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SAMMANFATTNING 

Uddevalla kommun arbetar med att skapa förutsättningar för utvidgning av Dyrstens industriområde i 
Uddevalla. Syftet med detaljplan är att skapa nya verksamhetsytor i anslutning till ett redan etablerat 
industriområde. Planområdet omfattar cirka 7,9 hektar. 

Recipienter för planområdet är Byfjorden. Recipienten finns med i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 
och berörs av miljökvalitetsnormer enligt Vattendirektiv.  Enligt VISS är den ekologiska statusen 
otillfredsställande och den kemiska statusen uppnår ej god status. 

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 riktvärdena. Den generella 
bedömningen blir att exploateringen inte förväntas försvåra möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna för 
recipienten.

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. Säkerhetsnivån för befintligt industriområde vid skyfall 
kommer att öka på grund av föreslagna fördröjningsåtgärder för dagvatten, se kapitel 5. För att skydda 
befintliga industritomter mot dagvatten som avrinner på ytan föreslås dock även diken (sekundära 
vattenvägar) i fastighetsgräns mellan nya fastigheter och befintliga fastigheter. Se Bilaga 4.

Dimensionerande flöden har beräknas enligt Svenskt Vatten Publikation P105 och P110. För beräkning har 
regnintensitet 228 l/s per hektar använts och en klimatfaktor på 1,25 har lagts till på intensiteten. Vid en 
exploatering enligt planskiss kommer det dimensionerande dagvattenflödet att öka från cirka 278 l/s till ca 
908 l/s om inga fördröjande dagvattenåtgärder vidtas.

På grund av nedströms liggande dikningsföretag föreslås att dagvattenflödet från fördröjningsmagasin 
fördröjs för att motsvara naturmarksavrinning (avrinningskoefficient 0,1).

Dagvatten från de nya industritomterna föreslås ledas till magasin på fastighet för infiltration, rening och 
fördröjning innan avledning med dagvattenledningar till dike. Se Bilaga 4. För hantering av dagvatten från 
parkeringsytor föreslås fördröjning och rening med biofilter.

Dagvatten från den nya gatan föreslås hanteras genom avledning med rännstensbrunnar och 
dagvattenledningar till ett infiltrationsdike i södra vägdiket.

För att hitta långsiktiga och hållbara dagvattenlösningar som även tar hänsyn till klimatanpassning jobbar 
Uddevalla kommun med en så kallad grönytefaktor (gyf). En grönytefaktor på 0,5 eftersträvas inom det 
aktuella planområdet.



Dyrstens industriområde - Dagvattenutredning

Projektnummer 148712

Sigma Civil AB RAPPORT-61190

www.sigmacivil.se Version 1.0



Dyrstens industriområde - Dagvattenutredning

Projektnummer 148712

Sigma Civil AB RAPPORT-61190

www.sigmacivil.se Version 1.0

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 PROJEKTBESKRIVNING...............................................................................................................................1

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE .............................................................................................................1

1.2 PLANSKISS .................................................................................................................................2

2 FÖRUTSÄTTNINGAR ...................................................................................................................................3

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING............................................................................................................3

2.2 TOPOGRAFI .................................................................................................................................3

2.3 JORDARTER ................................................................................................................................3

2.4 GRUNDVATTEN ..........................................................................................................................4

2.5 MARKMILJÖ ...............................................................................................................................4

2.6 RECIPIENTER...............................................................................................................................5

2.7 MILJÖKVALITETSNORMER ........................................................................................................6

2.8 HÖGA VATTENNIVÅER I HAVET.................................................................................................6

3 SKYFALLSHANTERING................................................................................................................................7

3.1 SKYFALLSKARTERING VID BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN -LÅGPUNKTER................................8

3.2 FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER ..........................................................................................................8

4 DAGVATTENAVLEDNING ............................................................................................................................9

4.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN....................................................................................................9

4.2 FÖRSLAG  DAGVATTENAVLEDNING..........................................................................................9

5 FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN ............................................................................................10

5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING ...............................................................10

5.2 FÖRDRÖJNINGSKRAV ..............................................................................................................11

5.3 RENINGSKRAV..........................................................................................................................11

5.4 DIKNINGSFÖRETAG..................................................................................................................12

5.5 ÅTGÄRDER FÖR FÖRDRÖJNING OCH RENING ........................................................................13

6 FÖRORENINGSMODELLERING ....................................................................................................................16

6.1 METOD OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ...........................................................................................16

6.2 RESULTAT PÅ FÖRORENINGSBERÄKNINGAR .........................................................................17

7 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER................................................................................................20

8 GRÖNYTEFAKTOR.....................................................................................................................................20

9 KOSTNADSUPPSKATTNING ......................................................................................................................21

10 DRIFT OCH SKÖTSEL .................................................................................................................................22



Dyrstens industriområde - Dagvattenutredning

Projektnummer 148712

Sigma Civil AB RAPPORT-61190

www.sigmacivil.se Version 1.0

11 REFERENSER.............................................................................................................................................23

Bilaga 1 Beräkning av dagvattenflöden 
Bilaga 2 Beräkning av fördröjningsmagasin
Bilaga 3 Befintligheter
Bilaga 4 Föreslagen dagvattenhantering 



Dyrstens industriområde - Dagvattenutredning

Projektnummer 148712

Sigma Civil AB RAPPORT-61190

www.sigmacivil.se 1(23) Version 1.0

1 PROJEKTBESKRIVNING

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Uddevalla kommun arbetar med att skapa förutsättningar för utbyggnad  av Dyrstens 
industriområden i västra delen av Uddevalla. Planområdet omfattar cirka 7,9 hektar. Se figur 1 
nedan.

I samband med detaljplanarbetet har Sigma Civil fått i uppdrag av Uddevalla kommun att ta fram 
en dagvattenutredning för att utreda befintliga och framtida dagvattenflöden, 
föroreningsutredning som belyser föroreningshalterna samt att ta fram ett förslag på fördröjning, 
rening och avledning av dagvatten inom planområdet.

Figur 1. Översiktskarta över planområdet. Kartunderlag från Eniro, datum 2019-05-14.
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1.2 PLANSKISS
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av befintligt industriområde. 
Planerad exploatering omfattar:

 4 nya industrifastigheter söder om befintligt industriområde
 Förlängning av de befintliga gatorna Skruvvägen och Spikvägen.
  Befintlig bussgata norr om området görs om till lokalgata och GC-bana. 

 

Figur 2. Illustrationsplan 2019-05-07. Källa: Uddevalla kommun.

Figur 3. Plankarta. Blått är framtida industrimark, grönt är naturmark och grått är framtida gata. 2019-12-
17. Källa: Uddevalla kommun.
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING
Planområdet avgränsas i väster av Undavägen och i norr, öster och söder av naturmark. 

Området utgörs i huvudsak av ängsmark. En befintlig bussgata innefattas även i detaljplanen.

2.2 TOPOGRAFI
Markytans nivå varierar mellan ca +6 och ca +30. Marken lutar generellt mot norr. Inom områdets 
östra del går berget i dagen och i den södra delen ansluter detaljplaneområdet till ett område 
med berg i dagen.

2.3 JORDARTER 
Enligt SGU (Sverige geologisk undersökning) består jordarterna i området i huvudsak av glacial 
lera. Mindre områden med postglacial lera och postglacial finsand finns, se figur 3 nedan.

Figur 4. Jordarterna inom området utgörs av postglacial lera (ljusgult område), glacial lera (mörkgult 
område) och postglacial finsand (orange område). Ungefärligt planområdet är markerat med blå linje. Källa 
jordarter: SGU:s jordartskarta 2019-05-19.
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Enligt geotekniska undersökningar bedöms jordlagren under det ca 0,3 meter tjocka 
vegetationsjordlagret från markytan utgöras av:

 Fast ytlager (sand, finsand, silt, torrskorpesilt, torrskorpelera och grus). Tjocklek cirka 1-
2,5 meter.

 Lera (saknas delvis). Tjocklek cirka 0-13 meter.
 Friktionsjord vilande på berg

Förutsättningarna för infiltration bedöms som relativt gynnsamma eftersom friktionsjord 
förekommer i de ytliga jordlagren. 

En kulvertering av bäcken föreslås på en sträcka för att uppnå en god släntstabilitet för den nya 
tillfartsvägen (Projekterings-PM/Geoteknik, Bohusgeo AB, 2020-01-31).

2.4 GRUNDVATTEN
Porttrycksnivån i leran har i ett grundvattenrör mätts till 1,2 – 2,2 meter under markytan 
(Projekterings-PM/Geoteknik, Bohusgeo AB, 2020-01-31).

2.5 MARKMILJÖ
Markmiljöundersökningar har inte utförts då det inte finns någon misstanke om föroreningar i 
mark.
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2.6 RECIPIENTER
Recipienter för dagvatten från planområdet är dagvattenledningar, en bäck som mynnar ut i 
Byfjorden samt Byfjorden, se figur 5 och 6 nedan.

Enligt informationskartan från Länsstyrelsen i Västra Götaland (VISS, 2019-05-17) är bäcken en 
potentiell förekomst av havsöring.

Byfjorden är slutlig recipienten för dagvatten från planområdet. Byfjorden finns med i VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) och omfattas därmed av miljökvalitetsnormer. Se kapitel 2.7  
för miljökvalitetsnormer.

Figur 5. Dagvatten från planomådet avleds med ledningar vidare till en bäck som mynnar ut i Byfjorden. 
Bakgrundskarta från VISS 2019-05-15. 

 

Figur 6. Bilder visar bäcken norr om befintligt industriområde.
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2.7 MILJÖKVALITETSNORMER
Ekologisk status
Den ekologiska status för vattenförekomsten Byfjorden klassas som otillfredsställande vilket 
beror på problem med övergödning. Vattenförekomsten är idag recipient för renat avloppsvatten 
från Uddevalla reningsverk.

God ekologisk status med avseende på näringsämnen kan inte uppnås till år 2021 på grund av att 
vissa åtgärder har bedömts medföra orimliga samhällsekonomiska kostnader. Övriga åtgärder 
behöver emellertid genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk 
status ska kunna nås till 2027. 

Kemisk status
Utan de överalltskridande ämnena kvicksilver och PBDE bedöms vattenförekomsten ej uppnå god 
kemisk status. Bedömningen bygger på mätdata för tributyltenn (TBT) från ytsediment och halten 
PFOS i vatten.

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.

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 PDBE.

2.8 HÖGA VATTENNIVÅER I HAVET
Planområdet ligger på nivåer mellan cirka +6 meter och +30 meter och berörs därför inte av 
framtida stigande havsnivåer.
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3 SKYFALLSHANTERING
Extrema regn innebär alltid en risk för att lågpunkter och instängda områden översvämmas. Vid 
extrema regntillfällen, dvs. korta och intensiva regn (t.ex. 100- och 200 års regn) eller långa regn 
med låg intensitet, kommer dagvattenledningarnas kapacitet att överskridas och dagvatten bör 
då kunna avrinna på markytan utan att orsaka skador på byggnader.

Grundprinciper skyfallshantering:

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 
översvämning från  minst ett 100-årsregn.

• 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.
• En mycket robust åtgärd för att skapa högre säkerhet mot skyfall är att skapa en 

höjddifferens mellan husgrund och gata.

Figur 7. Vattnets transportvägar vid normala regn respektive vid skyfall. Bilder hämtade från 
Vägledning för skyfallskartering, MSB, aug 2017.
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3.1 SKYFALLSKARTERING VID BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN -
LÅGPUNKTER
Uddevallas kommun har tagit fram en lågpunktsanalys upprättad i SCALGO Live, se figur 8 nedan.

Analysen visar att det finns områden kring bäcken som är instängda. Det beror troligtvis på att 
höjdmodellen inte modifierats för att ta hänsyn till de trummor som finns i bäcken. 

Trummor i bäcken redovisas i Bilaga 3.

I övrigt finns inga instängda områden inom planområdet.

Figur 8. Skyfallskartering lågpunkter.

3.2 FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER
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.

Säkerhetsnivån för befintligt industriområde kommer att öka på grund av föreslagna 
fördröjningsåtgärder för dagvatten, se kapitel 5. För att skydda befintliga industritomter mot 
dagvatten som avrinner på ytan föreslås dock även diken (sekundära vattenvägar) i 
fastighetsgräns mellan nya fastigheter och befintliga fastigheter. Se Bilaga 4.
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4 DAGVATTENAVLEDNING

4.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN 
Vid beräkning har följande parametrar antagits och följts:

    Beräkning av dimensionerat regn sker i enlighet med Svenskt vatten P110.

    Regnintensitet har bestämts utifrån Svenskt Vatten P110, figur 1.25.

    Klimatfaktorn är satt till 1,25 enligt Svenskt Vatten P110 avsnitt 1.8.3 ”Bedömning av
          ökad nederbörd fram till år 2100”.

För beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden har Dahlströms-ekvation använts. Regnets 
återkomstid har antagits vara 10 år och rinntiden har antgits vara 10 minuter. 

Efter exploatering förväntas avrinningen öka från 278 l/s till 908 l/s.

4.2 FÖRSLAG  DAGVATTENAVLEDNING
Ny gata
Den nya gatan föreslås avvattnas med brunnar, ledningar och vägdiken. Dagvattnet leds efter 
rening och fördröjning till befintlig bäck. Se Bilaga 4.

För att klara stabiliteten för den nya gatan kan bäcken behöva kulverteras på sträckan där gatan 
går parallellt med bäcken. För att kulvertera bäcken kan en anmälan/tillstånd för 
vattenverksamhet behövas. Även en ny förrättning av dikningsföretaget samt en 
naturvärdesinventering kan behövas.

Nya industritomter
De nya industritomterna föreslås avvattnas till nya diken i fastighetsgräns. Dagvattnet leds efter 
rening och fördröjning till befintlig bäck.
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5 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.

5.1 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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5.2 FÖRDRÖJNINGSKRAV 
På grund av nedströms liggande dikningsföretag föreslås att dagvattenflödet från 
fördröjningsmagasin fördröjs för att motsvara naturmarksavrinning (avrinningskoefficient 0,1).

5.3 RENINGSKRAV 
För krav på rening av dagvatten har PM Reningskrav för dagvatten (Miljöförvaltningen i Göteborg, 
2017-03-02) använts. 

Vattendraget med utlopp i Byfjorden har i samråd med Miljöförvaltningen bedömts som känslig 
då bäcken är en potentiell förekomst av havsöring samt då Byfjorden idag har problem med 
övergödning.  

Kvartersmark
Enlig PM räknas industriverksamhet som hårt belastad yta. Då planerad verksamhet inte kommer 
att vara en trafikintensiv verksamhet bedöms ytorna dock istället vara medelbelastade ytor. 
Medelbelastade ytor exemplifieras som till exempel som väg < 8000 ÅDT, parkeringsplatser och 
kontorsområde.

Tillsammans ger det att kravet på rening av dagvatten kan uppnås med enklare rening. 
Enklare rening kan uppnås genom till exempel torra dammar, översilning och gräsdike, olika 
magasin med väl dimensionerade sandfång och driftmöjligheter.

Allmän platsmark
Den nya gatan norr om befintligt industriområde kommer att ha en ÅDT på cirka 3 000 och bedöms 
därför vara en medelbelastad yta.

Tillsammans ger det att kravet på rening av dagvatten kan uppnås med enklare rening. 

Figur 9.  Matris för dagvattenrening enligt PM Reningskrav dagvatten. Kravet på rening bedöms vara 
enklare rening.

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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5.4 DIKNINGSFÖRETAG 
Dikningsföretag är ett samlingsnamn för en samfällighet som skapats för att förbättra 
markavvattning och vattenavledning inom ett område. 

Dagvatten från planområdet avleds enligt underlag från Länsstyrelsen Västra Götaland till ett 
dikningsföretag med benämningen Fröland, Hogen m.fl. Dikningsföretaget ligger inom 
planområdet. Se figur 10 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 dimensionerande flöden ska 
motsvara naturmarksavrinning (avrinningskoefficient 0,1).

Figur 10. Planområdet markerat med röd linje. Blå linje motsvarar dikningsföretag. Källa: Länsstyrelsen 
Västra Götaland. 2019-05-15. 
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5.5 ÅTGÄRDER FÖR FÖRDRÖJNING OCH RENING 
Kvartersmark 
Dagvatten från de nya industritomterna föreslås ledas till magasin på fastighet för infiltration, 
rening och fördröjning innan avledning med dagvattenledningar till dike. Se Bilaga 4.

Dagvatten från kvartersmark föreslås ledas med brunnar och ledningar till ett kassettmagasin 
med inbyggt slamfång för rening och fördröjning av dagvatten. Kassettmagasin har en 
volymeffektiv magasinering och ytan kan nyttjas som till exempel parkering. Kostnaden för 
kassettmagasin är rimlig i förhållande till nyttan.

Kassettmagasinen 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 cirka 20 cm ovan botten för 
en effektiv avskiljning av slam och partiklar på eventuellt dagvatten som inte infiltrerar i marken.

Figur 11. Kassettmagasin. Källa: Göteborg när det regnar, Göteborg stad.



Dyrstens industriområde - Dagvattenutredning

Projektnummer 148712

Sigma Civil AB RAPPORT-61190

www.sigmacivil.se 14(23) Version 1.0

För hantering av dagvatten från parkeringsytor föreslås fördröjning och rening med biofilter, se 
figur 12 nedan. 

Ett biofilter 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 12. Princip för biofilter. Källa: Göteborg när det regnar, Göteborg stad.
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Allmän platsmark 
Dagvatten från den nya gatan föreslås hanteras genom avledning med rännstensbrunnar och 
dagvattenledningar till ett infiltrationsdike i södra vägdiket. Se Bilaga 4.

Dagvatten från gata och GC-bana föreslås fördröjas för att motsvara naturmarksavrinning. Ny GC-bana 
och ny bussgata kommer att ha en vägbredd på cirka 7 meter respektive cirka 4 meter. Gatan är i 
huvudsak bomberad. Erforderlig magasinsvolym är cirka 191 m3 och då porositeten i ett makadamfyllt 
dike är cirka 33% behöver magasinet vara cirka 573 m3.

Ett infiltrationsdike har en god renande förmåga på bly, koppar, zink, partiklar och olja och det är billigt i 
förhållande till nyttan. 

Figur 13. Infiltrationsdike. Källa: Göteborg när det regnar, Göteborg stad.
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6 FÖRORENINGSMODELLERING 

6.1 METOD OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Föroreningsberäkningar har utförts med StormTac. I StormTac finns resultat från samlad forskning 
gällande vilka typer av dagvattenföroreningar 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.

För 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.
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6.2 RESULTAT PÅ FÖRORENINGSBERÄKNINGAR
Föroreningsmängder och koncentrationer före och efter exploateringen har beräknats och 
resultatet av föroreningsberäkningar redovisas i figur 14, 15 och 16 nedan.

Före exploatering underskrider alla föroreningshalter riktvärdena bortsett från halterna av TBT 
som överskrids något.

ÄMNE KONCENTRATION [µg/l] RIKTVÄRDE /
KoV MÅLVÄRDE [µg/l]

FÖRORENINGS-
MÄNGDER [kg/år]

P 68 150 1,7

N 1000 2 500 26

Pb 2,3 14 0,0056

Cu 10 22 0,26

Zn 23 60 0,56

Cd 0,15 0,4 0,0036

Cr 2,2 15 0,055

Ni 1,5 40 0,037

Hg 0,0083 0,05 0,00021

SS 16 000 60 000 410

Oil 180 1 000 4,5

BaP 0,0040 0,000099

Benz 0,21 10 0,0052

TBT 0,0014 0,001 0,000036

As 1,4 15 0,034

TOC 6 300 20 000 160

Figur 14. Föroreningsbelastning före exploatering på planområdet.
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Efter exploatering och utan reningsåtgärd för dagvatten överskrider flera föroreningshalter 
riktvärdena.

ÄMNE KONCENTRATION [µg/l] FÖRORENINGS-MÄNGDER 
[kg/år]

FASTIGHETS
MARK

ALLMÄN 
PLATSMARK
GATA

RIKTVÄRDE /
KoV MÅLVÄRDE 
[µg/l]

FASTIGHETS
MARK

ALLMÄN 
PLATSMARK
GATA

P 240 130 150 4,6 0,17

N 1 600 1 900 2 500 31 2,5

Pb 20 2,9 14 0,38 0,0037

Cu 29 20 22 0,55 0,026

Zn 180 15 60 3,4 0,020

Cd 0,85 0,25 0,4 0,016 0,00031

Cr 7,6 7,0 15 0,15 0,0089

Ni 10 5,5 40 0,20 0,0070

Hg 0,05 0,075 0,05 0,00099 0,000095

SS 65 000 69 000 60 000 1 300 87

Oil 1 300 710 1 000 25 0,90

BaP 0,084 0,0094 0,0016 0,000012

Benz 0,068 3,6 10 0,0013 0,0045

TBT 0,0018 0,0016 0,001 0,000035 0,0000020

As 3,1 2,2 15 0,059 0,0028

TOC 19 000 15 000 20 000 370 19

Figur 15. Föroreningar i dagvatten från planområdet efter exploatering utan rening.
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Efter exploatering och med föreslagna reningsåtgärder underskrider samtliga föroreningshalter 
riktvärdena.

ÄMNE KONCENTRATION [µg/l] FÖRORENINGS-MÄNGDER 
[kg/år]

FASTIGHETS
MARK

ALLMÄN 
PLATSMARK
GATA

RIKTVÄRDE /
KoV MÅLVÄRDE 
[µg/l]

FASTIGHETS
MARK

ALLMÄN 
PLATSMARK
GATA

P 67 78 150 1,3 0,099

N 1 200 1 300 2 500 22 1,7

Pb 3,4 1,0 14 0,065 0,0013

Cu 7,5 11 22 0,14 0,014

Zn 54 4,9 60 1,0 0,0062

Cd 0,33 0,072 0,4 0,0063 0,000091

Cr 2,2 3,7 15 0,043 0,0047

Ni 4,0 1,5 40 0,076 0,0019

Hg 0,020 0,039 0,05 0,00038 0,000050

SS 19 000 22 000 60 000 360 28

Oil 200 280 1 000 3,8 0,35

BaP 0,036 0,0029 0,00070 0,0000037

Benz 0,043 1,9 10 0,00083 0,0024

TBT 0,001 0,00082 0,001 0,000022 0,0000010

As 1,3 1,3 15 0,025 0,0017

TOC 7 500 7 900 20 000 140 10

Figur 16. Föroreningar i dagvatten från planområdet efter exploatering med rening.
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7 PÅVERKAN PÅ 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 riktvärdena. 
Den generella bedömningen blir att exploateringen inte förväntas försvåra möjligheterna att nå 
miljökvalitetsnormerna för recipienten.

8 GRÖNYTEFAKTOR
Uddevalla kommun arbetar med en så kallad grönytefaktor som styrmedel för att få in mer grönska 
i staden. Grönytefaktorn definieras enligt nedan formel där tak och asfaltytor har faktor 0, gräsyta 
har faktor 1 och naturmark har faktor 1,2 (Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla 
kommun). I dagvattensammanhang är grönytefaktorn även ett styrmedel för att omhänderta 
dagvatten på ett naturligt sätt genom att inte hårdgöra mark mer än nödvändigt.

Målnivån för verksamheter är 0,5 och för lokalgata 0,2. Om 100% av ytan inom industritomterna 
hårdgörs uppnås en grönytefaktor på cirka 0,45 för hela planområdet.

 

Figur 17: Grönytefaktor enligt Uddevalla kommuns dagvattenhandledning.
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9 KOSTNADSUPPSKATTNING
Kostnaderna tolkas som mycket grova uppskattningar i detta skede. Detaljutformning av området, 
placeringen och val av metoder och material påverkar dem slutgiltiga kostnaderna. 

Anläggning Enhet Mängd Á-pris Belopp
Kassettmagasin 
inkl slamfång

m3 428 2 500 1 070 000

Biofilter m2 200 3 000 600 000
Infiltrationsdike m2 650 1 000 650 000

2,3 Mkr

Figur 18: Investeringskostnader för föreslagen dagvattenhantering för området.
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10 DRIFT OCH SKÖTSEL
För att dagvattenanläggningar ska fungera samt bibehålla sin renande och fördröjande funktion 
över tid krävs regelbundna skötselinsatser.

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.

Gräsytor behöver klippas. 

Om grus- och makadamfyllning sätts igen kan en vertikalskärning utföras i gräsytan för att 
återställa infiltrationskapaciteten. Slitsarna som då erhåll kan fyllas med sand och grus, vilket 
ånyo ger möjligheter för dagvatten att infiltrera i stråket.

Infiltrationsdike
Dränrör och brunnar rensas.

Igensättning sker på sikt vilket gör att materialet i anläggningen kommer att behöva bytas ut efter 
ca 25 år.
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