00 

Bly (Pb) kg/år 0,028 0,038 0,03 0,03 

Koppar (Cu) kg/år 0,088 0,120 0,11 0,10 

Zink (Zn) kg/år 0,17 0,26 0,23 0,20 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0020 0,0035 0,00 0,00 

Krom (Cr) kg/år 0,018 0,028 0,03 0,02 

Nickel (Ni) kg/år 0,016 0,026 0,03 0,03 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00013 0,00017 0,00 0,00 

Suspenderad  substans (SS) kg/år 250 330 282,00 272,00 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,4 1,9 1,9 1,93 

 

Riktvärde

GBG

Fosfor (P) µg/l 50 (150) 70 76 74 67

Kväve (N) µg/l 1250 (2500) 1000 1100 988 920

Bly (Pb) µg/l 14 2,3 2,3 2,0 1,9

Koppar (Cu) µg/l 10 (22) 7,2 7,5 6,9 6,1

Zink (Zn) µg/l 30 (60) 14 16 14 12

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,16 0,21 0,21 0,17

Krom (Cr) µg/l 15 1,5 1,7 1,7 1,5

Nickel (Ni) µg/l 40 1,3 1,6 1,6 1,6

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,05 0,011 0,010 0,010 0,009

Suspenderad  

substans (SS)
µg/l 25000 (60000) 21000 20000 17301 16687

Oljeindex (Olja) µg/l 1000 120 110 118 118

Framtida 

situation 

med rening i 

krossdike

Förorening Enhet
Befintlig 

situation  

Framtida 

situation 

utan 

rening

Framtida 

situation 

med rening i 

torr damm
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Figur 4.4  Principskiss över de reningsanläggningarna som använts i beräkningar i StormTac. 

 

4.4 Avrinningsområde Västra området, Norra 

Beräknade halter och mängder för utvalda ämnen kan ses i Tabell 4.4. Halterna ökar något 

från befintlig situation vilket beror att andelen tak ökar.  

Enligt beräkningar ger rening i föreslaget dike längs Utmarksvägen en reningseffekt som 

sänker samtliga ämnens halter i jämförelse med befintlig situation. Dock överstiger 

fosforhalten fortfarande Göteborgs riktvärde på 50 ug/l trots rening. Skall riktvärde för 

känsliga och mindre känsliga recipienter användas, värden inom parantes i Tabell 4.4, 

ligger området även utan rening under alla riktvärden . 

Principskissen för nya krossdiket, placerad längs Utmarksvägen, som använts i 

beräkningen kan ses i Figur 4.5. 

Tabell 4.4  Beräkning av föroreningshalter och mängder. Halterna jämförs med Göteborgs stads riktvärden där värden inom 

parantes gäller för känsliga och mindre känsliga recipienter. Röda siffror visar där riktvärde överskrids. 
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Figur 4.5  Principskiss över reningsanläggningen som använts i beräkningar i StormTac. 

 

4.5 Avrinningsområde Västra området, Södra 

Beräknade halter och mängder för utvalda ämnen kan ses i Tabell 4.5. Halterna ökar 

knappt från befintlig situation då endast lite takyta förväntas öka. 

Enligt beräkningar ger rening i föreslaget dike mot bebyggelse på Berghällevägen en 

reningseffekt som sänker samtliga ämnens halter i jämförelse med befintlig situation. 

Dock överstiger fosforhalten fortfarande Göteborgs riktvärde på 50 ug/l trots rening. Skall 

riktvärde för känsliga och mindre känsliga recipienter användas, värden inom parantes i 

Tabell 4.5, ligger området även utan rening under alla riktvärden . 

Principskissen för nya krossdiket som använts i beräkningen kan ses i Figur 4.6. 

 

 

 

 

Fosfor (P) kg/år 0,57 0,64 0,56

Kväve (N) kg/år 9,1 9,5 8,33

Bly (Pb) kg/år 0,018 0,019 0,016

Koppar (Cu) kg/år 0,063 0,065 0,056

Zink (Zn) kg/år 0,12 0,13 0,11

Kadmium (Cd) kg/år 0,0012 0,0016 0,0012

Krom (Cr) kg/år 0,013 0,014 0,012

Nickel (Ni) kg/år 0,012 0,014 0,012

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00011 0,000110 0,000091

Suspenderad  

substans (SS)
kg/år 190 200 168,00

Oljeindex (Olja) kg/år 1,1 1,10 1,06

Förorening Enhet
Befintlig 

situation  

Framtida 

situation 

utan 

rening

Framtida 

situation 

med 

rening i 

krossdike
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Tabell 4.5  Beräkning av föroreningshalter och mängder. Halterna jämförs med Göteborgs stads riktvärden där värden inom 

parantes gäller för känsliga och mindre känsliga recipienter. Röda siffror visar där riktvärde överskrids. 

 

 

 

 

Figur 4.5  Principskiss över reningsanläggningen som använts i beräkningar i StormTac. 

Fosfor (P) kg/år 0,48 0,48 0,43

Kväve (N) kg/år 7,5 7,5 6,60

Bly (Pb) kg/år 0,016 0,016 0,014

Koppar (Cu) kg/år 0,06 0,06 0,05

Zink (Zn) kg/år 0,1 0,100 0,085

Kadmium (Cd) kg/år 0,0012 0,0012 0,0010

Krom (Cr) kg/år 0,015 0,015 0,0130

Nickel (Ni) kg/år 0,012 0,012 0,0112

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,000130 0,000130 0,000113

Suspenderad  

substans (SS)
kg/år 150 150 130

Oljeindex (Olja) kg/år 1,4 1 1

Förorening Enhet
Befintlig 

situation  

Framtida 

situation 

utan 

rening

Framtida 

situation 

med 

rening i 

krossdike
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4.6 Allmänna rekommendationer 

Förändringen av befintligt område i och med förslag till ny detaljplan är att byggrätterna 

utökas och att enstaka nya villatomter tillkommer. 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 

ämnen väljas. 

Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar 

och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger 

organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva material som ger ifrån sig 

miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som 

satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att 

undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de 

materialval som ska användas för byggnation. 

 

5 Översiktlig skyfallskartering 

Nederbördsvolymen av ett 100-årsregn beror på dess varaktighet. Längsta varaktighet 

inom området efter exploatering har beräknats till ca 20 minuter. Ett 100-årsregn med 

20 minuters varaktighet motsvarar ca 48,5 mm nederbörd, inklusive klimatfaktor 

inräknat, vilket är den nederbörd som använts i analysen. Resultat kan ses på följande 

fyra sidor. 
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6 Grönytefaktor  

Grönytefaktorn är ett planeringsredskap för att bland annat skapa mer grönska i den 

urbana miljön och för att säkerställa att mark inte hårdgörs mer än nödvändigt vilket 

skapar förutsättningar för en naturlig dagvattenhantering. 

Uddevalla kommun beskriver grönytefaktorn och beräkningssätt i sitt 

dokument ”Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun”.  Olika målnivåer 

har satts upp för grönytefaktorn beroende på typ av exploatering. Aktuellt område i 

denna utredning, ett bostadsområde, har målnivån 0,8 enligt handledningen. 

Areor av olika ytor inom detaljplanen har gjorts efter erhållen plankarta samt föreslagna 

dagvattenanläggningar. Marktyperna har delats in i översvämningsyta, skogsmark/berg, 

naturmark/grönyta, vägar och villaområde, se Figur 6.1.  

 

Figur 6.1  Ytor baserat på plankartan för beräkning av grönytefaktor. 

 

Uppskattning av eko-effektivitetsfaktor för de olika marktyperna samt beräkning av 

grönytefaktor kan ses i Tabell 6.1. En övergripande faktor på 0,6 har valts på 

villatomterna, en detaljerad beräkning för varje fastighet har inte gjorts. Villatomterna 

är i olika grad hårdgjorda, men flertalet har idag stora ytor skogsmark/grönyta vilket 

påverkar grönytefaktorn positivt.  

Grönytefaktor beräknas till cirka 0,8 vilket når upp till målnivån för området.  

Tabell 6.1  Beräkning av grönytefaktor. 

 

Markyta Faktor Area (m2) Area (ha) Ekoeffektiv area

Översvämningsyta 2 1653 0,17 0,33

Skogsmark/berg 1,4 37804 3,78 5,29

Naturmark/grönyta 1,2 1614 0,16 0,19

Vägar 0 13210 1,32 0,00

Villaområde 0,6 68535 6,85 4,11

Summa 122816 12,28 9,93

Grönytefaktor 0,81



 

Sida 28 av 30 

 

7 Förslag på planbestämmelser  

Markyta bör reserveras för föreslagna dagvattenanläggningar. I kartbilaga M2 visas 

föreslagen dagvattenhantering vars ytor föreslås reserveras för att erhålla 

tillfredsställande dagvattenhantering i området. 

Enligt utkast till plankarta finns yta för föreslagen torr damm/överdämningsyta i 

nordväst inte tillgänglig utan föreslås användas som infart/väg för nya detaljplanen 

Sunningeberget. Marken ligger som lägst där på naturmarken enligt höjdkurvor varför 

anläggningen placerats just där, dels för att minska på schakten men även för att 

minimera uppdämning i föreslaget dagvattennät. Om denna yta ej kan användas till 

öppen dagvattenlösning flyttas förslagsvis anläggningen sydöst på den utpekade 

parkmarken, se Kartbilaga M2. Alternativt anläggs en underjordisk anläggning, med risk 

för försämrad reningsgrad. 

Föreslagna dagvattenkassetter och dike på naturmarken på fastighet Herrestad 5:12 

som föreslås i "VA-utredning, Barrskogsvägen-Skogsliden, Uddevalla, ÅF - 20190326" 

ligger utanför aktuellt detaljplaneområde. 

Längs flera vägar inom planområdet finns befintliga öppna eller makadamfyllda diken. 

Dessa volymer kan komplettera föreslagna anläggningar vid större regn och föreslås 

behållas. Dikena är inte bara positiva ur fördröjning- och skyfallssynpunkt utan har även 

en viss renande effekt. 

Beräkning av grönytefaktorn är gjord med översiktliga markanvändningar och ej på 

detaljnivå. Om man vill vara på den säkra sidan att uppnå målnivån kan en 

planbestämmelse att fastigheterna får hårdgöras till  max 40 % införas. 

 

8 Slutsats och rekommendationer 

Föroreningsberäkningarna visar generellt på en liten skillnad mellan nuvarande och 

planerad situation. Detta beror bland annat på att markanvändningen inte förväntas 

ändras så mycket från idag. Större andel takytor och några enstaka tillkommande 

bebyggda villatomter har räknats in, men utöver dessa ytor har befintliga ytor behållits. 

Endast fosforhalten överskrider Göteborg stads riktvärden för mycket känslig recipient 

efter rening i föreslagna dagvattenanläggningar. Skall riktvärde för känslig respektive 

mindre känslig recipient användas ligger samtliga halter under, även i framtida situation 

utan rening. De torra dammar/överdämningsytor som föreslås i "VA-utredning, 

Barrskogsvägen-Skogsliden, Uddevalla, ÅF - 20190326" har enligt beräkningar sämre 

reningsgrad än till exempel krossdiken som undersökts i denna utredning. Är halten 

tillfredsställande kan ursprungsförslagen behållas, men vill man få ner halterna 

ytterligare (främst fosfor) får större/fler anläggningar alternativt andra sorters 

anläggningar som till exempel våta dammar övervägas. 

Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden för Västra området visar på en framtida 

ökning till stor del på grund av inkluderandet av klimatfaktor, men även till viss del på 

grund av förväntad utökad takyta i och med ökade byggrätter. 
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Resultat från översiktlig skyfallsanalys i Scalgo vid ett 100-årsregn med varaktighet 20 min 

visar inga större lågpunkter inom bebyggelse utan det mesta av vattnet rinner ut från 

bebyggelse antingen mot Havstensfjorden i söder, mot naturmarken i norr vid Undavägen 

eller mot lågpunkter i naturmark i väst strax bredvid E6:an. Stående vatten kan ses vid ett 

antal husbyggnader som mindre punkter och om det är problem i verkligheten torde detta 

kunna åtgärdas inom fastigheten genom att avleda vattnet mot befintliga diken, 

naturmark eller eventuellt kommande kommunalt dagvattennät. 

Följande förslag föreslås i utredningen: 

 I Västra området föreslås att två befintliga lågpunkter används i hanteringen av dagvatten 

från delar av området. Utöver dessa föreslås krossdiken längs Utmarksvägen i norr och 

strax norr om bebyggelsen på Berghällevägen för dels rening och fördröjning, men även 

för att minimera risken att dagvatten rinner in på nedströms fastigheter. 

 

 Beräkning av grönytefaktorn är gjord med översiktliga markanvändningar och ej på 

detaljnivå. Om man vill vara på den säkra sidan att uppnå målnivån kan en 

planbestämmelse att fastigheterna får hårdgöras till  max 40 % införas. 

 

 Markyta bör reserveras för föreslagna dagvattenanläggningar. I kartbilaga M2 visas 

föreslagen dagvattenhantering vars ytor föreslås reserveras för att erhålla 

tillfredsställande dagvattenhantering i området. 

 

 Befintliga öppna eller makadamfyllda diken inom området bör behållas ur fördröjning- 

och skyfallssynpunkt. De har även en viss renande effekt. 

 

 Skall halten av fosfor ner ytterligare får större, fler eller andra sorters anläggningar än de 

som tagits upp i utredningen övervägas och utredas närmare. 
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