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1 Inledning 

1.1 Sammanfattning 

I samband med ändring av befintlig plan till tre stycken villatomter på fastighet Utby 

2:7, Uddevalla kommun, har ÅF fått i uppdrag att göra en dagvattenutredning. 

Utredningen innefattar en genomgång av befintliga och framtida dagvattenflöden och 

föroreningshalter, samt förslag på hantering av det framtida flödet.  

Planområdet är ca 0,33 hektar stort och består i dagsläget helt av naturmark. Marken 

lutar från öst till väst där befintliga marknivåer går från cirka +57 i öster till cirka +52 

i väster. Längs planområdets norra sida går ett dike med flödesriktning från öst till 

väst. Till detta dike avvattnas grannfastigheten, Utby 2:6, i öster. Troligen också 

vatten från naturmark och fastigheterna Utby 2:5 och Utby 2:9 i norr. 

Stor del av dagvattnet som uppstår inom planområdet antas idag stanna och infiltrera 

i naturmarken, men även till viss del finna sin väg mot diket längs områdets norra 

sida. 

Byggrätter och illustrationskarta över planerad markanvändning är i dagsläget inte 

fastställda. Uppskattning av olika typer av yta och dess storlek har därför gjorts, 250 

m2 takyta och 50 m2 uppfartsyta per fastighet. 

På grund av att naturmark hårdgörs ökar dagvattenflödet med cirka 18 l/s, 28 l/s och 

47 l/s från planområdet mot befintligt flöde vid regn med återkomsttider 5 år, 20 år 

respektive 100 år. Här har en rinntid på 10 minuter använts för samtliga regn och 

klimatfaktor på 1,25 för de framtida flödena. 

Dagvattnet som uppkommer från de tre framtida fastigheterna föreslås ledas var för 

sig till det befintliga diket i norr som finns i området. Om fördröjning av tillkommande 

dagvattenflöde önskas föreslås magasin förläggas, ca 5 m3 fördröjningsvolym per 

fastighet. 

Höjdsättning av området är inte fastställd eftersom planeringen är i ett tidigt skede. 

Det är därför inte helt klart hur framtida rinnvägar kommer att se ut på fastigheterna 

och vilken punkt det höjdmässigt är lämpligast att leda dagvattnet.    

Föroreningsämnen i det framtida dagvattenflödet, från de tre framtida villatomterna, 

kommer efter avledning i diken utanför planområdet inte att överstiga 

rekommenderade riktvärden. Slutrecipient är Havstensfjorden. 

1.2 Underlag 

Utredningen baseras på aktuell grundkarta, uppgifter från sökande och Uddevalla 

kommun samt information från SGU´s kartdatabas.  

Utifrån syn på plats (2018-03-27) har möjlig transport av dagvatten samt befintliga 

rinnvägar identifierats.    

För beräkning och värdering av dagvattnets föroreningsämnen har StormTac´s 

uppgifter och beräkningsmetoder använts. Riktvärden som använts för slutrecipienten 

i Havstensfjorden är ”Stormwater 2M, Riktvärdesgruppen, Stockholm (2009)”. Se 

vidare beskrivning i stycke 2.7 



 

  

 Sida 3 (18) 

  

  

 

1.3 Dagvattenhandledning för Uddevalla kommun  

Uddevalla kommun har tagit fram en dagvattenhandledning som utgår ifrån 

kommunens VA-strategi som antogs av kommunfullmäktige 2015-12-09. 

Dagvattenhandledningen antogs av kommunstyrelsen 2017-08-30. 

Ställningstagande i VA-strategin är att dagvatten skall ses som en estetisk, ekologisk 

och hydrologisk resurs vilket bland annat innebär att man ska verka för mer öppen 

dagvattenavledning och att dagvattnet skall renas och fördröjas så nära källan som 

möjligt för att minska belastning på recipient och ledningssystem. Hanteringen av 

dagvatten skall även planeras så att översvämning eller annan olägenhet inte sker för 

omgivningen. 

1.4 Områdesbeksrivning 

Planområdet ligger i södra Utby, lokaliserat utmed Havstensfjorden, ca 2 km sydväst 

om Torp köpcentrum, Uddevalla kommun. Se kartutdrag i Figur 1. Planen innebär 

avstyckning av tre nya fastigheter för att möjliggöra byggnation av enbostadshus. 

Avstyckning är tänkt att ske från befintlig fastighet Utby 2:7.  

 

Figur 1 Planområdets placering.  

Information om marken i området är hämtat från SGU’s, Sveriges Geologiska 

Undersökning, öppna kartdatabas. Jordarten inom planområdet består helt av 

postglacial sand, Figur 2. Genomsläppligheten är klassad som hög i området, Figur 3. 

Hur genomsläppligheten specifikt är i vissa delar av planområdet har inte undersökts 

närmare i utredningen utan informationen om genomsläpplighet är hämtad från SGUs 

kartvisare som visar en förenklad bild över markens genomsläpplighet. 
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Figur 2 Ett utsnitt från SGU´s jordartskarta, över planområdet, ungefärligt inringat.  

 

Figur 3 Ett utsnitt från SGU´s genomsläpplighetskarta över planområdet, ungefärligt 

inringat. 

I ett senare skede har även geoteknisk utredning gjorts som visar att planområdet 

ligger på torrskorpslera. Det innebär en förändring för infiltration av dagvatten till 

grundvatten. Flödesberäkningarna för dagvatten påverkas dock inte eftersom 

dagvatten flödar ovan mark och infiltreras i det översta marklagret.   



 

  

 Sida 5 (18) 

  

  

 

2 Dagvatten 

2.1 Befintliga förhållanden 

Planområdet är ca 0,33 hektar och består idag av naturmark med gräs- träd och 

buskbeväxta ytor, Figur 4. Marken består uteslutande av postglacial sand. Området är 

relativt platt i jämförelse med andra områden i Utby. Marken lutar från öst till väst där 

befintliga marknivåer går från cirka +57 i öster till cirka +52 i väster. 

 

Figur 4 Kort taget på planområdet i riktningen öst till väst. 

Längs planområdets norra sida går ett dike med flödesriktning från öst till väst, Figur 

5. Till detta dike avvattnas grannfastigheten, Utby 2:6, i öster. Troligen också vatten 

från naturmark och fastigheterna Utby 2:5 och Utby 2:9 i norr, Figur 6. 
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Figur 5 Dike som går längs planområdets norra sida. 
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Figur 6 Anslutande dike mellan fastigheterna Utby 2:5 och 2:9, norr om aktuellt 

planområde. 

Planområdet består idag helt av naturmark vilket bidrar till ett litet dagvattenflöde. 

Stor del av dagvattnet som uppstår inom planområdet antas idag stanna och infiltrera 

i naturmarken, men även till viss del finna sin väg mot diket längs områdets norra 

sida. Rinnväg sker i västlig riktning, med en lågpunkt i områdets nordvästra hörn. En 

mindre höjd hindrar ytvatten från området att nå det västra diket.  

Se kartbilaga ”M1 Plan befintligt avrinningsområde för dagvatten” som visar befintlig 

avrinning samt Figur 7. 
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Figur 7 Rinnvägar, gröna pilar, inom planområdet. Ungefärligt planområde är inringat 

med streckad linje i magenta. 

Det norra och västra diket går ihop vid planområdets lågpunkt i nordväst och rinner 

sedan norrut. Troligen fortsätter diket vidare under Tåbergsvägen och i diken för att 

slutligen nå Havstensfjorden som slutrecipient. 

2.2 Framtida förhållanden 

Den planerade bebyggelsen utgörs av tre nya villatomter med enbostadshus. I 

dagsläget är byggrätterna inte fastställda och det finns ingen illustrationskarta över 

planerad markanvändning. Uppskattning av olika typer av yta och dess storlek har 

därför gjorts. 

Enligt fastighetsägare är byggrätten 250 m2 inklusive garage i området, vilket antas 

utgöra maximala byggytan i denna utredning. Därtill har hårdgjordyta i form av 

uppfart uppskattas till 50 m2 per fastighet. 

2.3 Beräkning av ytor och flöden 

Ytor och dagvattenflöden är framräknade för uppskattat planområde, se ritning M1:1. 

Omkringliggande mark utanför planområdet bidrar även med dagvattenflöde mot 

planområdet och dess dike i norr. Dessa flöden har inte beräknats utan endast de som 

uppkommer inom planområdet. Regnintensitet redovisas för återkomsttid med så 

kallat 10-, 20- och 100-årsregn. Klimatfaktor 1,25 har använts för framtida 

förändringar i nederbörd. 

Dagvattenberäkningen är utförd med den så kallade ”Rationella metoden” och följer 

Svenskt Vattens publikation ”P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten”. Rationella 

metodens beräkningsgång innebär förenklat:  

Dagvattenflöde = regnintensitet x ytans avrinningskoefficient x total area 
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Planområdet kan klassas som tät bostadsbebyggelse enligt Tabell 2.1 i P110, vilket 

menas att nya dagvattensystem bör dimensioneras för att klara minst ett 5-årsregn 

vid fylld ledning och minst ett 20-årsregn för trycklinje i marknivå.  

P110 föreslår även minimikrav på återkomsttid för marköversvämning med skador på 

byggnader till minst 100 år inklusive klimatfaktor.  

På följande sidor redovisas de flöden som når planområdets lägsta del, i planområdets 

nordvästra yta.  

Flöden efter 10 min med 5-års regn: 

 

 

Befintligt flöde, efter 10 minuter med ett så kallat 5-årsregn, beräknas till cirka 6 l/s. 

Framtida dagvattenflöde, med samma typ av regn, har beräknats till cirka 19 l/s. Om 

hänsyn tas till klimatfaktorn uppgår det framtida beräknade dagvattenflödet till cirka 

24 l/s. På grund av att naturmark hårdgjorts ökar dagvattenflödet med cirka 18 l/s 

från planområdet med klimatfaktor inkluderat.  

Flöden efter 10 min med 20-års regn: 

 

BEFINTLIGA YTOR

Flöden efter 10 min med 5-års regnet, 181,3 l/s,ha

Area (ha) Avr.koeff Red.Area

Natur/gräsyta 0,33 0,10 0,03 5,98

Asfaltyta 0,00 0,80 0,00 0,00

Takyta 0,00 0,90 0,00 0,00

Total 5,98

Flöde (l/s)

YTOR EFTER BYGGNATION

Flöden efter 10 min med 5-års regnet, 181,3 l/s,ha

Area (ha) Avr.koeff Red.Area

Natur/gräsyta 0,24 0,10 0,02 4,35

Asfaltyta 0,02 0,80 0,01 2,18

Takyta 0,08 0,90 0,07 12,24

Total 18,76

Klimatf. 1,25 23,45

Flöde (l/s)

BEFINTLIGA YTOR.

Flöden efter 10 min med 20-års regnet, 286,7 l/s,ha

Area (ha) Avr.koeff Red.Area

Natur/gräsyta 0,33 0,10 0,03 9,45

Asfaltyta 0,00 0,80 0,00 0,00

Takyta 0,00 0,90 0,00 0,00

Total 9,45

Flöde (l/s)
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Befintligt flöde, efter 10 minuter med ett så kallat 20-årsregn, beräknas till cirka 9,5 

l/s. Framtida dagvattenflöde, med samma typ av regn, har beräknats till cirka 30 l/s. 

Om hänsyn tas till klimatfaktorn uppgår det framtida beräknade dagvattenflödet till 

cirka 37 l/s. På grund av att naturmark hårdgjorts ökar dagvattenflödet med cirka 28 

l/s från planområdet med klimatfaktor inkluderat.  

Flöden efter 10 min med 100-års regn: 

 

YTOR EFTER BYGGNATION         

Flöden efter 10 min med 100-års regnet, 488,8 l/s,ha     

    Area (ha) Avr.koeff Red.Area Flöde (l/s) 

              

Natur/gräsyta 0,24 0,10 0,02 11,72   

Asfaltyta   0,02 0,80 0,01 5,87   

Takyta   0,08 0,90 0,07 32,99   

        Total 50,58   

Klimatf. 1,25       63,22   

 

Vid ett 100-årsregn med varaktighet 10 min ökar dagvattenflödet med cirka 47 l/s, 28 

m3, från planområdet efter byggnation med klimatfaktor inkluderat. 

2.4 Föroreningsämnen från dagvattenflöde 

Flera av föroreningsämnena ökar efter nybyggnation, särskilt metallerna. Detta beror 

på förändrad markanvändning i och med att naturmark ändras till asfaltytor.  

Tabell nedan redovisar föroreningsmängder i dagvattenflödet, från planområdet, före 

och efter nybyggnation. Ytorna innan byggnation har satts till skog- och ängsmark, 

ytor efter byggnation är satta till tak, parkering och gräsyta. 

YTOR EFTER BYGGNATION.

Flöden efter 10 min med 20-års regnet, 286,7 l/s,ha

Area (ha) Avr.koeff Red.Area

Natur/gräsyta 0,24 0,10 0,02 6,87

Asfaltyta 0,02 0,80 0,01 3,44

Takyta 0,08 0,90 0,07 19,35

Total 29,66

Klimatf. 1,25 37,08

Flöde (l/s)

BEFINTLIGA YTOR

Flöden efter 10 min med 100-års regnet, 488,8 l/s,ha

Area (ha) Avr.koeff Red.Area

Natur/gräsyta 0,33 0,10 0,03 16,12

Asfaltyta 0,00 0,80 0,00 0,00

Takyta 0,00 0,90 0,00 0,00

Total 16,12

Flöde (l/s)
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Förklaring till ovanstående tabeller: P=Fosfor, N=Kväve, Pb=Bly, Cu=Koppar, Zn=Zink, 

Cd=Kadmium, Cr=krom, Ni=Nickel, Hg=Kvicksilver, SS=Suspenderade/Lösa Partiklar (SS är ett 

begrepp för suspenderade ämnen, dvs små rörliga partiklar som fibrer, jord odyl) 

Majoriteten av föroreningsämnena, förutom zink och kadmium, hamnar under 

riktvärdesgränsen, enligt Storm Tacs riktvärden, Riktvärdesgrupp 2M. 

För mottagande recipienter som mindre sjöar, vattendrag och havsvikar kallas 

riktvärdesnivån för M och för hav är riktvärdesnivån benämnd S. Riktvärdena för 

utsläpp till recipient M är striktare än dem för utsläpp till S. Det beror på antagandet 

att tex mindre sjöar har en begränsad vattenomsättning och mindre möjlighet till 

utspädning av föroreningar. Angivelsen 2 gäller för delavrinningsområden uppströms 

utsläppspunkt i recipient. Även denna nivå är indelad i två delar på samma sätt som 

recipientvärdena. Dessa riktvärden är lämpliga att använda t.ex. vid kommunens 

planläggning, ny exploateringar eller förtätningar där fler fastigheter bör ha en 

gemensam lösning. 

Samtliga ämnen från området renas ytterligare under passagen via diken i anslutning 

till planområdet där rening främst sker genom sedimentation. 

Följande tabell redovisar föroreningsmängderna i dagvattenflödet från planområdet, 

efter nybyggnation och efter passage via diken i anslutning till planområdet. 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil

Nutrient Nutrient Metal Metal Metal Metal Metal Metal Metal Particles Oil

Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

65,00 1950,00 4,50 10,75 20,00 0,25 0,25 0,50 0,01 90000,00 150,00

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

0,01 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,55 0,03

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil

Nutrient Nutrient Metal Metal Metal Metal Metal Metal Metal Particles Oil

Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

159,57 969,53 6,17 17,90 120,46 0,64 4,93 3,69 0,01 44738,47 139,11

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

0,10 0,63 0,00 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 28,93 0,09

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

175 2500 10 30 90 0,50 15 30 0,07 60000 700

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

0,11 1,62 0,01 0,02 0,06 0,00 0,01 0,02 0,00 38,80 0,45

Beräknade föroreningsämnen i dagvatten, befintligt inom planområdet

Beräknade föroreningsämnen i dagvatten, efter ny byggnation inom planområdet

Riktvärden för dagvatten. Referens: Storm Tac, Stormwater 2M, Riktvärdesgruppen, Stockholm (2009).
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Inga värden överstiger de rekommenderade riktvärdena efter att dagvattnet från 

planområdet runnit via diken mot recipient. 

2.5 Föreslagen dagvattenhantering 

Höjdsättning av området är inte fastställd eftersom planeringen är i ett tidigt skede. 

Det är därför inte helt klart hur framtida rinnvägar kommer att se ut på fastigheterna 

och vilken punkt det höjdmässigt är lämpligast att leda dagvattnet.    

Dagvattnet som uppkommer från de tre framtida fastigheterna föreslås oavsett att 

ledas till de befintliga diken som finns i området. Kommunal dagvattenledning finns 

inte i direkt anslutning av de nya fastigheterna. 

Förslag är att antingen leda fastigheternas dagvatten var för sig mot det norra diket, 

Förslag A i kartbilaga ”M2 Plan Dagvattenhantering”, eller att dagvattnet från samtliga 

tre fastigheter tillsammans leds i ledning mot utsläppspunkt och dike i nordväst, 

Förslag B i kartbilaga ”M2 Plan Dagvattenhantering”. Det bör påpekas att placering och 

utformning av byggnader och uppfart i kartbilaga ”M2 Plan Dagvattenhantering” 

endast är en illustration av totala ytorna som använts i beräkningarna och skall inte 

ses som en faktisk illustration. Placeringen av magasin är även illustrativ då 

markplaneringen är okänd. Magasinen placeras lämpligen i fastighetens lågpunkt. Se 

även Figur 8. Förslag B kan även göras genom att det gemensamma diket kulverteras 

för att undvika myggor och dylikt på tomterna. En kulvertering innebär ingen 

förändring i kapacitet.  

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil

Nutrient Nutrient Metal Metal Metal Metal Metal Metal Metal Particles Oil

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

111,70 872,57 3,70 13,42 54,21 0,42 3,20 1,81 0,01 13421,54 20,87

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

0,07 0,56 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 8,68 0,01

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

175 2500 10 30 90 0,50 15 30 0,07 60000 700

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

0,11 1,62 0,01 0,02 0,06 0,00 0,01 0,02 0,00 38,80 0,45

Beräknade föroreningsämnen i dagvatten, efter passage via diken

Riktvärden för dagvatten. Referens: Storm Tac, Stormwater 2M, Riktvärdesgruppen, Stockholm (2009).
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Figur 8 Förslag av dagvattenhantering. Antingen leds fastigheternas dagvatten var för 

sig mot det norra diket, punkt A, eller leds dagvattnet från samtliga tre fastigheter 

tillsammans i ledning mot utsläppspunkt och dike i nordväst, punkt B.  

2.5.1 Magasinsberäkning 

Önskas fördröjning av tillkommande dagvattenflöde föreslås fastigheternas tak- och 

uppfartsytor anslutas till varsitt dagvattenmagasin innan det leds till diket.  

Magasinsvolymen beräknas enligt kapitel 10.6 i Svenskt Vatten publikation P110. I 

beräkningen varieras regnets varaktighet och intensitet. Magasinet dimensioneras för 

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

Avtappningen för ett 20-årsregn med varaktigheten 10 minuter bestäms till det 

befintliga flödet som idag uppkommer per fastighet, 9,45 l/s, delat på tre. Den 

specifika avtappningen beräknas till cirka 94,5 l/s,hared, det vill säga totala befintliga 

flödet vid ett 20-årsregn med varaktighet 10 minuter dividerat med ansluten 

reducerad area. För ett 100-årsregn är den specifika avtappningen, beräknat på 

samma sätt, 163 l/s,hared.  

För att fördröja ett 20-årsregn med varaktigheten 10 minuter skulle kräva en 

fördröjningsvolym på 5 m3 per fastighet. Se magasinsberäkning i Figur 9. För att 

fördröja ett 100-årsregn med varaktigheten 10 minuter skulle kräva en 

fördröjningsvolym på 7 m3 per fastighet. Se magasinsberäkning i Figur 10. Enligt 

Uddevalla kommuns krav på fördröjning av dagvatten ska ett 20-årsregn fördröjas 

inom planområdet.  

Magasinen föreslås utföras som ett sk hålrumsmagasin. Ett sådant magasin är fyllt 

med sprängsten och tillåter en effektiv volym på ca 30 % fritt vatten. Magasinen har 

även en viss renande effekt, vilken erhålls via sedimentering på sprängstensmaterialet 

den fylls med. 
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Anläggning kan förslagsvis ske med 1 m djup, men omkrets och djup anpassas till 

terräng. En dammduk placeras på en väl avjämnad och uppgrusad yta med geotextil 

som skydd så att vatten bibehålls inom det anordnade dagvattensystemet. Hålrummet 

utförs med lämpliga sprängstensfraktioner för ovan framräknad magasinsvolym. 

Magasinen placeras lämpligen i tomtens lågpunkt. 

Som alternativ till sprängstensmagasin kan man även välja att använda pre-

fabricerade plastkassetter. Ytan som behövs blir då mindre men kostnaden för inköp 

av material blir högre. Rening av dagvatten blir bättre i ett sprängstensmagasin.  

 

Figur 9 Magasinsvolym för varje fastighet dimensionerat för ett 20-årsregn.  
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Figur 10 Magasinsvolym för varje fastighet dimensionerat för ett 100-årsregn.  

2.5.2 Extrema regn 

Vid extrema nederbördstillfällen kommer troligen kapaciteten i dagvattensystemen 

överskridas och dagvattnet avleds ytligt mot lågpunkter. Höjdsättningen av mark och 

byggnader är av yttersta vikt för att minska skador och översvämningsrisk och bör 

planeras så att vatten ytledes kan rinna bort från byggnader och andra känsliga 

anläggningar. 

2.6 Föroreningar som når recipienten 

Dagvattnet från de tre tomterna rinner via det norra och västra diket som går ihop vid 

planområdets lågpunkt i nordväst. Därefter rinner dagvattnet norrut för att slutligen 

hamna i Havstensfjorden. Se figur 11. Norra delen av Havstensfjorden utgör 

naturreservat och delar av fjorden är skyddat Natura 2000-område, vilket ställer krav 

på dagvattenhantering och rening. Den senaste bedömningen av Havstensfjorden visar 

att den ekologiska statusen är otillfredsställande och att den kemiska statusen inte 

uppnår god status.  Aktuellt planområdet ingår inte i skyddade områden, men ligger 

inom tillrinningsområdet till fjorden. Havstenfjorden är även utpekat musselvatten och 

skall skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 
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Figur 11 Havstensfjorden markerad. Bild från karttjänsten VISS. 

Dagvattnet från planområdet rinner vidare under Tåbergsvägen och i öppna diken 

längst åkermark samt via kulvert till ett mindre vattendrag som rinner ut i 

Havstensfjorden. Se vattnets väg som visas med blå pilar på satellitbild i figur 12. 

 

 

Figur 12 Området med vattnets väg mot recipient markerat på satellitbild. 

För att genomföra analysen om hur dagvattnet tar sig från planområdet till recipienten 

Havstensfjorden har framförallt olika karttjänster online används. Två av dessa finns 

redovisade i figur 13 och 14.  

Planområde 

Recipient 
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Figur 13 Området för vattnets väg mot recipient med höjdkurvor. Bild från karttjänster 

Länsstyrelsen Västra Götaland.  

 

 

Figur 14 Området för vattnets väg mot recipient med visat i 3D. Bild från SCALGO. 

I kapitel 2.4 Föroreningsämnen från dagvattenflöde beskrivs hur 

föroreningsberäkningar är genomförda för det aktuella planområdet. På Uddevalla 

kommuns begäran ska även en utredning kring hur recipienten påverkas av de 

tillkommande föroreningarna genomföras. I tabellen nedan finns värden redovisade för 

föroreningsämnen i dagvattnet i diket norr om planområdet samt riktvärden från 

Göteborg Stad.  
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Som beskrivet i kapitel 2.4 Föroreningsämnen från dagvattenflöde renas dagvattnet 

redan via magasin och öppna diken men innan dagvattnet når recipienten, som kan 

ses i figur 10, rinner det en mycket längre sträcka via öppna diken till det mindre 

vattendraget jämfört med vad som ingår i beräkningarna.  

I tabellen nedan kan procentuella nyckeltal utläsas för hur mycket föroreningar renas i 

de befintliga reningsanläggningarna per längdenhet.  

Reningsprocent, referens Storm Tac, Storm Water Solutions 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil 

Makadamfyllt magasin 35 45 75 70 70 60 70 55 40 80 75 

Dike, vägdike 30 20 40 20 55 35 35 50 10 65 85 
 

Vid norra diket, i anslutning till planområdet, är det endast fosfor och några 

tungmetaller som inte når upp till riktvärdena för Göteborgs Stad. Efter ytterligare 

rening via diken, under en ca 500 m lång sträcka, fram till det mindre vattendraget 

antas även dessa föroreningar vara under riktvärdena från Göteborgs Stad.  

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil

Nutrient Nutrient Metal Metal Metal Metal Metal Metal Metal Particles Oil

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

111,70 872,57 3,70 13,42 54,21 0,42 3,20 1,81 0,01 13421,54 20,87

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

50,00 1250,00 14,00 10,00 30,00 0,40 15,00 40,00 0,05 25000,00 1000,00

Beräknade föroreningsämnen i dagvatten, efter passage via diken

Riktvärden för dagvatten. Referens: Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten

till recipient och dagvatten, Göteborg (2013)


