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SAMMANFATTNING 

Sigma Civil har på uppdrag av Uddevalla Kommun upprättat föreliggande dagvattenutredning för detaljplan för Fröland 
industri- och hamnverksamhet. Syftet med en ny detaljplan är att planlägga ett nytt industriområde samt att ordna fram 
mer plats för befintlig hamnverksamhet att kunna flytta till Fröland. 

Dimensioneringsförutsättningar i utredningar baseras på regn med varaktigheten 10 minuters varaktighet och 10 års 
återkomstid. Detta ger ett dimensionerat dagvattenflöde efter exploatering på ca 3939 l/s, vilket är en ökning jämfört 
med dagens dimensionerande flöden på 1900 l/s.

Planområdets recipient för dagvatten är Byfjorden och berörs av miljökvalitetsnormer och den har en måttlig ekologisk 
status och kemisk status uppnår ej god. 

Dagvattenhantering i hårdgjord markyta föreslås hanteras med kassettmagasin som har fördröjningsfunktion. För att 
minska föroreningsbelastningen på recipienten krävs därmed rening av dagvatten och det föreslås sker genom biofilter 
och krossdike. 

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 med att ändra detaljplan för att skapa 
förutsättningar för utveckling av en ny industri- och hamnverksamhet på Fröland. Planområdet 
omfattar cirka 32 hektar. Se figur 1 nedan.

Figur 1. Översiktskarta över planområdet. Kartunderlag från Lantmäteriet. 2020-05-29

Syftet med utredningen är att 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 
Aktuella planområdet är beläget cirka fem kilometer väster om tätorten Uddevalla på fastigheten 
Fröland 3:25. Se bilaga 3.

Planområdet avgränsas i väst av Frölandsvägen, i norr av fastigheterna söder om Friggavägen, i öst 
av naturområden, i söder av en kajanläggning samt i sydost av Byfjorden. 

I den gällande detaljplanen är marken planlagt för bergtäkten som successivt övergår till industri- 
och hamnverksamhet. Swerock som äger bergtäkten håller nu på att återställa och förbereda marken 
inför framtida exploatering. Se figur 2. 
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Figur 2. Befintligt täktverksamhet och Byfjorden. 2020-06-12
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2 PLANFÖRSLAG
Syftet med den nya detaljplanen är att planlägga ett nytt industriområde samt att ordna fram mer 
plats för befintlig hamnverksamhet att kunna flytta till Fröland. Även ett mindre naturområde ska 
etableras i norra delen av planområdet.

Det nya industriområdet är efterfrågat av kommunen och det ska skapa fler arbetstillfällen. Befintlig 
hamn ska flyttas till Fröland och skapar därigenom utrymme för nya bostäder nära stadscentrum på 
befintlig plats.

Planerad exploatering omfattar flera fastigheter och lokalgator. Se plankarta och figurer 3 och 4.  

Användningsbestämmelsen innefattar både industri- och hamnverksamhet för en anpassningsbar 
markanvändning. Planen har en flexibel byggrätt då det är osäkert vilken sorts verksamhet som kan 
etablera sig i området, vilket möjliggör tomter med varierande storlekar med gemensamma gator och 
teknisk försörjning (Planbeskrivning Detaljplan för industriområde på Fröland, Uddevalla kommun, 
Norconsult, Antagandehandling 2009-12-21 rev. 2010-08-17). 

Figur 3. Plankarta tillhörande ändring av detaljplan för industriområde på Fröland (DP631). Blått är framtida 
industrimark, grönt är naturmark och grått är framtida industrispår. Samhällsbyggnad Uddevalla 
Kommun. 2020-06-10.
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Figur 4. Vision av Frölandshamn med anslutande industrimark. Bild hämtad från ”Slutrapport från förstudie om 
etablering av ett regionalt centrum i Uddevalla för 3D-printing av olika material”, Uddevalla Kommun. 
2017-10-10
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 TOPOGRAFI OCH GEOTEKNIK 
Efter täktverksamhet kommer marknivån inom planområdet varierar mellan nivåerna cirka + 10 m och 
+5 m. 

Enligt SGU (Sverige geologisk undersökning) består jordarterna i området av urberg och fyllning, se 
figur 5 nedan. Aktuella jordarter har en medelhög (urberg) och hög (fyllning) genomsläpplighet enligt 
kartvisare från SGU. 

Figur 5. Jordarterna inom området utgörs av fyllning och berg. Urberg (rött) och postglacial sand (orange). 
Ungefärligt planområde är markerat med svart elips. Källa: SGU jordarter 1:25000 - 1:100000 - 2020-
05-29

Ett geoteknisk utredning har tagits fram för området. Resultatet från undersökningen visar att 
ursprungligen bestod hela planområdet av både lermark och fastmark med stor del berg i dagen eller 
morän samt sediment framförallt i form av silt och sand. På grund av täktverksamheten har 
fastmarken blivit större till ytan på bekostnad av lermark och mark med sediment (Projekterings PM 
geoteknik Granskningshandling, AFRY, 2020-05-04). 

Ursprungligen var området kuperat med mycket berg i dagen i höga partier och lösa jordar och låga 
partier. Markytan har succesivt ändrats inom krossanläggningen. Markytan inom detaljplaneområdet 
är av varierande karaktär. Stora delar av bergtäktsområdet är relativt flacka med förekomst av jord- 
och bergkrossuppfyllnader. Det relativt flacka området sluttar mot vattnet i sydost (Projekterings PM 
geoteknik Granskningshandling, AFRY, 2020-05-04).
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I anslutning till detaljplanegränserna, förutom Byfjorden i sydost, förekommer branta näst intill 
vertikala bergsluttningar som är ett resultat av bergtäktverksamheten i området. Det förekommer 
även relativt kuperad terräng öster om Frölandsvägen, i sydvästra delen av detaljplaneområdet 
(Projekterings PM geoteknik Granskningshandling, AFRY, 2020-05-04).

3.2  HYDROLOGI OCH HAVSNIVÅER
De karakteristiska vattenstånden (RH2000) i Byfjorden är, enligt uppgifter från SMHI 

HHW (Högsta uppmätta nivå)  +1,55 
MHW (medelhög vattennivå)  +1,06 
MW (medelvattennivå) +0,03 
MLW (medellåg nivå) -0,65 
LLW -0,98 

Bohusgeo har utfört portrycksmätning i friktionsjorden på 12,5 m djup som visar att trycknivån följer 
vattenståndsvariationen i havet. Den övre grundvattennivån i fyllningen bedöms således följa 
vattennivån i Byfjorden momentant. Enligt Norconsult undersökning så är grundvattennivån inåt 
land, åt väst, relativt högt på ca 0,5 till 1,5 meters djup under markytan (Projekterings PM geoteknik 
Granskningshandling, AFRY, 2020-05-04). 

Marknivån i planområdet kommer att ligga mellan cirka + 10 m och +5 m och berörs därmed inte av 
framtida stigande havsnivåer. Se figur 6 för området runt Byfjorden. 

Nivåskillnaden till Byfjorden är cirka 5 meter och därmed föreligger inte heller risk för dämning genom 
höga vattennivåer i Byfjorden.

I figur 6 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 6. Havsnivåhöjning. Länsstyrelsen Västra Götaland. 2020-06-10.

3.3 YTAVRINNING OCH AVRINNINGSOMRÅDEN
Dagvatten från planområdet avrinner på markytan mot sydväst till havet, se figur 5. Planområdet 
ligger inom avrinningsområde och rinner mot Byfjorden, se figur 7. 
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Figur 7. Avrinningsområden markerat blå linje och planområdet markerat med rödlinje. (Viss, 2020)

3.4 BEFINTLIGA DAGVATTENLEDNINGAR INOM OCH UTANFÖR 
PLANOMRÅDET
En dagvattenutredning har utförts av Sigma Civil 2019 för att belysa befintliga dagvattenförhållanden 
i västra delen av planområdet. Utredningen föreslog avledning av dagvatten som orsakade 
översvämningen på bergtäkten.

Utanför planområdet finns diken i varierande storlekar utmed Frölandsvägens östra och västra sida. 
På östra sidan slutar diket några hundra meter innan cirkulationsplatsen i syd på grund av att marken
sluttar ner mot täktområdet, se nedan. På västra sidan övergår ett dike med relativt stor  
tvärsnittsarea över till ett litet dike som mynnar i en dagvattenledning med dimension 300. 
(Dagvattenutredning Fröland industriområde, Sigma Civil, 2019-01-22)

Enligt underlag från kommunen finns ett ledningsstråk för VA i gångbanan längs Frölandsvägen. 
Ledningspaketet omfattar en vattenledning i PVC dimension 160 mm, en tryckspillvattenledning i PVC 
dimension 110 mm. I nedre delen av Frölandsvägen mynnar det västra diket i en dagvattenledning i 
betong dimension 225 som sedan övergår till dimension 300 och 400 mm i höjd med SWEROCKS 
kontorsbyggnader. Dagvatten släpps i Byfjorden bakom kemiföretaget Clariants byggnader. 
(Dagvattenutredning Fröland industriområde, Sigma Civil, 2019-01-22)

I skogsmarken väster om Frölandsvägen finns ytterligare dagvattenledningar samt inlopps- och 
Nedstigningsbrunnar. Dagvattnet tas om hand i ett dagvattenmagasin väster om Frölandsvägen för 
att sedan ledas i dike längs Frölandsvägen innan det leds in till kommunens dagvattenledning. Inget 
dagvatten väster om Frölandsvägen leds in till planområdet.
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3.5 RECIPIENT FÖR DAGVATTEN - BYFJORDEN
Recipient för dagvatten från planområdet är Byfjorden. Byfjorden finns med i VISS 
(Vatteninformationsystem Sverige) och omfattas av miljökvalitetsnormer, se tabell 2 
förvaltningscykel 3 (2017-2021). 

Enligt SMHI Vattenweb flödesstatistik för delavrinningsområden (se figur 8) som rinner mot Byfjorden 
redovisas i tabell 1 nedan.

Tabell 1. Flödesstatistik (1981-2010) för delavrinningsområden Rinner mot Byfjorden (SMHI Vattenweb, 2020)
Flödesstatistik 
(1981-2010)

Total 
vattenföring 
[m³/s]

Total stations 
korrigerad 
vattenföring [m³/s]

Total 
naturlig vattenföring 
[m³/s]

HQ50 - Högvattenföring med en 
återkomsttid av 50 år.

1,36 1,36 1,36

HQ10 - Högvattenföring med en 
återkomsttid av 10 år.

1,10 1,10 1,10

HQ2 - Högvattenföring med en 
återkomsttid av 2 år.

0,81 0,81 0,81

MHQ - Medelvärdet av varje års 
högsta dygnsvattenföring.

0,84 0,84 0,84

MQ - Medelvärdet av 
dygnsvattenföringen under hela 
perioden.

0,08 0,08 0,08

MLQ - Medelvärdet av varje års 
lägsta dygnsvattenföring.

0 0 0

Figur 8. Delavrinningsområden Rinner mot Byfjorden är markerat med ljusblått och ungefärligt planområde 
markerat med röd ellips. (SMHI, Vattenweb 2020) 
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3.6 MILJÖKVALITETSNORMER - BYFJORDEN 
Tabell 2. Sammanställning av aktuell bedömning förvaltningscykel 3  för Byfjorden, (VISS, 2020)

PARAMETER KLASSIFICERING TILLFÖRLITLIGHETSKLASSNING
Ekologisk status Måttlig 2-Medel
Tillkomst/härkomst Naturlig -
Kemisk status Uppnår ej god 3 - Hög

Den kemiska statusen för Byfjorden har klassats som måttligt med medel tillförlitlighet. Att 
vattenförekomsten inte uppnår god ekologisk status idag beror på övergödning, morfologiska 
förändringar och kontinuitet, flödesförändringar samt särskilda förorenande ämnen som alla har 
måttlig status. tillförlitligheten för den sammanvägda ekologiska statusen baseras på den 
miljökonsekvenstyp som har högst tillförlitlighet. Statusen har ändrats från otillfredsställande till 
måttlig sedan föregående cykel p.g.a. att bottenfauna inte används i nuvarande klassning (VISS, 
2020).

Den kemiska statusen för Byfjorden är klassad som ej god på grund av flera prioriterade ämnen har 
bedömts ej uppnå god status. Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god status med avseende på 
antracen, bromerad difenyleter (PBDE), kvicksilver och kvicksilverföreningar, PFOS och tributyltenn 
föreningar. (VISS, 2020).

Halterna av kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster i 
Sverige. Då det anses vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till nivåer som 
motsvarar god kemisk ytvattenstatus har ett undantag i form av mindre strängt krav satts för 
kvicksilver. (VISS, 2020).

Halterna av PBDE bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster i Sverige. 
PBDE är en industri kemikalie 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 PDBE. (VISS, 2020).
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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, 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 9.

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. Detta speciellt utifrån att området kan komma att 
användas för hamnverksamhet som kan innebära samhällsviktig funktion. 

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

 Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas.

 Grundregeln är att instängda områden ska undvikas för bebyggelse.

 Stora översvämningsytor och ytliga avledningsstråk som kan hantera stora dagvattenvolymer behöver 
identifieras. Dessa ytor ska hållas fria från bebyggelse.

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

Figur 9. Vattnets transportvägar vid normala regn (till vänster) respektive vid skyfall (till höger). Vägledning för 
skyfallskartering, MSB, 2017

4.2 SKYFALLSKARTERING OCH ANALYS AV PLANFÖRSLAG
Den planerade verksamheten innefattar samhällsviktig verksamhet vars funktion ska kunna 
upprätthållas även vid skyfall.
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En skyfallsanalys har utförts utifrån planerad markhöjd och anser att det inte kommer skapas 
instängda områden. 

4.3 FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER OCH HÖJDSÄTTNING
Skyfall föreslås hanteras genom en god höjdsättning av området samt genom öppna diken. För 
att få en god skyfallshantering är det av stor vikt att nya byggnader placeras högt och asfalterade 
ytor och grönytor placeras lågt. Instängda områden bör undvikas.

För att skydda planerade och nya byggnader mot dagvatten som avrinner på ytan föreslås dock även 
diken (sekundära vattenvägar) längs lokalgator. Se bilaga 3. 
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5 DAGVATTENAVLEDNING

5.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN 
Vid beräkning har följande parametrar antagits:

 Beräkning av dimensionerat 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 på dagvattenflöden efter exploatering har gjorts, se tabell 3 och 4 samt bilaga 1.
Efter exploatering förväntas avrinningen öka från 1900 l/s till 3939 l/s om inga fördröjande 
dagvattenåtgärder vidtas. 

Tabell 3. Dimensionerande flöden före exploatering
MARKSLAG AREA M2 REDUCERAD 

AREA M2
AVRINNING 
L/S

Befintlig tak 2241 2017 57
Grus 321360 64272 1832
Asfalt 476 381 11
Totalt 324077 130942 1900

Tabell 4. Dimensionerande flöden efter exploatering
MARKSLAG AREA M2 REDUCERAD 

AREA M2
AVRINNING 
L/S

Industri 234416 117208 3340
Asfalt 17195 13756 392
Naturmark 72466 7247 207
Totalt 324077 231977 3939

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 hårdgjora 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 gröna tak och genomsläppliga
material på parkeringsytor.

I föreliggande detaljplanarbetet ansätts det en målnivå på 0,5 som grönytefaktor. Nivån motsvarar
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ett verksamhetsområde och beräknas enligt bilaga 2 i kommunens handledning för dagvatten-
hantering.

I beräkningarna ingår bl. a. ytor som redan är avsatta för naturmark enligt detaljplaneskissen. Samt 
planlagd prickmark kan eventuell förses med gräs.  Detta är en area med  ca 7 ha grönområden av 
områdets ca 32 ha.  

Denna grönyta genererar en grönytefaktor på 0,25 vilket är mycket lägre än målnivå. För att nå 
målnivån inom detaljplangränsen behövs alltså ytterligare grönytor vilket är svårt i ett 
industriområde. 

5.3 PÅVERKAN PÅ NEDSTRÖM 
När ytor hårdgörs i samband med exploatering ökar dagvattenavrinningen från området vilket kan 
innebära risk för översvämningar nedströms om inga åtgärder vidtas. Förslag på fördröjningsåtgärder 
redovisas i kapitel 6 nedan.

Även mängden föroreningar och föroreningshalter i dagvattnet ökar när man exploaterar ett område. 
Förslag på reningsåtgärder redovisas i kapitel 6.5 nedan.
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6 FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN 
Planerad markanvändning innebär en ökad hårdgörningsgrad vilket innebär att dagvattenflödena
från området kommer att öka om inga åtgärder för fördröjning av dagvatten vidtas. Även dagvattnets 
innehåll av föroreningar ökar vid en exploatering om inga åtgärder 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.

6.2 FÖRDRÖJNINGSKRAV 
Dagvattenflödet från planområdet föreslås att fördröjas för att motsvara grusplanavrinning 
(avrinningskoefficient 0,2).

Planområdet ligger nära recipienten Byfjorden och efter exploatering kommer flödet öka rejält och 
möjligtvis om planerad industri blir 100% hårdjordyta kommer vatten inte infiltreras och allt vatten 
rinner på markytan och släpps ut i Byfjorden i södra delen av planområdet. 
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Hantering av dagvatten inom planområdet föreslås en fördröjning med kassettmagasin och rening 
genom biofilter inom nya industritomterna. Samt ett dagvattensystem med ledningar, brunnar och ett 
nytt utlopp. För att leda vattnet utan fördröjning behövs ledningar med stor dimension och om 
fördröjning används kan ledningarnas dimension minskas.  Se bilaga 3.

6.3 DIKNINGSFÖRETAG 
Ett dikningsföretag är en form av samfällighet där fastighetsägare har gått ihop för att avvattna
marken. Utsläpp av dagvatten från nya exploateringsområden sker till befintliga dikningsföretag
bör dagvattenflödena från det nya exploateringsområdet motsvara naturmarksavrinning.

En inventering efter dikningsföretag har gjorts med hjälp av Länsstyrelsens infokarta. Inga 
dikningsföretag som kan komma att påverkas av exploateringen hittades vid inventeringen.

6.4 KRAV PÅ RENING AV DAGVATTEN
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 hårt belastad yta. Hårt belastad yta 
exemplifieras av industri. Recipienten har måttligt ekologisk status och har problem med 
övergödning, då bedömts vara känslig vilket leder till krav för rening för dagvatten från området. Se 
figur 10. Rening exemplifieras med krossdike, biofilter,  magasin med filter, typ Eco Vault eller 
liknande. 

Figur 10.  Matris för krav på dagvattenrening. Kravet på dagvatten från hårt belastad yta som leds till en känslig 
recipient är rening. (Reningskrav för dagvatten, 2017. Göteborgs Stad).

6.5 ÅTGÄRDER FÖR FÖRDRÖJNING OCH RENING 

6.5.1 Kvartersmark 
Dagvatten från kvartersmark föreslås renas genom biofilter och ledas med brunnar och ledningar till 
ett kassettmagasin för fördröjning. Kassettmagasin har en volymeffektiv magasinering och ytan kan 
nyttjas till exempel som parkering. Kostnaden för kassettmagasin är rimlig i förhållande till nyttan.

Takdagvatten föreslås hanteras med stuprör och leds genom ett dagvattensystem och slutligen till 
kassettmagasinet.

I västra delen av planområdet finns en slänt som förslagsvis kan förses med ett avskärande dike så 
att vatten inte skadar planerade byggnader. 
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Planerade lokalgator inom planområdet föreslås hanteras med krossdike om gatorna har mellan 8 
000 ÅDT och  20 000 ÅDT (årsmedeltrafik per dygn). Hårt trafikerade gator kräver rening för att uppnå 
målvärden. 

Parkeringsytor med fler än 50 platser bör förses med en oljeavskiljare. I nuläget är det oklart hur 
många p-platser det kommer att finnas i planområdet. 

Ett infiltrationsdike kallas även krossdike eller makadamdike, se figur 11 och 12. Krossdiket fylls med 
makadam och kan gestaltas på många olika sätt. 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.

Ett krossdike är en enkel konstruktion som är billig i förhållande till nyttan. Infiltrationsdike ger 
en god rening av bly, koppar, zink, partiklar och olja. Rening sker genom sedimentation och 
fastläggning.

Kassettmagasinen (figur 13) 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.

Biofilter är nedsänkta regnbäddar eller växtbevuxna infiltrationsbäddar där vattnet infiltrerar och 
renas av växter och filtermaterial genom en kombination av mekanisk, kemisk och biologisk 
avskiljning. Rätt utformning och val av filtermaterial är avgörande för att biofilter ska kunna nyttja 
sin goda förmåga att rena dagvattnet. Genom att låta dagvattnet filtreras uppnås en avskiljning av 
partikulära och lösta föroreningar innan dagvattnet transporteras vidare. Se figur 14. 

Ett biofilter (figur 15) ger en god rening av bly, zink, kadmium, nickel och SS (partiklar) och det är 
relativt billigt i förhållande till nyttan. Biofiltret kan även ge en ökad grönytefaktor.

Figur 11. Krossdike. Göteborg när det regnar, 2017.
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Figur 12. Krossdike i anslutning till väg och parkering, SVU, Rapport Nr 2019-20.

Figur 13. Kassettmagasin. Göteborg när det regnar, Göteborgs stad.
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Figur 14. Biofilter. Källa: Göteborg när det regnar

Figur 15. Biofilter i olika storlekar, SVU, Rapport Nr 2019-20.

6.5.2 Allmän platsmark 
Enligt senaste plankarta allmänna platser ska vara endast naturområde, det krävs ej fördröjning eller 
rening. 
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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 972 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 5 och 6 nedan.

7.2 FÖRORENING FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING
Tabell 5. Föroreningar i dagvatten före exploatering, StormTac

Ämne Koncentration [µg/l]
Före exploatering (StormTac)

MÅLVÄRDEN
[µg/l]

FÖRORENINGSMÄNGDER 
[kg/år]

P - Fosfor 36 150 0,86

N - Kväve 1600 2 500 9,6

Pb - Bly 1,6 14 0,017

Cu - Koppar 9,5 22 0,062

Zn - Zink 25 60 0,18

Cd - Kadmium 0,087 0,4 0,0037

Cr - Krom 0,87 15 0,021

Ni - Nickel 0,94 40 0,023

Hg - Kvicksilver 0,013 0,05 0,0025

SS - 
Suspenderande

6900 60 000 130

Oljeindex 80 1 000 0,43

BaP - 
Bens(a)pyren

0,0069 0,05 0.000068

TBT - Tributylten 0,0017 0,0010 0.000014

As - Arsenic 2,0 15 0.018

TOC - Totalt org. 
kol

14000 20 000 76
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Tabell 6. Föroreningar i dagvatten efter exploatering, StormTac
Ämne Koncentration 

[µg/l] efter 
exploatering 
utan rening

FÖRORENINGS
MÄNGDER 
[kg/år]
utan rening

MÅLVÄRDEN 
[µg/l]

Koncentrati
on [µg/l]
exploatering 
med rening 
(genom 
biofilter)

FÖRORENINGSMÄ
NGDER [kg/år] 
med rening 
(genom biofilter)

P - Fosfor 190 37 150 110 21

N - Kväve 1 500 290 2 500 1 000 200

Pb - Bly 15 2,8 14 3,6 0,70

Cu - Koppar 23 4,5 22 13 2,4

Zn - Zink 130 26 60 31 6,1

Cd - Kadmium 0,65 0,12 0,4 0,11 0,021

Cr - Krom 6,1 1,2 15 3,3 0,64

Ni - Nickel 8,0 1,6 40 1,8 0,35

Hg - Kvicksilver 0,0042 0,0081 0,05 0,022 0,0042

SS - 
Suspenderande

51 000 9 800 60 000 18 000 3 500

Oljeindex 1 000 190 1 000 390 75

BaP - 
Bens(a)pyren

0,063 0,012 0,05 0,013 0,00024

TBT - Tributylten 0,0017 0,00033 0,0010 0,00088 0,00017

As - Arsenic 2,5 0,48 15 1,5 0,29

TOC - Totalt org. 
kol

16 000 3000 20 000 8 200 1 600

8 KOSTNADSUPPSKATTNING
Kostnaderna tolkas som mycket grova uppskattningar i detta skede. Detaljutformning av området, 
placering och val av metoder och material påverkar den slutgiltiga kostnaden se tabell 7

Tabell 7. Investeringskostnader för föreslagen dagvattenhantering för planområdet.
Anläggning Mängd Enhet Á-pris kr Belopp
Krossdike 1 300 m2 1 000 1 300 000 kr
Kassettmagasin 2050 m3 2 500 5 125 000 KR
Biofilter 2109,7 m2 3 000 6 329 100 kr
Avskärande dike 450 m2 1 000 450 000 kr

9 DRIFT OCH SKÖTSEL AV FÖRESLAGNA DAGVATTENÅTGÄRDER
För att dagvattenanläggningar ska fungera samt bibehålla sin renande och fördröjande funktion över 
tid krävs regelbundna skötselinsatser.
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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.

Biofilter
Brunnar behöver tömmas från slam och grus vid behov.
Kontroll av biofilternas utlopp och bräddavlopp bör ske några gånger per år så att dessa inte satts 
igen.

Dike
Kräver rensning, gräsklippning och renhållning och kontroll för erosionsskador. Efter rensning behövs 
ibland insatser för att återetablera vegetation i diket.

10 MILJÖKVALITETSNORMER 
En utbyggnad enligt detaljplanen bedöms inte påverka den ekologiska och den kemiska statusen 
för recipienten förutsatt att föreslagna dagvattenåtgärder vidtas. Efter exploatering, och med 
föreslagna dagvattenåtgärder, kommer samtliga föroreningshalter att underskrida målvärden. 

Den generella bedömningen blir att exploateringen inte förväntas försvåra möjligheterna att nå 
miljökvalitetsnormerna för Byfjorden.
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Upprättat av: JOV

Datum: 2020-07-10

BILAGA 1 - BERÄKNING AV FLÖDEN OCH FÖRDRÖJNINGSVOLYMER Fröland industri- och hamnområde, 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 2241 Befintlig tak 0,9 2017 285 57

Kvartersmark 321360 Grus 0,2 64272 285 1832

Allmänplatsmark 476 Asfalt 0,8 381 285 11

TOTALT 324077 66670 285 1900

PLANERAT FÖRHÅLLANDE Klimatfaktor 1,30

OMRÅDE AREA, M2 MARKSLAG AVR.KOEFFICIENT
RED AREA, 

M2

REGNINTENSITET, 

L/S/HA
AVRINNING, L/S

Kvartersmark 234416 Industri 0,5 117208 285 3340

Kvartersmark 22043 Naturmark 0,1 2204 285 63

Kvartersmark 17195 Asfalt 0,8 13756 285 392

Allmänplatsmark 50423 Naturmark 0,1 5042 285 144

TOTALT 324077 138211 285 3939
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Upprättat av: JOV

Datum: 2020-07-10

BILAGA 2 - BERÄKNING AV FÖRDRÖJNINGSMAGASIN FÖR NYA INDUSTRI- OCH HAMNOMRÅDET Återkomsttid [år]: 10

Rinntid [min]: 10

Regnintensitet 

[l/s*ha]: 228

Klimatfaktor [-]: 1,25

OMRÅDE AREA, M2 MARKSLAG AVR.KOEFFICIENT
RED AREA, 

M2

REGNINTENSITET, 

L/S/HA

AVRINNING, L/S UTAN 

FÖRDRÖJNING
FÖRDRÖJNING, M3

AVRINNING, L/S 

MED 

FÖRDRÖJNING

Kvartersmark 234416 Industri 0,5 117208 285 3340 2050 1290

Kvartersmark 22043 Naturmark 0,1 2204 285 63 0 63

Kvartersmark 17195 Asfalt 0,8 13756 285 392 0 392

Allmänplatsmark 50423 Naturmark 0,1 5042 285 144 0 144

PLANOMRÅDE TOTALT 324077 138211 3939 2050 1889

Fördröjning av dagvatten föreslås för hårdgjord ytor i industrimark
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