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SAMMANFATTNING  
 

Sigma Civil har på uppdrag av Uddevalla Kommun upprättat föreliggande dagvattenutredning för 
uppgradering av ett befintligt detaljplanområde Bräcke Strand. Syftet med detaljplanen är att 
modernisera och ersätta den befintliga detaljplanen med en ny detaljplan för att möjliggöra en ökning 
av befintliga fastigheters byggrätter till en åretruntstandard samt två nya fastigheter och nya 
vändplaner. 
 
Dimensioneringsförutsättningar i utredningar baseras på regn med 10 minuters varaktighet och med  
10 års återkomstid. Detta ger ett dimensionerande dagvattenflöde på cirka 1046 l/s, vilket är en 
ökning jämfört med dagens dimensionerande flöden på 789 l/s. En klimatfaktor på 1,3 tas hänsyn till. 
 
En bedömning av markförhållandena har gjorts utifrån SGU:s jordartskarta. Jordarterna i området 
huvudsakligen av urberg, postglacial finsand, glacial lera, sandig morän och postglacial finlera. 
 
Idag sker avrinningen från planområdet till Forshällaån via diken. Planområdets recipient är 
Forshällaån som är en vattendrag med dokumenterad förekomst av havsöring och mynnar ut i 
Havstensfjorden som är Natura 2000-området med mycket höga naturvärden. Forshällaån och 
Havstensfjorden berörs av miljökvalitetsnormer och de har måttlig ekologisk status och kemisk status 
uppnår ej god.  
 
Dagvatten från hårdgjord markyta och tak kan fördröjas i ett kassettmagasin eller makadammagasin. 
Vid förlängning av väg och den nya vändplanen i västra delen av planområdet föreslås dagvattnet 
hanteras genom dike. 
 
För att skydda befintliga och nya byggnader mot skyfall är det viktig att undvika att skapa instängda 
områden. Samt att byggnader placeras högt och att gator placeras lågt så att skyfall kan avrinna via 
gator. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun arbetar för att skapa förutsättningar för 
uppgradering av ett befintligt detaljplanområde Bräcke Strand.  
 
Syftet med detaljplanen är att modernisera och ersätta den befintliga detaljplanen med en ny 
detaljplan för att möjliggöra en ökning av befintliga fastigheters byggrätter till en åretruntstandard 
samt två nya fastigheter och nya vändplaner. 
 
I samband med detaljplanearbetet har Sigma Civil fått i uppdrag av Uddevalla kommun att ta fram 
föreliggande dagvattenutredning. Syftet med utredningen är utifrån områdets förutsättningar föreslå 
lämpliga dagvattenåtgärder för dagvattenhantering och skyfallshantering. Föroreningsberäkningar 
ingår och PM Reningskrav Göteborg stad har använts för att kunna bedöma kravet på rening av 
dagvatten.  

1.2  OMRÅDESBESKRIVNING 
Det aktuella planområdet ligger sydväst om Uddevalla. Ungefärligt läge framgår av nedanstående 
figur 1 och avståndet är ca 7 km fågelvägen till Ljungskile samhälle i syd-ostlig riktning. Två villor 
planeras att byggas vid fastighet Uddevalla Forshälla-Bräcke 17:1, se figurer 2 och 3. 
 
Planområdet omfattar cirka 17 hektar. 
 

 
Figur 1. Översiktskarta över planområdet, avgränsning är ungefärlig. Kartunderlag från Lantmäteriet. 2021-06-

04 
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Figur 2.  Vyn från Saltåvägen. Tomt i  västra delen av planområde, Forshälla Bräcke 17:1.  
2021-05-10 
 
 

 
Figur 3. Vyn från Nilsvägen. Tomt i östra delen av planområde. Uddevalla Forshälla-Bräcke 17:1.  
2021-05-10 
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2 PLANFÖRSLAG 
Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för höjning och komplettering av befintliga 
byggrätter. Kommunen har en översiktlig målsättning att möjliggöra för större byggrätter i de 
befintliga fritidshusområdena (Uddevalla Kommun), se figur 4.  
 
Förslaget innebär att samtliga bostadsfastigheter får en byggrätt på maximalt 200 kvadratmeter samt  
tillskapas två nya bostadsfastigheter. 
  
Inom området består vägarna av grusvägar och föreslagna vändplaner och gatuförlängningar kommer 
även de bestå av grus (Uddevalla Kommun). 
 

 
Figur 4. Bild på tidigt planskiss. Uddevalla Kommun 2021-06-03 
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 TOPOGRAFI OCH GEOTEKNIK  
Marknivån inom planområdet varierar mellan cirka +5 och + 60 meter.  
 
Enligt SGU (Sverige geologisk undersökning) består jordarterna i området huvudsakligen av urberg, 
postglacial finsand, glacial lera, sandig morän och postglacial finlera, se figur 5.  
 

 
Figur 5. Jordarterna inom området utgörs av urberg, postglacial finsand, glacial lera, sandig morän och 

 postglacial finlera. Ungefärligt planområde är markerat med svart linje. Källa: SGU jordarter 1:25000 
- 1:100000. 2021-06-03 

Ett geoteknisk utredning har tagits fram för området. Planområdet, som huvudsakligen sträcker sig i 
nord-sydlig riktning, utgörs till övervägande del av ett bergsområde som höjer sig över omgivningen.  
 
I söder utgörs omgivningen av mer låglänt jordbruksmark, medan den norra delen är en del av en 
långsträckt slänt med delvis jordbruksmark i väster och nordväst och högre höjder i öster med nivåer 
över +60 meter. Genomfartsvägen sammanfaller till stor del med planområdets västra gräns (PM 
Geoteknik, detaljplanutredning, Forshälla-Bräcke, Fo3, Uddevalla kommun, Norconsult, 2012-04-25). 
 
Utförda fältundersökningar, fältbesiktning och jordartskartan visar att marken inom planområdet 
huvudsakligen domineras av berg i dagen med inslag av friktionsjord och morän, till ringa eller några 
meters djup. Jordbruksmarken som omger planområdet i söder och nordväst utgörs av lerjordar. (PM 
Geoteknik, detaljplanutredning, Forshälla-Bräcke, Fo3, Uddevalla kommun, Norconsult, 2012-04-25). 

3.2 GEOHYDROLOGI 
Vid undersökningstillfällena noterades fri vattenyta i borrhålen mellan 0,4 -1,9 meter djup. Leran har 
torrskorpekaraktär ned till ca 1,5 meter djupvattenyta, vilket bedöms vara den huvudsakliga nivån för 
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grundvattenytan (PM Geoteknik, detaljplanutredning, Forshälla-Bräcke, Fo3, Uddevalla kommun, 
Norconsult, 2012-04-25).  

3.3 YTAVRINNING OCH AVRINNINGSOMRÅDEN 
Dagvatten från planområdet avrinner på markytan i nord-sydlig riktning genom vägdike och 
dagvattentrummor till Forshällaån som rinner till Havstensfjorden. Se figur 6.  
 

 
Figur 6. SMHI delavrinningsområde. Karta från Ytavrinning och Lågpunkter, Länsstyrelsen Västra Götaland. 

2021-06-11. 
 
Enligt SMHI (Vattenweb flödesstatistik för delavrinningsområden som mynnar i havet redovisas i 
tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Flödesstatistik (1981-2010) för delavrinningsområden (40628) mynnar i havet (SMHI Vattenweb, 2020) 

Flödesstatistik 
(1981-2010) 

Total 
vattenföring 
[m³/s] 

Total 
stationskorrigerad 
vattenföring 
[m³/s] 

Total 
naturlig 
vattenföring 
[m³/s] 

HQ50 - Högvattenföring med en  
återkomsttid av 50 år 

4,89 4,89 4,89 

HQ10 -Högvattenföring med en  
återkomsttid av 10 år. 

4,01 4,01 4,01 

HQ2 - Högvattenföring med en  
återkomsttid av 2 år. 

3,01 3,01 3,01 

MHQ - Medelvärdet av varje års  
högsta dygnsvattenföring. 

3,12 3,12 3,12 

MQ - Medelvärdet av   
dygnsvattenföringen under hela  
perioden.   

0,39 0,39 0,39 

MLQ - Medelvärdet av varje års  
lägsta dygnsvattenföring. 

0,01 0,01 0,01 
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3.4 BEFINTLIGA VA-ANLÄGGNINGAR INOM OCH UTANFÖR 
PLANOMRÅDET 
 
Enligt underlag från Västvatten finns allmänna dricksvatten, tryckspillvattenledningar och 
självfallsledningar inom och utanför planområdet.  
 
I Sydvästra delen utanför planområdet finns dräneringsledning som mynnar ut i Forshällaån och en 
dräneringsledning i nordväst som mynnar i ett dike.   
 
Figur 7 visar ett dike som går genom fastighet Forshälla-Bräcke 17:1 i Södra Åtorpsvägen i sydvästra 
delen av planområdet, befintligt dike kommer eventuellt behövas flytta beroende på placering av ny 
villa.  
 

 
Figur 7. Dike som går genom fastighet Forshälla-Bräcke 17:1 i Södra Åtorpsvägen. 2021-05-10 

3.5 RECIPIENT FÖR DAGVATTEN - FORSHÄLLAÅN OCH 
HAVSTENSFJORDEN 
Recipient för dagvatten från planområdet är Forshällaån som mynnar i Havstensfjorden.  
 
Enligt Informationskartan från Länsstyrelsen Forshällaån är ett vattendrag med dokumenterad 
förekomst av havsöring (Länsstyrelsen i Västra Götalands län). 
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Havstensfjorden är ett Natura 2000-område med mycket höga naturvärden (art och habitat- samt 
fågeldirektivet) och musselvatten - skaldjursdirektivet (VISS, 2021). 
 
Havstensfjorden är en av få stora, relativt orörda grunda vikar, med högproduktiva bottna i den inre 
skärgården. Den har stor betydelse som lek- och uppväxtområde för fisk och ryggradslösa djur samt 
är ett viktigt flytt-, häcknings- och ruggningsområde för fåglar (Naturvårdsverket, 2021). 
 
Forshällaån och Havstensfjorden finns med i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och omfattas 
av miljökvalitetsnormer, se tabell 2 och 3 i kapitel 3.6 och 3.7 för förvaltningscykel 3 (2017-2021). 

3.6 MILJÖKVALITETSNORMER - FORSHÄLLAÅN 
Tabell 2. Sammanställning av aktuell bedömning förvaltningscykel 3 för Forshällaån, (VISS 2021) 

PARAMETER  KLASSIFICERING TILLFÖRLIGHETSKLASSNING 
Ekologisk status Måttlig 2 - Medel 
Tillkomst/härkomst Naturlig - 
Kemisk status Uppnår ej god 2 - Medel 

 
Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorerna näringsämnen och fisk 
är utslagsgivande för bedömningen. Vattenförekomsten är påverkad av näringsämnen/övergödning. 
Detta visas av kvalitetsfaktorn näringsämnen, som har otillfredsställande status. Kvalitetsfaktorn fisk 
är bedömd till måttlig status eftersom stora delar av vattenförekomsten saknar naturliga livsmiljöer 
för vattenlevande växter och djur. Vattendragets flöden är dessutom påverkade på ett sätt som är 
negativt för fiskbestånden eftersom vattenförekomsten är påverkad av markavvattning (VISS, 2021). 
 
Den kemiska statusen för Havstensjorden är klassad som ej god på grund av flera prioriterade ämne 
har bedömts ej uppnå god status. Vattenförekomster bedöms inte uppnå god status med avseende 
på antracen, bromerad difenyleter (PBDE), kvicksilver (Hg) och kvicksilverföreningar (VISS, 2021). 

3.7 MILJÖKVALITETSNORMER - HAVSTENSFJORDEN 
Tabell 3. Sammanställning av aktuell bedömning förvaltningscykel 3 för Havstensfjorden, (VISS 2021) 

PARAMETER  KLASSIFICERING TILLFÖRLIGHETSKLASSNING 
Ekologisk status Måttlig 1 - Låg 
Tillkomst/härkomst Naturlig - 
Kemisk status Uppnår ej god 3 - Hög 

 
Den ekologiska statusen för Havstensfjorden har klassats som måttlig. Att vattenförekomster 
Havstensfjorden inte uppnår god ekologisk status beror på miljökonsekvenstyperna övergödning och 
flödesförändringar. Statusen har ändrats från otillfredsställande till måttlig sedan föregående cykel 
p.g.a. att bottenfauna inte används i nuvarande klassning (VISS, 2021).    
 
Övergödning har bedömts till måttlig status baserat på kvalitetsfaktorerna växtplankton och syre. 
Utslagsgivande kvalitetsfaktor är syre som bedöms vara den känsligaste kvalitetsfaktorn. 
Tillförlitligheten är låg eftersom de två kvalitetsfaktorerna visar olika status. För klassningen har 
mätdata från stationerna Havstensfjorden och Nordtången i vattenförekomsten analyserats i 
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WATERS-verktyget. Havstensfjorden är en tröskelfjord med långa stagnationsperioder för 
djupvattnet. Fjorden är därför är extra känsligt för övergödning (VISS, 2021). 
 
Den kemiska statusen för Havstensjorden är klassad som ej god på grund av flera prioriterade ämne 
har bedömts ej uppnå god status. Vattenförekomster bedöms inte uppnå god status med avseende 
på antracen, bromerad difenyleter (PBDE), kvicksilver (Hg), kvicksilverföreningar och tributyltenn 
(TBT), (VISS, 2021). 
 
Vattenförekomsten uppnår inte kraven för en god kemisk status då gränsvärdet för antracen i ytvatten 
överskrids. Antracen används i petrokemi och raffinaderi, lagring av bränslen, fordonsservice och 
drivmedel, avfallshantering, avloppsreningsverk, förorenade markområden, stål och metallindustri, 
metallbearbetning, kraftverk, större trafikleder, maritim verksamhet, träindustri, textilindustri, gruvor 
(malm och mineral) (VISS, 2021). 
 
Halterna av PBDE bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster i Sverige.  
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler,  
plastprodukter, elektroniska produkter och byggnadsmaterial. PBDE sprids till miljön via läckage från  
varor och avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter. Då det bedöms  
vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE till nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus  
har ett undantag i form av ett mindre strängt krav satts för PBDE (VISS, 2021). 
 
TBT är förbjuden att använda i båtbottenfärg är de största källorna förorenade områden. Maritim 
verksamhet, träindustri, gummi- & plastvaror, garverier, pappersbruk, stål & metallindustri, 
förorenade sediment & fiberbankar, avloppsreningsverk, avfallshantering (VISS, 2021). 

3.8 HÖGA VATTENNIVÅER I HAVET 
Planområdet ligger mellan + 5 och 60 meter och berörs därför inte av framtida stigande havsnivåer. 
 
I figur 8 redovisas 3 olika havsnivåhöjningar; 1 meter som är den globalt beräknade nivån till slutet  
av seklet, 2,5 meter som är en generell gräns för havsnivåhöjning till slutet av seklet och 3,5 meter  
som är en beräknad extremnivå vid sekelskiftet. Nivåerna är anpassade till landhöjningen till slutet  
av seklet som beräknas till 0,3-0,35 m i norra delen av Västra Götaland upp till norska gränsen 
(Länsstyrelsen, Västra Götaland). 
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Figur 8. Havsnivåhöjning. Länsstyrelsen Västra Götaland. 2021-07-12 

3.9 DIKNINGSFÖRETAG  
Ett dikningsföretag är en form av samfällighet där fastighetsägare har gått ihop för att avvattna 
marken. När utsläpp av dagvatten från nya exploateringsområden sker till befintliga dikningsföretag 
bör dagvattenflödena från det nya exploateringsområdet motsvara naturmarksavrinning. 
 
Dagvatten från planområdet avleds enligt underlag från Vattenarkivet, Länsstyrelsen Västra Götaland 
till ett  dikningsföretag med benämningen Resteröd, Heljersröd m.fl. 1894. Dikningsföretaget ligger 
söder om planområdet.  Se figur 9 nedan.  
 
Där utsläpp av dagvatten från nya anläggningar till befintligt markavvattningsföretag föreslås, bör 
utloppet på anläggningen dimensioneras efter de dimensionerande uppgifter som står i handlingarna 
för markavvattningsföretaget. Det saknas dock uppgifter om dimensionerande flöden i handlingarna 
över dikningsföretaget och därför föreslås att kravet på fördröjning föreslås vara 17 mm/m2 per 
hårdgjord yta (reducera area). Detta motsvarar fördröjning av ett 10-årsregn med varaktigheten 10 
min. 
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Figur 9. Planområdet markerat med röd linje. Orange linje motsvarar Markavvattning i Västra Götaland. 

Vattenarkivet Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 2021-06-15 
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4 SKYFALLSHANTERING 
 
Vid extrema regntillfällen, dvs korta och intensiva regn (t.ex. 100- och 200 års regn) eller långa regn 
med låg intensitet (se figur 10), kommer kapaciteten för dagvattenledningar, rännor och andra 
dagvattensystem att överskridas. Dagvattnet kommer då att avrinna på markytan vilket kan resultera 
i översvämningar i områden som är instängda, se figur 11. 
 

 
Figur 10 Avrinning från olika typer av ytor vid ”normala regn” respektive extrema skyfall. Skyfallens ABC, 

Svenskt Vatten, 2018 ) 

 
Figur 11. Vattnets transportvägar vid normala regn (till vänster) respektive vid skyfall (till höger). Vägledning för 

skyfallskartering, MSB, 2017. 
 
Extrem nederbörd/skyfall är något som kan orsaka problem redan idag och som förväntas bli vanligare 
och intensivare i framtiden. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att utreda och beskriva 
konsekvenserna av ett skyfall i planen, minst ett 100-årsregn, där också planens eventuella påverkan 
på området utanför planområdet bör ingå. 
 
 
 



För detaljplan Bräcke Strand 
 

Projektnummer 176963 
 

 

Sigma Civil AB  RAPPORT-117324 

www.sigmacivil.se 12(26) Version 1.2 

4.1 GRUNDPRINCIPER FÖR SKYFALLSHANTERING 
Länsstyrelsen rekommenderar att: 
 

 Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada vid en översvämning från minst ett 100-
års regn. 

 
 Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella 

skyddsåtgärder säkerställas. 
 

 Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas. 
(Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall, Länsstyrelserna, 
2018). 
 

Rekommendationer enligt Svenskt Vatten P110 är: 
 

 Grundregeln är att instängda områden ska undvikas för bebyggelse 
 

 En mycket robust åtgärd för att skapa högre säkerhet mot skyfall är att skapa en 
höjddifferens mellan husgrund och gata. 

 
Ytliga avledningsstråk som kan hantera stora dagvattenvolymer behöver identifieras. Dessa ytor ska 
hållas fria från bebyggelse. 
 

4.2 SKYFALLSKARTERING VID BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  
Utifrån områdets topografi har en analys gjorts i verktyget SCALGO Live som visar instängda områden 
vid extrema regntillfällen. Analysen visar att det finns delvis instängda områden vid fastigheterna 
Uddevalla Forshälla-Bräcke 16:1 och Uddevalla Forshälla-Bräcke 17:10.  
 
Figur 12 visar vattnets rinnvägar med 0,1 ha upplösning samt lågpunkter där vatten samlas vid 68 
mm nederbörd, framtaget med SCALGO (SCALGO Live, 2021). Gröna lågpunkter har mindre än 30 cm 
vattendjup, orange mellan 30 och 50 cm vattendjup och röda lågpunkter har mer än 50 cm vattendjup  
vid 68 mm nederbörd. Det finns inga större lågpunkter inom planområdet, men ett antal mindre.  
 
Observera att SCALGO inte tar hänsyn till markens infiltration vid analys av lågpunkter utan marken  
ses som en glasyta som regnet faller på. 
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Figur 12. Befintliga avrinningsvägar (lila linjer) och lågpunkter med olika vattendjup vid 68 mm regn (grön,  
orange, röd). Avrinningsvägar med 0,10 ha upplösning (SCALGO Live, 2021).  

4.3 FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER OCH HÖJDSÄTTNING  
För att skydda befintliga och nya byggnader mot skyfall är det viktig att byggnader placeras högt och 
att gator placeras lågt så att skyfall kan avrinna via lokalgator och dike när dagvattenledningarnas 
kapacitet överskrids. Lägsta nivå på mark vid planerade byggnader föreslås vara lägst cirka 30 cm 
ovan gatans nivå. 
 
Vid exploatering bör området höjdsättas så att instängda områden undviks. Instängda områden 
definieras som områden där dagvattnet inte kan rinna av på markytan utan behöver avledas med 
brunnar och ledningar. 
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5 DAGVATTENAVLEDNING 

5.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN  
 
Vid beräkning har följande parametrar antagits: 

 Beräkning av dimensionerande regn sker i enlighet med svenskt vatten P110. 

 Regnintensitet har bestämts utifrån Svenskt Vatten P104, figur 1.17. 

 Klimatfaktorn är satt till 1,3 enligt rekommendationer från Länsstyrelserna i Västra Götalands län och 
Stockholms län (rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall, 2018-06-20). 

 
För beräkning av dimensionerande regnintensitet har Dahlströms ekvation använts. Återkomsttiden 
sätts till 10 års-regn med varaktigheten 10 minuter. 
 
Beräkningar av dagvattenflöden efter exploatering har gjorts, se tabell 4 och 5 samt bilaga 1. 
 
Efter exploatering förväntas avrinningen öka från 789 l/s till 1046 l/s om inga fördröjande 
dagvattenåtgärder vidtas. 
 
Tabell 4. Dimensionerande flöden före exploatering 

Markslag Area (m2) Reducerad  
Area (m2) 

Avrinning 
(l/s) 

Fritidshusområde 79190 11879 352 
Kuperad bergig skogsmark  69654 6965 206 
Grusväg 16445 6578 195 
Gräsyta 11951 1195 35 

TOTALT 177241 25572           789 
 
 
Tabell 5. Dimensionerande flöden efter exploatering 

Markslag Area (m2) Reducerad  
Area (m2) 

Avrinning 
(l/s) 

Villor, Tomter > 1000 m2 83258 20814 617 
Kuperad bergig skogsmark  65087 6509 193 
Grusväg 16945 6778 201 
Gräsyta 11951 1195 35 

TOTALT 177241 35296 1046 
 
 
 
 
 
 
 
 



För detaljplan Bräcke Strand 
 

Projektnummer 176963 
 

 

Sigma Civil AB  RAPPORT-117324 

www.sigmacivil.se 15(26) Version 1.2 

5.2 GRÖNYTEFAKTOR 
Med avsikt att nå långsiktig och hållbar dagvattenlösning som även tar hänsyn till klimatanpassning 
har Uddevalla kommun tagit fram grönytefaktor (gyf). Syftet med en grönytefaktor i detta 
sammanhang är att klimatanpassning kräver fördröjning av dagvatten genom att inte hårdgöra mer 
mark än vad nöden kräver. Faktorn anses dessutom vara ett styrmedel för att få in mer grönska staden 
men också ett instrument för att dämpa flöden vid exploateringsgrad. Med bakgrund av bebyggelsens 
karaktär anger grönytefaktorn i sammanhanget hur stor andel marken som bör möjliggöra 
fördröjning/infiltration av dagvatten, till exempel genom dike och  kassettmagasin. 
 
I föreliggande detaljplanarbetet ansätts det en målnivå på 0,8 som grönytefaktor. Nivån motsvarar 
ett boende och beräknas enligt bilaga 2 i kommunens handledning för dagvattenhantering, se figur 
14. 
 
I beräkningarna ingår bl. a. ytor som redan är avsatta för tak, naturmark och grusväg enligt 
illustrationsritning. Detta genererar en grönytefaktor på 0,6. 
 

 
Figur 13. Grönytefaktor enligt Uddevalla kommuns dagvattenhandledning 

5.3 PÅVERKAN PÅ NEDSTRÖMS VATTENDRAG  
Planerad exploatering innebär att dagvattenflödet (l/s) och dagvattenavrinningen (m3) från området 
ökar om inga åtgärder vidtas. En ökad hårdgörningsgrad innebär även att föroreningshalter och 
föroreningsmängder i dagvatten ökar. För att undvika att belasta befintligt dagvattensystem 
nedströms med ökade flöden och föroreningar föreslås åtgärder för rening och fördröjning. Förslag 
på fördröjningsåtgärder redovisas i kapitel 6 nedan. 
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6 FÖRDRÖJNING AV DAGVATTEN 
Planerad markanvändning innebär en ökad hårdgörningsgrad vilket innebär att dagvattenflödena 
samt dagvattnets innehåll av föroreningar ökar om inga åtgärder för fördröjning av dagvatten vidtas.  

6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING  
Kommunen, Miljöförvaltningen och Svenskt Vatten tar fram och ansvarar för rekommendationer och 
krav på dagvattenhantering i Sverige. Nedan följer en sammanställning av gällande funktionskrav 
och riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun. 
 

 Dagvatten ska fördröjas så nära källan som möjligt för att minska belastningen på  
        ledningssystem och recipienter. 

 

 Naturens sätt att omhänderta vatten genom avdunstning, fördröjning och infiltration ska  
eftersträvas vid hantering av dagvatten. 

 

 Öppna lösningar som synliggör dagvattenhanteringen ska anläggas när det är  
 ekonomiskt, estetiskt och ekologiskt lämpligt. 

 

 Dagvatten tas omhand på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt vilket innebär att  
utsläppen inte skall påverka människors hälsa eller miljön negativt över tid. 

 

 Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når recipienten, om möjligt redan vid  
föroreningskällan. 

 

 Vid startbesked eller vid byggnation ska frågan om dagvattenhantering säkerställas så  
att översvämning eller annan olägenhet för omgivningen och recipient inte sker. 

 

 Rening av dagvatten ska som princip bekostas av den som förorenar. 
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6.1.1 Fördröjningskrav  
Kravet på fördröjning föreslås vara 17 mm/m2 per hårdgjord yta (reducera area). Detta motsvarar  
fördröjning av ett 10-årsregn med varaktigheten 10 min.  
  
Det är ett krav att fördröja alla nya hårdgjorda ytor på fastigheterna vid eventuellt utbyggnad. 
 
Eftersom planen innebär en möjlighet till  utbyggnad redovisas ett exempel nedan ifall en fastighet  
bygger ut med 112 m2 takyta, samt nya hus med 200 m2 tak.  
 
Exempel: För att fördröja dagvatten från ett utökad tak på 112 m2 behövs ett magasin på 
 112 x 0,9 x 0,017 = 1,72 m3  
 
Exempel: För att fördröja dagvatten från ett nytt tak på 200 m2 behövs ett magasin på 
 200 x 0,9 x 0,017 = 3,06 m3  
 
Varje fastighetsägare behöver redovisa hur kravet uppfylls i samband med bygglov.  

6.1.2 Reningskrav  
Kommunen jobbar idag med att ta fram förutsättningar för rening av dagvatten. I den här utredningen 
ansätts Göteborgs riktlinjer för rening av dagvatten dvs. miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden 
för utsläpp av förorenat vatten och pm:et Reningskrav för dagvatten. 
 
Enligt PM:et klassas framtida kvartersmark mestadels som mindre belastad yta. Mindre belastad yta 
exemplifieras av villaområden. Forshällaån och Havstensfjorden har problem med övergödning och 
Forshällaån är ett vattendrag med lax och havsöring enligt VISS och Informationskartan Västra 
Götaland Länsstyrelsen. Kravet på rening bedöms vara endast fördröjning, se tabell 6. En fördröjning 
exemplifieras med rörmagasin, kassettmagasin, krossmagasin, regnvattentunnor, gröna tak. 
 
Tabell 6. Matris för krav på dagvattenrening. Krav från mindre belastad yta som leds till en mycket känslig 

recipient är enklare rening. Blå celler markerar de fall som behöver anmälas till miljöförvaltningen. * 
Villor, park och andra grönytor undantas anmälningsplikten. (Reningskrav för dagvatten, 2021. 
Göteborgs Stad) 

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 
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6.2 ÅTGÄRDER FÖR FÖRDRÖJNING  

6.2.1 Kvartersmark  
Som fördröjningsåtgärd på fastighetsmark föreslås infiltrationsanläggningar på den egna 
fastigheten. Om möjligt kan dagvatten avledas ytligt till lågpunkt på tomten via dagvattenrännor eller  
nyttjas en underjordisk lösning i form av dagvattenkassetter alternativt stenkista. Eventuella utlopp  
beroende på markens infiltrationsförmåga kan ansluta till diken inom området. Vid större regn än  
dimensionerande sker ytavrinning till samma diken. 
 
Öppna dagvattenlösningar är att föredra som fördröjningsmetod då systemet blir mer robust och  
rening av dagvattnet sker via infiltration. Öppna dagvattenlösningar kan exempelvis vara diken. I  
områden som detta, med berg i dagen, kan det vara svårt att hitta fördröjningslösningar om det inte  
planeras från början.  
 
Ett sätt att hantera dagvatten i områden med berg ytligt är att utnyttja den befintliga topografin och  
leda vattnet antingen till sänka eller ravin med växtlighet. Det är då viktigt att vattnet inte riskerar  
att rinna vidare till någon annan fastighet och orsaka problem. 
 
En alternativ strategi är att planera för dagvattenfördröjningen i samband med tomtens utformning  
och husets grundläggning. Om sprängning ska genomföras kan en plats på tomten utformas till ett  
magasin dit dagvattnet kan ledas. 
 
Erforderlig effektiv magasinsvolym är för tomterna cirka 360 m3 , se bilaga 2. I detta ingår planerat 
tak till två villor och utökning av tak till 64 befintliga hus i hela planområdet.  
 
Genomsnittsfastigheten har i dagsläget ca 90 m2 takyta vilket medför att planen möjliggör en ökning  
på ca 112 m2 takyta/fastighet i genomsnitt. Detta innebär en erforderlig fördröjningsvolym på 1,72  
m3/fastighet i genomsnitt. 
 
Dagvatten från hårdgjord markyta och tak föreslås omhändertas med fördröjningsmagasin. 
Fördröjningsmagasin kan utformas som till exempel kassettmagasin eller makadammagasin. 
 
Makadammagasin kan antas ha en hålrumsvolym på cirka 33% vilket innebär att en stenkista behöver 
vara 3 gånger så stor som ett kassettmagasin för att rymma lika mycket vatten som ett 
kassettmagasin. 
 
Fastighetsägaren ansvarar för att hantera dagvatten inom fastigheten. Gamla makadammagasin kan 
eventuellt tillgodoräknas, dock bör stenkistor bytas ut efter cirka 20 år för att funktionen att fördröja 
dagvatten ska bibehållas.  
 
Kassettmagasin är en typ av modulsystem som fungerar som fördröjningsmagasin som anläggs under 
mark. Kassettmagasin har en volymeffektiv magasinering och ytan kan nyttjas till exempel som 
parkering. Kassettmagasinen (figur 15 och 16) kan utformas med en höjd på cirka 60 cm och för att 
klara trafiklaster bör täckningen vara minst cirka 60 cm. Magasinet förses med ett utlopp på cirka 20 
cm ovan botten för en effektiv avskiljning av slam och partiklar på eventuellt dagvatten som inte 
infiltrerar i marken. 
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Figur 14. Principskiss av underjordiska modulsystem för fördröjning av dagvatten. Larm, T. Blecken, G.                   

Rapport Nr 2019-20, Svenskt Vatten Utveckling 
 

 
Figur 15. Dagvattenkassett ( Aquacell ECO - Wavin) för infiltration av dagvatten i områden utan trafiklast.  Bild 

hämtade från Dahl  
 
Underjordiska makadammagasin avser sedimentationsmagasin eller perkolationsmagasin som är 
fyllda med makadam. Magasinen används där det råder brist på utrymme, exempelvis i tätbebyggda 
områden. I dessa bygger reningsfunktionen främst på sedimentation av suspenderat material och 
partikelbundna föroreningar. Figur 17 visar principskisser av makadammagasin med olika nivåer på 
inloppsledningen. 
 

 
Figur 16.  Principskisser av makadammagasin (perkolationsmagasin, stenkistor). Larm, T. Blecken, G.  Rapport 

Nr 2019-20, Svenskt Vatten Utveckling 
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6.2.2 Allmän platsmark 
Vid förlängning av väg och den nya vändplanen i västra delen av planområdet föreslås dagvattnet 
hanteras genom dike. Övriga vändplaner förväntas att dagvattnet infiltreras genom marken.  
 
Erforderlig magasinsvolym är för väg är cirka 3 m3, se Bilaga 2. Vägar bör utformas med avrinning  
till genomsläppliga ytor för rening och fördröjning av dagvatten. 
 
Ett makadamdike (krossdiket) är en enkel konstruktion som är billig i förhållande till nyttan och ger 
en god rening av bly, koppar, zink, partiklar och olja. Rening kan förbättras om dräneringsröret 
placeras en bit ovanför botten, detta skapar en sedimentationsvolym. Rening sker genom 
sedimentation och fastläggning. (Se figur 18). Krossdiket kan utformas som gröna stråk med ytskikt 
av gräsarmering om man önskar ett grönare område. Då kommer rening av dagvatten även ske med 
hjälp av organiskt material. 
 

 
Figur 17. Principskisser av makadamdiken. Larm, T. Blecken, G.  Rapport Nr 2019-20, Svenskt Vatten Utveckling 
 
Samfälligheten ansvarar för att hantera dagvatten från gata. 
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7 FÖRORENINGSMODELLERING  

7.1 METOD OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
För att få en uppfattning om föroreningsbelastningen har dagvattnets teoretiska föroreningsinnehåll 
räknats fram. Schablonhalterna av föroreningar är hämtade ur StormTac, som är ett verktyg som 
används för föroreningsberäkningar i dagvatten. En årsmedelnederbörd på 973 mm har använts för 
hela planområdet. I StormTac finns resultat från samlad forskning gällande vilka typer av 
dagvattenföreoreningar som uppkommer vid olika markanvändningar.  
 
StormTac är inget exakt beräkningsverktyg och bör endast användas för att få en generell bild av hur 
föroreningssituationen före och efter ombyggnad kan se ut. Hur stor den faktiska reningseffekten blir 
är beroende av hur varje enskild reningsanläggning utformas och förutsättningarna på platsen. 
Variationer såväl till det bättre som sämre kommer även att finnas för olika ämnen och vid olika 
årstider.  
 
Föroreningsmängder och halter i dagvatten  har tagits fram för planområdet före exploateringen samt 
för dagvatten från ytor före och efter dagvattenrening. En utvärdering av beräkningsresultatet sker 
med hänsyn till Länsstyrelsens statusklassning av recipienten och Göteborg stads riktvärden för 
utsläpp av förorenat vatten, se tabell 7, 8 och 9 nedan. 

7.1.1 Förorening före och efter exploatering  
Schablonhalterna för fritidshusområde förutsätter förmodligen att området har enskilt avlopp vilket  
kan förklara de höga halterna av fosfor. Schablonvärden för fritidshusområde med kommunalt avlopp  
saknas i StormTac. Efter exploatering minskar halterna av fosfor och kväve.  Halterna av TBT hamnar 
under målvärdet efter rening. 
 
Tabell 7. Föroreningar i dagvatten före exploatering, StormTac 

Ämne Koncentration [µg/l] Målvärde [µg/l] Föroreningsmängder [kg/år] 
P - Fosfor 130 150 11 
N - Kväve 1800 2 500 140 
Pb - Bly 2,1 14 0,17 
Cu - Koppar 7,2 22 0,58 
Zn - Zink  25 60 2,0 
Cd - Kadmium 0,12 0,4 0,0096 
Cr - Krom 1,2 15 0,092 
Ni - Nickel 2,6 40 0,20 
Hg - Kvicksilver 0,0076 0,05 0,00060 
SS - Suspenderande 19 000 60 000 1500 
Oljeindex 64 1 000 5,1 
BaP - Bens(a)pyren 0,0084 0,05 0,00067 
TBT - Tributylten 0,0015 0,0010 0,00012 
As - Arsenic 1,5 15 0,12 
TOC - Totalt org. kol 6 600 20 000 530 
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Efter exploatering och utan reningsåtgärd för dagvatten överskrider halterna av TBT. 
 
Tabell 8. Föroreningar i dagvatten efter exploatering utan rening, StormTac 

Ämne Koncentration [µg/l] Målvärde [µg/l] Föroreningsmängder [kg/år] 
P - Fosfor 88 150 7,6 
N - Kväve 1100 2 500 95 
Pb - Bly 3,8 14 0,32 
Cu - Koppar 9,3 22 0,80 
Zn - Zink  34 60 2,9 
Cd - Kadmium 0,18 0,4 0,015 
Cr - Krom 2,2 15 0,19 
Ni - Nickel 3,2 40 0,27 
Hg - Kvicksilver 0,0088 0,05 0,00075 
SS - Suspenderande 21000 60 000 1800 
Oljeindex 150 1 000 13 
BaP - Bens(a)pyren 0,016 0,05 0,0014 
TBT - Tributylten 0,0016 0,0010 0,00013 
As - Arsenic 1,6 15 0,14 
TOC - Totalt org. kol 7700 20 000 660 

 
Efter exploatering och med föreslagna reningsåtgärder underskrider samtliga föroreningshalter 
riktvärdena. 
 
Tabell 9. Föroreningar i dagvatten efter exploatering med rening genom makadammagasin, StormTac 

Ämne Koncentration [µg/l] Målvärde [µg/l] Föroreningsmängder [kg/år] 
P - Fosfor 65 150 5,5 
N - Kväve 650 2 500 56 
Pb - Bly 0,97 14 0,083 
Cu - Koppar 4,5 22 0,38 
Zn - Zink  11 60 0,98 
Cd - Kadmium 0,074 0,4 0,0063 
Cr - Krom 1,1 15 0,098 
Ni - Nickel 1,5 40 0,13 
Hg - Kvicksilver 0,0050 0,05 0,00043 
SS - Suspenderande 8300 60 000 710 
Oljeindex 43 1 000 3,6 
BaP - Bens(a)pyren 0,0068 0,05 0,00058 
TBT - Tributylten 0,00097 0,0010 0,000083 
As - Arsenic 0,67 15 0,057 
TOC - Totalt org. kol 4700 20 000 410 
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8 KOSTNADSUPPSKATTNING  
Med utgångspunkt från den föreslagna systemlösningen och erfarenheter från tidigare likvärdiga  
projekt har investeringskostnader bedömts. Kostnaderna tolkas som mycket grova uppskattningar i 
detta skede. Detaljutformning av området, placering och val av metoder och material påverkar dem 
slutgiltiga kostnader (se tabell 10). Dessutom gäller följande förutsättningar: 

 Bergschakt är inte medräknat  

 Dagvattenledningar och -brunnar ingår ej. 

 Eventuella åtgärder för att göra anläggningarna täta har inte kostnadsbedömts 

 Kostnad för arbete ingår ej 
 
Tabell 10. Investeringskostnader för föreslagen dagvattenhantering för planområdet. 

Anläggning Enhet Mängd Á-pris (kr) Belopp 
Kassettmagasin m3 360 2 500 900 000 

Dike m2 100 1 000 100 000 
Totalt    1000 000 

9 DRIFT OCH SKÖTSEL AV FÖRESLAGNA DAGVATTENÅTGÄRDER 
För att dagvattenanläggningar ska fungera samt bibehålla sin renande och fördröjande funktion över 
tid krävs regelbundna skötselinsatser. 
 
Dike 
Kräver rensning, gräsklippning och renhållning och kontroll för erosionsskador. Efter rensning behövs 
ibland insatser för att återetablera vegetation i diket 
 
Kassettmagasin 
Kontroll av kassettmagasinens inlopp, utlopp och bräddavlopp bör ske några gånger per år så att  
dessa inte satts igen.  
 
Brunnar och magasin töms på slam och grus. 
 
Makadammagasin 
Brunnar rensas. 
 
Igensättning sker på sikt vilket gör att materialet i anläggningen kommer att behöva bytas  
ut efter ca 20 år. 

10 MILJÖKVALITETSNORMER 
En utbyggnad enligt detaljplanen bedöms inte påverka den ekologiska och den kemiska statusen  av 
Forshällaån och Havstensfjorden negativ, förutsatt att föreslagna dagvattenåtgärder vidtas. Efter 
exploatering, och med föreslagna dagvattenåtgärder, kommer samtliga föroreningshalter att 
underskrida riktvärdena. 
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BILAGOR 
Bilaga 1. Beräkning av flöden, före och efter exploatering 
Bilaga 2. Beräkning av fördröjningsmagasin 
Bilaga 3. Föreslagen dagvatten- och skyfallshantering 

 



 

  



Upprättat av: JOV

Datum: 2021-08-25

BILAGA 1 - BERÄKNING AV FLÖDEN FÖRE, OCH EFTER EXPLOATERING Detaljplan Bräcke Strand, Uddevalla

Återkomsttid [år]: 10

Rinntid [min]: 10

Regnintensitet [l/s*ha]: 228

Klimatfaktor [-]: 1,3

BEFINLIGT FÖRHÅLLANDE

OMRÅDE AREA, M2 MARKSLAG AVR.KOEFFICIENT
RED AREA, 

M2

REGNINTENSITET, 

L/S/HA
AVRINNING, L/S

Kvartersmark 79190 Fritidshusområde 0,2 11879 296 352

Kvartersmark 69654  Kuperad bergig skogsmark 0,1 6965 296 206

Allmänplatsmark 16445 Grusväg 0,4 6578 296 195

Kvartersmark 11951
Gräsyta (Odling och 

djurhållning)
0,1 1195 296 35

TOTALT 177241 25422 296 789

PLANERAT FÖRHÅLLANDE Klimatfaktor 1,30

OMRÅDE AREA, M2 MARKSLAG AVR.KOEFFICIENT
RED AREA, 

M2

REGNINTENSITET, 

L/S/HA
AVRINNING, L/S

Kvartersmark 83258 Villor , Tomter > 1000 m2 0,3 20814 296 617

Kvartersmark 65087  Kuperad bergig skogsmark 0,1 6509 296 193

Allmänplatsmark 16945 Grusväg 0,4 6778 296 201

Kvartersmark 11951
Gräsyta (Odling och 

djurhållning)
0,1 1195 296 35

TOTALT 177241 35296 296 1046

32,6%

0,19

0,21

ÖKNING AV AVRINNINGEN UTAN FÖRDRÖJNING, % 

AVRINNINGSKOEFFICIENT_före 

AVRINNINGSKOEFFICIENT_efter
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Upprättat av: JOV

Datum: 2021-08-25

BILAGA 2 - BERÄKNING AV FÖRDRÖJNINGSMAGASIN FÖR PLANERAT FÖRHÅLLANDE Återkomsttid [år]: 10

Rinntid [min]: 10

Regnintensitet 

[l/s*ha]: 228

Klimatfaktor [-]: 1,3

PLANERAT FÖRHÅLLANDE Klimatfaktor 1,30

OMRÅDE AREA, M2 MARKSLAG AVR.KOEFFICIENT
RED AREA, 

M2

REGNINTENSITET, 

L/S/HA
AVRINNING, L/S FÖRDRÖJNING, M3

Kvartersmark 200 Planerat Tak - Villa 1 0,9 180 100 2 3

Kvartersmark 200 Planerat tak - Villa 2 0,9 180 100 2 3

Kvartersmark 83258 Villor , Tomter > 1000 m2 0,3 20814 100 208 354

Kvartersmark 65087  Kuperad bergig skogsmark 0,1 6509 100 65 0

Allmänplatsmark 500 Endast ny grusväg 0,4 200 100 2 3

Kvartersmark 11951
Gräsyta (Odling och 

djurhållning)
0,1 1195 100 12 0

TOTALT 160795 28718 100 287 357
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