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SAMMANFATTNING
Denna dagvattenutredning är en del av det underlag som håller på att tas fram till ny
detaljplan för Nygårds industriområde i Åmål. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra fler tomter för industriändamål. Områdets storlek är ca 16 hektar.
För att en hållbar dagvattenhantering ska kunna implementeras har Dämningsverket
fått i uppdrag att, som konsult till Åmåls kommun, utreda hur dagvattnet kan hanteras
inom detaljplaneområdet.
Utredningens syfte är att undersöka vilka konsekvenser den nya exploateringen inom
området kommer ha på dagvattenavrinningen. Utredningen ska visa hur
konsekvenserna kan hanteras utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer.
Utredningen visar att beräknat dagvattenflöde från det nuvarande utredningsområdet
är ca 250 l/s exkl. klimatfaktor vid ett 30-minuters 10-årsregn.
Efter exploatering ökar flödet till ca 3000 l/s inkl. klimatfaktor vid ett 10-minuters 10årsregn.
Området har klassats som ett centrum- och affärsområde enligt P110. För nya
dagvattensystem innebär detta att VA-huvudmannen ansvarar för 10 års återkomsttid
för regn vid fylld ledning och 30 års återkomsttid för trycklinje i marknivå.
I anslutning till utredningsområdet finns två dagvattensystem. Ett längs med områdets
västra sida och ett öster om området. Kapaciteten i det östra dagvattenledningsnätet är
i dagsläget bristfällig. Dagvatten som fördröjs till detta ledningsnät har i utredningen
erlagts en hårdare fördröjningsnivå än övriga delar av området.
Totalt behövs en fördröjning på ca 3100 m3 för utredningsområdet för att uppnå
uppsatt fördröjningsnivå. Dagvattenfördröjningen har i samråd med kommunen valts
att begränsas till ett 10-årsregn.
Föroreningsberäkningarna visar att det sker en ökning av koncentrationerna i
dagvattnet samt en ökning av den totala mängden föroreningar och näringsämnen ut
från området. Av de ämnen som har beräknats ligger nivån på samtliga prioriterade
ämnen, förutom kadmium, inom gränsvärdet för vad som anses vara god kemisk
ytvattenstatus – och detta är innan dagvattnet når recipienten. Koncentrationerna
bedöms totalt sett vara inom rimlig nivå för utsläpp till recipienten och en förenklad
koncentrationsberäkning visar att exploateringen ökar koncentrationerna i recipienten
på en nivå av max ca 10−8 µg/l, vilket är omätbart lite. Det bör således vara osannolikt
att status för MKN kan förändras pga. detaljplanen.
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1 INLEDNING
1.1 UPPDRAGET
Denna dagvattenutredning är en del av det underlag som håller på att tas fram till ny
detaljplan för Nygårds industriområde i Åmål. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra fler tomter för industriändamål i närhet till Åmål tätort. Områdets storlek
är ca 16 hektar.
Det finns även avsikt att planen ska skapa möjlighet för tomter i områdets norra del,
bland annat för handel med skrymmande varor.
Planområdet består av del av fastigheten Åmåls-Nygård 1:1 samt hela Åmåls-Nygård
1:86.
Det aktuella området, markerat i Figur 1, består i dagsläget främst av naturmark
bevuxen med skog. I anslutning till detaljplanen finns idag olika typer av
småindustrier och handel, t ex matbutik, bilmekaniker m fl.

Planområdet

Figur 1. Översiktsbild av Åmål. Ungefärlig utformning av det aktuella planområdet är inringat i
rött.
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1.2 SYFTE
Utredningens syfte är att undersöka vilka konsekvenser det nya planförslaget kommer
ha på dagvattenavrinningen och om området är lämpligt att bebygga utifrån ett
dagvattenperspektiv. Utredningen ska visa hur konsekvenserna kan hanteras utifrån
gällande lagstiftning och riktlinjer.
Vidare ska utredningen visa vilka hanteringsmetoder som är lämpliga för att
planområdet ska uppfylla uppskattade behov ur ett dagvattenperspektiv. Utredningen
ska även visa var sekundära rinnvägar kan etableras där ytvatten kan ledas när
ledningsnätet går fullt med syftet att minska risken för skador vid stora skyfall (100årsregn).

1.3 AVGRÄNSNINGAR
Denna utredning studerar förutsättningar och förslag till dagvattenhantering. I senare
detaljprojekteringsskede finns därför friheten att välja metoder till dagvattenhantering
så länge behoven enligt dagvattenutredningen uppfylls.
I utredningen och dess bilagor anges bland annat flöden, fördröjningsvolymer,
föroreningsberäkningar samt förslag till dagvattenhantering. Dessa ska ses som en
kontroll och vägledning av platsbehov till det kommande detaljprojekteringsskedet.

1.4 ORGANISATION
Beställare:
Uppdragsledare:
Handläggare:
Interngranskare:
Kommunens granskare:

Thomas Carlsson, Åmåls kommun
Henrik Ölander-Hjalmarsson, Dämningsverket AB
Henrik Ölander-Hjalmarsson, Dämningsverket AB
Sargon Saglamoglu, Dämningsverket AB
Erik Martinsson, Säffles och Åmåls kommun

2 UNDERLAG
Följande material har använts som underlag till dagvattenutredningen. För en mer
detaljerad lista, se referenserna längst bak i dokumentet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABVA 07, Åmåls kommun (nedladdad 2018-05-09)
Digital grundkarta (erhållen från Åmåls kommun 2018-04-27)
Digital höjddata (erhållen från Åmåls kommun 2018-05-17)
Digital ledningskarta (erhållen från Åmåls kommun 2018-04-27)
Förslag till plankarta (daterad 2019-09-26)
Geoteknisk undersökning, PM. Åmål DP Nygård 1:1 mfl. (2018-06-29)
P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering (Svenskt Vatten)
P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten (Svenskt Vatten)
Platsbesök tillsammans med Åmåls kommun (2018-06-01)
VISS, Vatteninformationssystem Sverige (2018)
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3 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING
Eftersom Åmåls kommun inte har en egen dagvattenstrategi följer denna rapport de
riktlinjer som finns i Svenskt vattens publikationer P105, P110 samt ABVA 07 för
Åmåls kommun. Detta innebär att dagvattenhantering ska ske genom lokalt
omhändertagande i så stor mån som möjligt för att undvika problem för nedströms
belägna bebyggelser och vattendrag.
LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, baseras på principen att avrinningen efter
exploatering ska efterlikna de naturliga processerna i så stor mån som möjligt. För att
uppnå detta kan en kombination av olika fördröjnings- och reningsmetoder användas
med fokus på infiltration, perkolation och trög avledning.
Enligt Åmål kommuns ABVA 07 är huvudmannen skyldig att ta emot dag- och
dränvatten från fastighet i de fall avledning av sådant vatten inte kan tillgodoses bättre
på annat sätt, exempelvis med LOD. Eftersom i stort sett hela området förenklat sett
kommer att hårdgöras blir LOD sannolikt inte aktuellt inom kvartersmark.
Utöver detta gäller vattendirektivets mål att statusklassningen på recipienter inte får
försämras enligt gällande miljökvalitetsnormer (MKN).

3.1 FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN
Målet med fördröjningen beskriven i denna utredning är att minst fördröja
dagvattenflödet till dagens nivå samt att rena dagvattnet till en nivå som är rimlig
utifrån rådande förutsättningar.

3.2 RIKTVÄRDEN FÖR DAGVATTENUTSLÄPP
2015 kom ett förtydligande från EU-domstolen på det s.k. ”icke-försämringskravet”.
Detta förtydligande kom i en tolkning av ramdirektivet för vatten i ett ärende i floden
Weser. Denna dom, Weserdomen, tydliggjorde att varje kvalitetsfaktor för en recipient
ska bedömas individuellt. Detta innebär att inga enskilda kvalitetsfaktorer får
försämras i recipienten.
För att uppnå detta är det viktigt att kvalitén på dagvatten som genereras inom
planområdet inte försämrar recipientens statusklassning. För att uppnå målet behöver
dagvattnet renas eftersom den nya markanvändningen oundvikligen kommer att
generera större mängder föroreningar än i dagsläget.

4 BESKRIVNING AV OMRÅDET
Den del av planområdet som utreds kommer i utredningen härmed benämnas som
”utredningsområdet”.
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4.1 BEFINTLIG SITUATION
Utredningsområdet, se Figur 2, har en area på ca 16 hektar och består främst av
naturmark med några små inslag av hårdgjorda ytor i den nordöstra och sydvästra
delen. Naturmarken är i vissa delar kuperad med berg i dagen. Utredningsområdet är
uppdelat i två delområden. Ett mindre i sydväst och ett större i nordost.
Inom utredningsområdet har det tidigare funnits en kraftledningsgata som nu är
flyttad. I anslutning till området är gatustrukturen i dagsläget väl utbyggd.

Utredningsområdet

Figur 2. Ungefärlig gräns för utredningsområdet, se röd linje. Utredningsområdet är uppdelat i
två delområden, ett mindre i sydväst och ett större i nordost.

4.2 FRAMTIDA SITUATION
Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra fler tomter för industriändamål och
handel. Se Figur 3 för Åmål kommuns förslag till planområde daterat 2019-09-06.
En stor andel av området (blå markering i figuren) kommer användas för
industriändamål. Brun markering visar föreslagen placering av handel. Grön yta
indikerar naturmark och grå yta visar gata.

Dämningsverket AB
Organisationsnummer: 559120-4911
Fabriksgatan 38-42, C/O Fabrik 38
412 51 Göteborg

Dagvattenutredning Detaljplan för Nygårds
industriområde. Åmåls kommun. Upprättad 2019-0417. Reviderad 2019-09-30. Dokumentversion 1.1.

4

Eftersom en stor andel av området kommer att hårdgöras behöver
dagvattenhanteringen ha fokus både på fördröjning och rening. Dagvattnet bör efter
rening och fördröjning på enklast möjliga sätt anslutas till befintligt infrastuktur.

Handel

Naturmark

Industri

Figur 3. Åmåls kommuns förslag till planområde, daterad 2019-09-26

5 FÖRUTSÄTTNINGAR
5.1 KOORDINAT- OCH HÖJDSYSTEM
Aktuellt plan- och höjdsystem för utredningsområdet är:
Plansystem: SWEREF 99 12 00
Höjdsystem: RH 2000

5.2 TOPOGRAFI OCH YTLIG AVRINNING
Inmätt terrängdata visar att marknivån är som högst i den västra delen av området, ca
+68, och som lägst i den östra delen med en nivå på ca +65, se Figur 4. Längs med
områdets västra del sträcker sig en höjdrygg. Utmed höjdryggens västra sida är
lutningen tämligen brant, ca 20%. På den östra sidan är lutningen ca 6%.
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Söder om utredningsområdet finns en damm som hanterar dagvatten som genereras
på hårdgjorda ytor på en industrifastighet.
Bef. trumma

Utlopp från bef. dike i ravin norr
om Strömstadsvägen
Befintligt naturdike med
fördröjningsfunktion

Nivå ca +68
Nivå ca +65

Befintlig dagvattendamm

Figur 4. Höjdrelief av planområdet. Gul streckad linje visar var höjdryggen är belägen.
Området lutar generellt åt sydost.

Öster om höjdryggen finns ett antal andra mindre diken som leder dagvatten från
området. Flera av dessa diken är kvarlevor från tidigare markanvändning.
Platsbesöket 2018-06-01 visade att flera diken hade blivit kulverterade på grund av
nyexploatering. Dessa diken bedöms inte påverkas av den nya detaljplanens
avvattning eftersom dagvattnet kommer att ledas till andra anslutningspunkter.
I områdets nordvästra del finns ett befintligt naturdike som leder dagvatten norrut mot
Åmålsån, se Figur 4 och Figur 5. Ett platsbesök 2018-06-01 visade att diket redan i
dagsläget används som ett enkelt fördröjningsmagasin och att det med största
sannolikhet är torrt större delen av året. Vid dikets utlopp har krossad sten lagts
ovanpå öppningen till en trumma som sträcker sig norrut under Strömstadsvägen, se
Figur 6. Dagvattnet leds därefter norrut genom en naturlig ravin.
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Figur 5. Befintligt naturdike i den nordvästra delen av området. Diket har i dagsläget en
fördröjande funktion på dagvattnet som genereras av naturmarken i området.
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Krossad sten ovanpå
inlopp till trumma

Figur 6. Dikets krosstensfyllda utlopp. Under högen av krossad sten finns en trumma som
leder dagvattnet till en ravin norr om Strömstadsvägen ca 50 meter bort.

5.2.1 HYDRAULISK MODELL
En mycket enkel hydraulisk modell av området, upprättad med hjälp av
laserscanningsdata i HEC-RAS (version 5.0.4), se Figur 7, visar i hur ytvattnet rör sig i
området. Modellen är förenklad, inte kalibrerad och visar endast riktning på
vattenflöden vid ett 100-årsregn samt lågpunkter där det ansamlas vatten. Modellen tar
inte någon hänsyn till brunnar och ledningsnät.
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Befintligt naturdike med
fördröjningsfunktion

Bef. dike samt
kulvert

Bef. dike
Forsbrogatan

Bef. dike
Dike från dagvattendamm

Befintlig dagvattendamm

Figur 7. Förenklad och icke kalibrerad hydraulisk modell uppbyggd i HEC-RAS som visar ytlig
avrinning. Ljusblåa linjer visar diken/raviner som avleder vatten genom området, bland annat
från en befintlig dagvattendamm. Mörkblå områden visar vattensamlingar.

Från den befintliga dagvattendammen söder om utredningsområdet finns ett dike, se
terrängmodell i Figur 7. Enligt terrängmodellen leds detta dike främst i sträckningar
utanför utredningsområdet, men leds även bitvis genom utredningsområdet.
Platsbesöket 2018-06-01 visade att diket från dagvattendammen i dagsläget leds ned i
det befintliga ledningsnätet, istället för att ledas genom utredningsområdet ytledes
som modellen visar. Vid stora ytvattenflöden kommer vattnet dock sannolikt att ledas
på marken ungefär enligt Figur 7 eftersom ledningar, brunnar och diken då kan vara
fulla.
Under senare tid har det även precis utanför utredningsområdet byggts flera nya diken
som inte finns representerade i den terrängmodell som användes till simuleringen.
Detta bör emellertid inte innebära någon signifikant skillnad gällande den totala
avrinningens riktning vid stora skyfall.
Modellen visar att merparten av de ytliga flödena väster om höjdryggen (gul streckad
linje i Figur 7) avleds till naturdiket som redan idag har försetts med en
fördröjningsfunktion. Detta gäller dagvatten från naturmarken eftersom dagvatten från
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det befintliga industriområdet väster om naturdiket avvattnas till det befintliga
ledningsnätet, se grön linje i Figur 8.
Modellen visar också att ytliga flöden öster om höjdryggen konvergerar främst mot tre
befintliga diken i den östra delen av området, se turkos markering i Figur 7. Slutligen
leds dagvattnet därefter österut och ansamlas längs med Forsbrogatan.

5.3 BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR
Informationsunderlag om befintliga VA-ledningar har erhållits från Åmåls kommun.
Eftersom det utredda området i dagsläget består av naturmark finns det inga
dagvattenledningar inom själva utredningsområdet. Det dagvatten som inte infiltreras
vid stor nederbörd avleds bland annat via de diken som finns beskrivna i Figur 7.
I anslutning till utredningsområdet finns två befintliga självfallssystem som leder
dagvatten norrut till Åmålsån, se Figur 8. Dessa två separata dagvattensystem löper
öster och väster om utredningsområdet. Den västra huvudledningen är markerad grön
i figuren och den östra huvudledningen är lilafärgad. De gula pilarna visar
flödesriktningen i systemet.

D1000 betong
D800 betong
Östra
dagvattennätet
Västra
dagvattennätet
D600 betong

D1000 betong
D800 betong
D500 betong
D300 betong

Figur 8. Befintliga dagvattenledningar i området. De gula pilarna visar flödesriktningen i
ledningsnätet. Grön linje visar västra ledningssystemet. Lila linje visar östra ledningssystemet.
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Enligt Åmåls kommun är kapaciteten i det östra befintliga dagvattennätet bristfällig.
Detta ställer större krav på fördröjning inom utredningsområdets gränser för det
dagvatten som leds till detta dagvattennät.

5.3.1 ÖVERSIKTLIG KAPACITETSBEDÖMNING AV LEDNINGSSYSTEM
Översiktliga kapacitetsberäkningar med hjälp av Autodesk Storm and Sanitary
Analysis (Civil 3D 2019) har utförts av Dämningsverket både för det östra och det
västra ledningsnätet. Beräkningarna är ungefärliga och baseras grova antaganden
gällande den omgivande marken kring planområdet.
Kapacitetsberäkningarna visar att det östra ledningsnätet, se lila linje i Figur 8,
sannolikt är dimensionerat för ett 10-minuters 5-årsregn. Ledningsnätet har enligt
grova beräkningar en kapacitet på max ca 1500 l/s vid helt fylld ledning och en
kapacitet på ca 1400 l/s när ledningen är fylld till ca 90%.
Översiktliga beräkningar visar att det i dagsläget blir ett dagvattenflöde på ca 1400 l/s i
detta ledningsnät vid ett 10-minuters 5-årsregn från de befintliga industrifastigheterna
som är kopplade till ledningen. Detta innebär att marginalen att tillföra större flöden är
liten och att ledningsnätet redan troligtvis är nära sin dimensionerade maxkapacitet.
Bedömningen och utgångspunkten för beräkningarna i denna rapport är att maximalt
ca 50 l/s får tillföras till det östra ledningsnätets högsta punkt vid ett klimatjusterat 10minuters 10-årsregn.
Beräkningarna för det västra ledningssystemet visar att det dimensionerande regnet
sannolikt ansattes till ett 10-minuters 10-årsregn vid dimensioneringstillfället.
Ledningsnätet har en kapacitet på ca 1950-2100 l/s och de översiktliga beräkningarna
visar att det bör finnas marginaler att tillföra ett något större flöde än i dagsläget.

5.4 GEOLOGI
Enligt SGU (2018) består området av morän samt lera och silt, se Figur 9.

Morän ovanpå urberg

Lera

Figur 9. Jordartskarta från SGU (2018). Bilden visar att området består av morän ovanpå
urberg (rött prickat område) samt lera (gult område).
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Hårt packad morän har liten permeabilitet och bedöms generellt var olämplig för
infiltration. Detta gäller även för ler- och siltlager.
Sweco i Karlstad har utfört en geoteknisk undersökning (daterad 2018-06-29) i
området. Undersökningen är endast en okulär besiktning av området med syftet att
jämföra och kontrollera jordlagerförhållandena med den SGU:s jordartskarta. Inga
studier av grundvattennivåer utfördes. Utredningens bedömning är att jordartskartan
generellt stämmer överens med den okulära besiktningen, men att avståndet till berg
sannolikt varierar mer än vad som anges på kartan.

5.5 FÖRORENINGAR
Enligt Länsstyrelsens öppna data från Geoportalen, inhämtade 2018-07-02, finns inga
flaggade förorenade områden inom utredningsområdet. Det finns dock flera flaggade
platser i närheten av området, se Figur 10.

Tillståndspliktig
miljöfarlig
verksamhet

Potentiellt
förorenade
områden

Figur 10. Länsstyrelsens flaggade potentiellt förorenade områden enligt öppna data från
Geoportalen (2018).

Dessa platser bedöms i denna utredning inte utgöra några risker för
dagvattenhanteringen inom området eftersom det i denna utredning inte bedöms
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lämpligt med lokal infiltration av dagvatten som potentiellt skulle kunna transportera
föroreningar i grundvattnet.

5.6 GRUNDVATTEN
Inga grundvattenförekomster ligger inom eller i anslutning till utredningsområdet.

5.7 VATTENSKYDDSOMRÅDE
Det finns i dagsläget inga fastslagna vattenskyddsområden som ligger inom eller i
anslutning till utredningsområdet.
Det finns emellertid ett förslag till ett nytt vattenskyddsområde för Åmåls kommun.
Enligt kontakt med Åmåls kommun finns det goda chanser till att detta förslag antas
inom en nära framtid. Detta innebär att planområdet kommer hamna inom den
primära skyddszonen, vilken har till syfte att akuta föroreningar ska kunna upptäckas
och att åtgärder ska kunna vidtas innan föroreningen når vattentäktszonen.
Åmåls huvudsakliga vattentäkt är Vänern. För att minimera risken för att föroreningar
kan nå Åmålsån och Vänern bör exempelvis samtliga framtida fördröjningslösningar
förses med avstängningsanordningar. På så sätt kan spridningen av lokalt uppkomna
föroreningar begränsas. Verksamheterna inom området skall även följa de
skyddsföreskrifter som gäller inom vattenskyddsområdets aktuella skyddszon för
planområdet.

5.8 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG
Inga markavvattningsföretag påverkas av detaljplaneförslaget.

6 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)
Utredningsområdet tillhör avrinningsområde ”Mynnar i Vänern – Dalbosj – Åmål”
(SE655215-122230) och huvudavrinningsområdet är Vänern.

6.1 ÅMÅLSÅN
Dagvatten från planområdet, samt en stor del av Åmåls tätort, avvattnas till Åmålsån.
Åmålsån är ca 9 km lång och sträcker sig mellan Forsbackasjön till Vänern. Längs med
åns sträckning finns ett flertal dämmen. Åmålsån mynnar ut i Vänern.
Vattenkvaliteten i Åmålsån bedöms enligt VISS (2018) generellt vara god.

6.1.1 EKOLOGISK STATUS
Åmålsån är klassad med måttlig ekologisk status pga. hydromorfologiska förändringar
i vattendraget som konsekvens av fysisk påverkan. Vattenlevande djur och fisk saknar
enligt VISS (2018) naturliga livsmiljöer i strandzonerna och stora delar av dessa zoner
har försvunnit i takt med mänsklig påverkan. Det finns dessutom ett flertal
vandringshinder i vattendraget.
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Kvalitetskravet är god ekologisk status 2021 med motivering att det går att återställa
vattendraget till ett mer naturligt tillstånd än i dagsläget.

6.1.2 KEMISK STATUS
Den kemiska statusen uppnår enligt VISS (2018) inte god status på grund av
polybromerade difenyletrar (PBDE). Detta är pga. ett nytt gränsvärde inom EU för halt
i fiskar. PBDE är en kemikalie som främst används till flamskyddsmedel. Även halten
kvicksilver, som i generellt alla andra vattenförekomster i Sverige, bedöms vara över
det önskvärda gränsvärdet. Generellt sett är kvicksilverhalten högre i landets södra
delar än i norr.
Med undantag för PBDE samt kvicksilver är kvalitetsstatusen idag är god kemisk
ytvattenstatus eftersom det i dagsläget inte är tekniskt möjligt att sänka halterna av
dessa ämnen i vattendragen.

7 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING
Ett förslag, se Figur 11, har tagits fram för att fördröja och behandla dagvattnet i
området. En större version av samma bild visas i Bilaga 1. Området har delats in i fem
delområden där varje delområde avvattnas till en separat fördröjningsanläggning,
förutom för delområde 2 och 4 där två anläggningar slås ihop till en stor anläggning.
Detta förslag bör ses som en kontroll för hur mycket plats som krävs för att fördröja
dagvattnet. Beräkningarna samt de antaganden som ligger till grund för förslaget
redovisas i större detalj i avsnitt 8.
Figuren visar vilka ytor som är anslutna till respektive fördröjningsmagasin. Målet har
varit att minst fördröja dagvattnet till dagens nivå, med större fördröjning för område
2, 4 och 5 eftersom dessa områden leds till det östra ledningsnätet som har bristfällig
kapacitet. Röda linjer i figuren visar en systemskiss av ledningsnätet. Blå område visar
föreslagen placering av dagvattenlösningarna.
För att kunna leda ytliga flöden från område 4 har en remsa för dike lämnats i
ytterkant på planen.
Flöden vid extrema skyfall kan fördröjas på den naturmark som är lämnad tillgänglig i
planens sydöstra hörn.
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Delområde 1
Modifierat naturdike
820 m3

Delområde 5
Makadamdike
85 m3

Dike i ytterkant
på område

Möjlig
placering,
fördröjning av
extrema skyfall
Delområde 3
Torrdamm
170 m3

Delområde 2+4
Damm
2050 m3

Figur 11. Förslaget till dagvattenhantering. Figuren visar dagvattenmagasin (blåmarkerade
ytor) samt systemskiss av dagvattensystemet (röda linjer). Större bild visas i Bilaga 1.

För att uppnå erforderlig fördröjning och rening föreslås en kombination av olika
lösningar av torrdamm, damm med permanent vattenyta och
svackdiken/makadamdiken.
Främst är det de hårdgjorda ytorna som genererar avrinning. Tabell 1 visar erforderlig
fördröjningsvolym utifrån antagen fördröjningsnivå på dagvattenflödena.
Tabell 1. Fördröjningsvolymerna i föreslagna fördröjningsmetoder.

Delområde

Magasinsvolym
[m3]

Typ av magasin

1
2+4
3
5
Totalt

820
2050 (865+1185)
170
85
3125

Modifierat naturdike
Damm med permanent V.Y.
Torrdamm
Svackdike/makadamdike
-
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7.1 DELOMRÅDE 1
Fastigheterna avvattnas via brunnar till ett ledningssystem som släpper ut dagvattnet
till ett nytt dike i områdets norra del. Dagvattnet leds därefter via det nya diket till det
befintliga naturdiket där det kan fördröjas och renas. En viss rening uppstår även längs
sträckan som dagvattnet leds till naturdiket, se Figur 11.
Befintlig utloppslösning från naturdiket behöver konstrueras om för att ta emot de
större dagvattenmängderna. Exakt hur denna lösning utförs bestäms i ett senare
detaljprojekteringsskede och skulle exempelvis kunna vara någon form av
skibordslösning som vattnet kan silas över, eller en utloppsbrunn i slutet på diket med
ett flertal dammluckor med olika hålstorlekar. På så sätt kan utflödet regleras och
ändras utifrån aktuella behov.
En geotekniker bör i senare skede se över vägbank och övriga slänter i anslutning till
naturdiket så att höga vattennivåer i magasinet inte innebär för stora marktryck mot
slänterna. Erosionsskydd kommer också att behöva dimensioneras vid framtida
detaljprojektering.
För ytterligare rening av dagvattnet är det möjligt att behandla dagvattnet i ravinen
nedströms trummans utlopp norr om Strömstadsvägen. Eftersom denna ravin ligger
utanför planområdet har den utelämnats från föroreningsberäkningarna.

7.2 DELOMRÅDE 2 OCH 4
Förslaget i denna utredning är att dagvattnet från dessa två områden leds till en damm
med permanent vattenyta öster om planområdet, se Figur 11. En sådan damm har
generellt sett en bättre rening än en torrdamm och eftersom det kan komma stora
vattenmassor från dessa två områden bör det finnas goda möjligheter att skapa en bra
omsättning av vattnet i dagvattendammen. En sådan damm kan bistå med att höja
områdets estetiska karaktär och även bistå med lokala ekosystemtjänster som kan vara
gynnsamma för både naturen och människan.
Dammens utlopp ansluts till det befintliga östra dagvattennätet.

7.3 DELOMRÅDE 3
En nedsänkt grönyta, också kallad torrdamm, föreslås för detta område, se Figur 11.
Att låta mindre flöden ledas genom ett öppet och erosionsskyddat grönstråk bidrar
med rening och när det kommer stora flöden kan dagvattnet svämma över på
grönytorna och därefter sakta rinna undan genom ett strypt utlopp.
Utloppet ansluts via en dagvattenledning till det befintliga västra dagvattennätet.

Dämningsverket AB
Organisationsnummer: 559120-4911
Fabriksgatan 38-42, C/O Fabrik 38
412 51 Göteborg

Dagvattenutredning Detaljplan för Nygårds
industriområde. Åmåls kommun. Upprättad 2019-0417. Reviderad 2019-09-30. Dokumentversion 1.1.

16

7.4 DELOMRÅDE 5
Detta är ett litet område som avvattnas österut. Områdets dagvatten föreslås avvattnas
till ett makadam- eller svackdike som är placerat utmed gatan. Utloppet ansluts till det
befintliga östra ledningsnätet.

7.5 YTTERLIGARE ALTERNATIV TILL FÖRDRÖJNING
Det finns många olika sätt att lösa dagvattenhanteringen inom ett planområde och
lösningen ovan är ett förslag.
Att exempelvis anlägga gröna tak på industribyggnaderna gör att dagvattenflödena
blir mindre intensiva och kan agera som en extra buffert i systemet. Det är emellertid
upp till varje fastighetsägare om detta är något som de är intresserade av. Gröna tak
bidrar även med ekosystemtjänster och kan sänka uppvärmnings- och
kylningskostnader för byggnaderna.
Om framtida markmiljötekniska undersökningar visar att det är säkert att låta
dagvattnet perkolera ner till grundvattnet på vissa platser bidrar även detta till
ytterligare fördröjning och rening.
Möjligheterna att fördröja dagvattnet inom utredningsområdet bedöms vara goda och
exakt hur dagvattnet kan fördröjas inne på fastigheten, utöver det som står beskrivet
om fördröjning på kommunens mark, är upp till exploatörens ambitioner gällande den
estetiska gestaltningen samt anläggnings- och driftkostnader.

8 FLÖDES- OCH FÖRDRÖJNINGSBERÄKNINGAR
Beräkningar i denna dagvattenrapport följer beräkningsanvisningarna i Svenskt
vattens publikation P110. Indata för att beräkna flöden består av markanvändning
tolkad från planförslaget (Åmåls kommun 2019-04-17) samt flygfoton.
Föreslagna fördröjnings- och reningsmetoder förklaras kort i avsnitt 11.
En klimatfaktor på +25% har antagits vid beräkning av flöden.

8.1 MARKANVÄNDNING
Planområdets area har delats in utifrån avrinningskoefficient (φ) enligt P110. De olika
marktyper som har kategoriserats för nuvarande situation är:
•
•
•
•

naturmark (φ = 0.1)
naturmark, kuperad (φ = 0.2)
asfalt (φ = 0.8)
tak (φ = 0.9)
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Eftersom en stor del av den naturmark som avvattnas västerut har stor lutning har
avrinningskoefficienten (φ) ökats från 0.1 till 0.2. För övrig naturmark i området, som
inte är lika kuperad, har avrinningskoefficienten (φ) ansatts till 0.1.
Ändringar av området i den nya detaljplanen innebär en stor ökning av hårdgjorda
ytor. Avrinningskoefficienten för industrifastigheterna har tagits fram i samråd med
Åmåls kommun.
För framtida situation exkl. fördröjning har följande marktyper använts:
•
•
•
•

naturmark (φ = 0.1)
naturmark, kuperad (φ = 0.2)
asfalt (φ = 0.8)
industrimark (φ = 0.85)

8.2 DIMENSIONERANDE FLÖDEN
Rationella metoden är ett sätt att beräkna flöde utifrån en given avrinningsarea,
dimensionerande regnintensitet samt en avrinningskoefficient:
Qdim = i(tr) · φ· A
Där
Qdim = dimensionerande flöde [l/s]
i(tr) = dimensionerande regnintensitet [l/s, ha]
φ = avrinningskoefficient [-]
A = avrinningsområdets area [ha]
Dimensionerande regnintensitet bestäms enligt:
3

i(𝑡𝑟) = √T

ln(t𝑟 )
+2
t0.98
r

Där
tr = regnvaraktighet (benämns även som tc) [minuter]
T = Återkomsttid [månader]

8.2.1 NEDERBÖRD, ÅRSMEDEL
Specifika data för Åmåls kommun har inte hittats. Årsmedel för nederbörd vid
Vänerns västra del är enligt SMHI (2018) ca 700 mm.

8.2.2 NUVARANDE SITUATION
Koncentrationstiden (tc), också benämnd som rinntiden (tr), för avrinningsområdet har
uppskattats till ca 30 minuter. Inom utredningsområdet har den befintliga marken har
delats upp enligt Figur 12 där de gröna områdena avvattnas västerut och det lila
området avvattnas österut.
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Gröna områden
Avvattnas västerut

Lila område
Avvattnas österut

Figur 12. Indelning av utredningsområdet utifrån den befintliga avrinningens riktning.

Beräkningarna utgår ifrån en återkomsttid på 10 år, se Tabell 2. I Tabell 3 redovisas
beräknade dagvattenflöden för befintlig situation.
Tabell 2. 30-minuters 10-årsregn enligt Svenskt Vatten P110.

30-minuters 10-årsregn
Återkomsttid

120 månader

Varaktighet

30 minuter

Regnintensitet, i(tr), enl. Dahlström (2010), exkl. klimatfaktor

116 l/s, ha

Tabell 3. Beräknade totala flöden för nuvarande situation från utredningsområdet, 30minuters 10-årsregn.

Area [m2]

φ [-]

Ared [ha]*

Naturmark

125400

0.1

1.254

145

182

Naturm. kup.

32400

0.2

0.648

75

94

Asfalt

2380

0.8

0.190

22

28

Tak

625

0.9

0.056

7

8

Tot

160805

-

2.149

249

312

Yta
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Beräkningarna visar att det totala dimensionerande flödet för nuvarande situation är
249 l/s exkl. klimatfaktor och 311 l/s inkl. klimatfaktor.
Hela flödet för det befintliga området avleds dock inte till samma punkt. Tabell 4 och
Tabell 5 visar hur stor andel av flödena som går västerut samt österut.
Tabell 4. Andel area som uppskattas avvattnas västerut. Grönt område i Figur 12.

Area [m2]

φ [-]

Ared [ha]*

Naturmark

11735

0.1

0.117

14

17

Naturm. kup.

32400

0.2

0.648

75

94

Tot

44135

-

0.765

89

111

Yta

Qdim [l/s] Qdim +25 % [l/s]

Tabell 5. Andel area som uppskattats avvattnas österut. Lila område i Figur 12,

Area [m2]

φ [-]

Ared [ha]*

Qdim [l/s]

Qdim +25 %
[l/s]

113665
2380

0.1
0.8

1.137
0.190

132
22

165
28

Tak

625

0.9

0.056

7

8

Tot

116670

-

1.383

160

201

Yta
Naturmark
Asfalt

*Ared = φ· A/10000. Avrinningsområdets reducerade area [ha].

8.2.3 FRAMTIDA SITUATION
Koncentrationstiden för framtida situation har uppskattats till ca 10 minuter. Området
har klassats enligt Tabell 2.1 i P110 som Centrum- och affärsområde. Detta innebär att
VA-huvudmannen har ansvar för en återkomsttid på 10 år vid dimensionering av nya
ledningar samt ansvarar för en återkomsttid på 30 år med en trycklinje i marknivå.
Detta innebär således att ledningar ska dimensioneras för att klara av ett 30-årsflöde
utan att det blir översvämning på markytan. Dvs, vattennivån i brunnarna kan gå över
ledningarnas hjässa, men vattnet ska inte flöda ut på marken.
Fördröjningsvolymer i avsnitt 8.3 har beräknats med utgångspunkten att framtida
flöden inte får överstiga befintliga flöden vid ett 10-årsregn. Delområde 2 och 4, som
avvattnas österut, erläggs med en ännu hårdare fördröjning eftersom det befintliga
östra ledningsnätet har bristfällig kapacitet.
Eftersom marknivåerna i området förändras efter exploatering ändras även den ytliga
avrinningens transportvägar. Eftersom det finns goda fördröjningsförutsättningar i
den befintliga ravinen i områdets norra del har målsättningen varit att leda dit så stor
dagvattenvolym som möjligt. Den vattendelare som i dagsläget naturligt följer den
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befintliga höjdryggen flyttas således österut till och med den nya föreslagna gatan
genom området, se Figur 13.

Gröna områden
Avvattnas västerut

Lila områden:
Avvattnas österut

Figur 13. Uppdaterade avrinningsområden inom utredningsområdet för framtida situation.
Jämför med Figur 12 för befintlig situation.

Regnintensitet vid ett 10-minuters 10-årsregn för framtida situation visas i Tabell 6.
Tabell 6. 10-minuters 10-årsregn enligt Svenskt Vatten P110.

10-minuters 10-årsregn
Återkomsttid
Varaktighet

120 månader
10 minuter

Regnintensitet, i(tr), enl. Dahlström (2010), exkl. klimatfaktor

228 l/s, ha

Flödesberäkningar exkl. fördröjning för hela området visas nedan i Tabell 7. På grund
av en stor ökning av den hårdgjorda arean i utredningsområdet ökar det utgående
flödet från området. Beräkningen antas vara ett värsta-fall-scenario om inga åtgärder
vidtas för att minska dagvattenavrinningen.
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Tabell 7. Totala dimensionerande flöden för framtida situation, exkl. fördröjning. 10-minuters
10-årsregn.

Yta

Area [m2]

φ [-]

Ared [ha]

Qdim [l/s]

Qdim +25 %
[l/s]

Naturmark

15765

0.1

0.158

36

45

Naturm. kup.

27630

0.2

0.553

126

157

Asfalt

6565

0.8

0.525

120

150

Industrimark

110845

0.85

9.422

2148

2685

Totalt

160805

-

10.657

2430

3037

På grund av den nya industrimarken ökar det totala dagvattenflödet vid ett 10-årsregn
från ca 250 l/s (exkl. klimatfaktor) till ca 3000 l/s (inkl. klimatfaktor).
De framtida flödena ökar markant jämfört med befintlig avrinning. Detta innebär att
flödet behöver fördröjas.

8.3 FÖRDRÖJNINGSBERÄKNINGAR
Målet med fördröjningen är att befintlig flödessituation från området ska vara
oförändrad, alternativt förbättrad, jämfört med nuläget.
Eftersom dagvattnet har flera olika avrinningspunkter kommer det att behövas flera
olika platser för fördröjning och rening av dagvattnet. Utredningsområdet har därför
delats in i flera mindre delområden där varje delområde representerar den yta som
avvattnas till respektive fördröjningslösning. Delområdena visas i Figur 14.
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Figur 14. Indelning av utredningsområdet beroende på vilken fördröjningsanläggning som
dagvattnet ska ledas till.

Beräkningarna har utgått ifrån ett konservativt antagande att det inte är möjligt att
infiltrera dagvatten ner i marken eftersom den främst består av morän ovanpå urberg
med inslag av lera och silt.
En beräkningsmetod enligt ekvation 9.1 i Svenskt vattens publikation P110 (sida 119)
har använts för att beräkna volymen på fördröjningsmagasinen. I denna metod ansätts
ett tillåtet utflöde från magasinet. Därefter beräknas den största volym som
uppkommer av flera klimatjusterade 10-årsregn med olika varaktighet som ger
upphov till ett varierande inflöde till magasinet över tid.
Magasinsvolymen beräknas enligt följande:
V = 0.06 ∙ [iregn ∙ t regn − K ∙ t regn − K ∙ t rinn +

K 2 ∙ t rinn
]
iregn

Där
V = specifik magasinsvolym [m3 /hared ]
iregn = regnintensitet för aktuell varaktighet [l/s ha]
t regn = regnvaraktighet [min]
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t rinn = rinntid [min]
K = specifik avtappning från magasinet [l/shared]
Rinntiden har antagits till 5 minuter för samtliga fördröjningsmagasin. Vid
beräkningen av fördröjningsmagasin går det enligt P110 bra att anta rinntider kortare
än 10 minuter. Dvs;
t rinn = 5 minuter
Den faktiska volymen (Vmag) för magasinen fås genom att multiplicera specifik
magasinsvolym (V) med reducerad area för respektive magasin (Ared ).
Vmag = V ∙ Ared

8.3.1 FÖRDRÖJNINGSNIVÅ PER DELOMRÅDE
K har ansatts till ett specifikt värde för respektive område eftersom erforderlig
fördröjning varierar, se Tabell 8. Delområde 2, 4 och 5 behöver fördröjas mest eftersom
de avvattnas österut.
K-värdena för dessa tre områden motsvarar ett antaget maximalt tillskott av 50 l/s till
det befintliga dagvattennätet i anslutningspunkten längst uppströms i systemet och ett
tillskott på 2.5 l/s till dagvattennätet vid Strömstadsvägen vid ett klimatjusterat 10årsregn. Detta innebär att det östra området kommer att släppa ut motsvarigheten av
ett ungefärligt 6-månadersflöde från det befintliga området upp till en återkomsttid på
nederbörden av 10 år. Vald fördröjningsnivå har diskuterats fram i samråd med
Åmåls kommun.
Tabell 8. Ansatt specifik avtappning (K) för respektive delområde samt reducerad area, vald
fördröjningsnivå och beräknat maximalt tillåtet utflöde från fördröjningsmagasinen.

Ared
[ha]

Delområde

K
[𝐥/𝐬𝐡𝐚𝐫𝐞𝐝 ]

1

25.00

3.56

2

8.75

1.90

3

23.50

0.59

4

8.75

3.82

5

8.75

0.27

Vald fördröjningsnivå
Befintligt 30-minuters 10-årsflöde
exkl. klimatfaktor.
Maxkapacitet på befintligt
ledningssystem.
Befintligt 30-minuters 10-årsflöde
exkl. klimatfaktor.
Maxkapacitet på befintligt
ledningssystem.
Maxkapacitet på befintligt
ledningssystem.

Valt utflöde
från magasin
[l/s]
89
16
14
33
2.5

Om kapaciteten i det östra ledningsnätet utökas i framtiden kan det vara möjligt att
minska fördröjningen för delområde 2, 4 och 5.
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Följande avsnitt beskriver beräkningen av fördröjningsvolymen inom respektive
delområde.

8.3.2 FÖRDRÖJNINGSVOLYM, DELOMRÅDE 1
I detta område finns ett befintligt naturdike i skogen som redan i dagsläget används
som fördröjningsmagasin för det dagvatten som kommer från naturområdet vid stora
regn.

Specifik magasinsvolym [m3/hared]

Målet med delområde 1 har varit att fördröja dagvattnet för ett klimatjusterat 10årsregn till samma flöde som i dagsläget. Detta innebär att utflödet från magasinet bör
vara max 89 l/s enligt beräkningarna i avsnitt 8.2. Den beräknade specifika
magasinsvolymen visas i Figur 15.

250

Specifik magasinsvolym som funktion av regnvaraktighet.
Delområde 1

200
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Regnvaraktighet [min]
Figur 15. Specifik magasinsvolym för delområde 1 som funktion av regnvaraktighet.

Beräkningarna visar att maximal fördröjningsvolym uppstår vid ungefär vid en
regnvaraktighet på 60 minuter då den specifika magasinsvolymen når en topp på V =
226 m3 /hared.
Eftersom den reducerade arean för delområde 1 är 3.62 hektar blir den faktiska
magasinsvolymen:
Vmag = V ∙ Ared = 226 ∙ 3.62 = 818m3
Den beräknade kapaciteten i naturdiket är i dagsläget ca 840 m3 vid en högsta tillåten
vattennivå i magasinet på +56. Inmätt nivå på Strömstadsvägen i anslutning till
naturdiket är +57. I senare detaljprojektering behöver utloppslösningen från naturdiket
konstrueras om för att passa de nya förutsättningarna. Vissa modifikationer av
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dikessektionen kan också behöva utföras för att diket ska kunna ta emot den nya
dagvattenvolymen på ett säkert sätt.

8.3.3 FÖRDRÖJNINGSVOLYM, DELOMRÅDE 2
Detta område kommer att avvattnas till det befintliga östra ledningsnätet. Eftersom
kapaciteten i detta ledningsnät har bedömts vara bristfällig av både Åmåls kommun
och denna utredning har en hårdare fördröjningsnivå valts för detta område.

Specifik magasinsvolym [m3/hared]

Målet med delområde 2 har varit att fördröja utflödet till max ca 16 l/s vid ett
klimatjusterat 10-årsregn. Den beräknade specifika magasinsvolymen visas i Figur 16.

400

Specifik magasinsvolym som funktion av regnvaraktighet.
Delområde 2
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Regnvaraktighet [min]
Figur 16. Specifik magasinsvolym för delområde 2 som funktion av regnvaraktighet.

Beräkningarna visar att maximal fördröjningsvolym uppstår vid en varaktighet på
ungefär 240 minuter då den specifika magasinsvolymen V = 338 m3 /hared .
Eftersom den reducerade arean för delområde 2 är 2. hektar blir den faktiska
magasinsvolymen:
Vmag = V ∙ Ared = 338 ∙ 2.56 = 865m3

8.3.4 FÖRDRÖJNINGSVOLYM, DELOMRÅDE 3
Detta delområde ligger inte i direkt anslutning till det stora utredningsområdet och
kommer att anslutas till det befintliga västra dagvattennätet. Flödet i detta område har
valts att fördröjas till samma flöde som i dagsläget vid ett 10-årsregn, dvs 14 l/s.
Beräknad specifik magasinsvolym visas i Figur 17.
Dämningsverket AB
Organisationsnummer: 559120-4911
Fabriksgatan 38-42, C/O Fabrik 38
412 51 Göteborg

Dagvattenutredning Detaljplan för Nygårds
industriområde. Åmåls kommun. Upprättad 2019-0417. Reviderad 2019-09-30. Dokumentversion 1.1.

26

Specifik magasinsvolym [m3/hared]

Specifik magasinsvolym som funktion av regnvaraktighet.
Delområde 3
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Figur 17. Specifik magasinsvolym för delområde 3 som funktion av regnvaraktighet.

Beräkningarna visar att maximal fördröjningsvolym uppstår vid en varaktighet på
ungefär 70 minuter då den specifika magasinsvolymen V = 232 m3 /hared .
Eftersom den reducerade arean för delområde 3 är 0.73 hektar blir den faktiska
magasinsvolymen:
Vmag = V ∙ Ared = 232 ∙ 0.73 = 169m3

8.3.5 FÖRDRÖJNINGSVOLYM, DELOMRÅDE 4
Detta område kommer att avvattnas till det befintliga östra ledningsnätet. Eftersom
kapaciteten i detta ledningsnät har bedömts vara bristfällig av både Åmåls kommun
och denna utredning har en hårdare fördröjningsnivå valts för detta område.
Målet med delområde 4 har varit att fördröja utflödet till max ca 33 l/s vid ett
klimatjusterat 10-årsregn. Den beräknade specifika magasinsvolymen visas i Figur 18
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Specifik magasinsvolym [m3/hared]
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Specifik magasinsvolym som funktion av regnvaraktighet.
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Figur 18. Specifik magasinsvolym för delområde 4 som funktion av regnvaraktighet.

Beräkningarna visar att maximal fördröjningsvolym uppstår vid en varaktighet på
ungefär 240 minuter då den specifika magasinsvolymen V = 338 m3 /hared . Detta är
samma specifika magasinsvolym som för delområde 2 eftersom båda områdena ska ha
samma utflöde per arealenhet till det befintliga dagvattennätet.
Eftersom den reducerade arean för delområde 4 är 3.50 hektar blir den faktiska
magasinsvolymen:
Vmag = V ∙ Ared = 338 ∙ 3.50 = 1183m3

8.3.6 FÖRDRÖJNINGSVOLYM, DELOMRÅDE 5
Detta område kommer att avvattnas till det befintliga östra ledningsnätet. Eftersom
området är litet kommer det också att bidra med ett litet flöde. Erforderlig fördröjning
inom delområde 5 har ansatts till samma tillåtna specifika avrinning som för
delområde 2 och 4.
Målet med delområde 4 har varit att fördröja utflödet till max ca 2.5 l/s vid ett
klimatjusterat 10-årsregn. I realiteten kan det vara svårt att tekniskt begränsa ett så
pass litet utflöde, men det går att lösa, exempelvis med dränerade makadamdiken eller
med vanliga diken försedda med en permeabel vall vid dikesutloppet, se Figur 19.
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Specifik magasinsvolym [m3/hared]
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Specifik magasinsvolym som funktion av regnvaraktighet.
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Figur 19. Specifik magasinsvolym för delområde 5 som funktion av regnvaraktighet.

Beräkningarna visar att maximal fördröjningsvolym uppstår vid samma varaktighet
som för delområde 2 och 4, dvs ungefär 240 minuter. Kurvan för den specifika
magasinsvolymen blir densamma för delområde 2 och 4 och är som mest V = 338
m3 /hared .
Eftersom den reducerade arean för delområde 5 är 0.25 hektar blir den faktiska
magasinsvolymen:
Vmag = V ∙ Ared = 338 ∙ 0.25 = 84m3
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9 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR
Föroreningsberäkningar har utförts med årsnederbörd och föroreningsläckage från
olika markslag som underlag.
Beräkningarna har utförts enligt systemprincipen i
Figur 20.
Dagvatten från
industrimark

Fördröjning och
rening

Ledningsnät

Recipient

Figur 20. Systemprincipen för reningsberäkningarna.

För att se resultatet av beräkningarna, gå direkt till avsnitt 0.

9.1 INDATA
Årsnederbörden har uppskattats utifrån data från SMHI till ca 700 mm/år, se avsnitt
8.2.1. Föroreningsberäkningarna tar inte hänsyn till evaporation och
grundvattenbildning, men enligt Svenskt Vatten finns det samtidigt en tendens att
årsnederbörden underskattas av regnmätare med upp till ca 20 %. Detta innebär att
den totala föroreningsmängden kan överskattas något i slutresultatet. Dock påverkar
detta inte koncentrationsberäkningarna av föroreningarna.
Schablonvärden för föroreningsläckaget har hämtats från StormTac:s databas 2018-0330, se Tabell 9.

Dämningsverket AB
Organisationsnummer: 559120-4911
Fabriksgatan 38-42, C/O Fabrik 38
412 51 Göteborg

Dagvattenutredning Detaljplan för Nygårds
industriområde. Åmåls kommun. Upprättad 2019-0417. Reviderad 2019-09-30. Dokumentversion 1.1.

30

Tabell 9. Schablonhalter (µg/l för använda markslag i föroreningsberäkningarna (Stormtacs
databas 2018-03-30).

Skogs- och
ängsmark
µg/l

Lokalgata
m. kantsten

Industriområde Tak

µg/l

µg/l

µg/l

Fosfor (P)

65

150

300

90

Kväve (N)

1950

1300

1800

1200

Bly (Pb)

4.5

12

30

2.6

10.75

30

45

7.5

20

70

270

28

Kadmium (Cd)

0.25

0.2

1.5

0.8

Krom (Cr)

0.25

1

14

4

Koppar (Cu)
Zink (Zn)

Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Suspenderad substans
(SS)
Olja

0.5

1.2

16

4.5

0.005

0.06

0.07

0.003

90 000

60 000

100 000

25 000

150

170

2500

0

PAH16

0

0.2

1

0.44

Benso(a)pyren (BaP)

0

0.007

0.15

0.01

Föroreningsberäkningar som förlitar sig på schablonvärden ger främst en grov
indikation till vilka föroreningshalter som förväntas finnas i dagvattnet före och efter
exploatering. Detta gäller oavsett om beräkningarna utförs manuellt eller med
modelleringsverktyg och resultaten bör tolkas med försiktighet.
Reningsgrader för makadamdiken, svackdiken samt dagvattendamm har hämtats från
”Åtgärdsbibliotek för dagvatten från befintligt miljöfarlig verksamhet” (WRS AB,
2017), se Tabell 10.
Reningsgraderna för torrdammen i delområde 3 har uppskattats till samma
reningsgrad för svackdiken och naturdiket eftersom den större delen av flödet över
året kommer rinna igenom den del av torrdammen som vanligtvis är utformad som ett
grunt dike.
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Tabell 10. Antagna reningsgrader för respektive reningsmetod.

Ämne
Fosfor (P)
Kväve (N)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Susp. substans (SS)
Olja
PAH16
Benso(a)pyren (BaP)

Makadamdike Svackdike Damm Naturdike Torrdamm
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
60
30
50
30
30
35
40
35
40
40
85
70
75
70
70
65
65
60
65
65
70
65
65
65
65
85
65
80
65
65
85
60
60
60
60
90
50
85
50
50
45
15
30
15
15
80
70
80
70
70
80
80
80
80
80
60
60
70
60
60
60
60
75
60
60

Reningsgraderna kan skilja sig åt i hög grad beroende på hur dagvattenlösningarna
utformas. De antagna reningsgraderna för dagvattenhanteringslösningarna består av
sammanvägda värden från ett flertal olika studier.
Marktyp innan och efter exploatering visas i Tabell 11 och Tabell 12.
Tabell 11. Markanvändning för nuvarande situation enligt benämningarna från StormTacs
databas 2018-03-30. Avrinningskoefficienterna är uppskattade utifrån Svenskt vattens
publikation P110.

Yta
Skogs- och ängsmark
Skogs- och ängsmark, kuperad
Lokalgata med kantsten
Tak
Tot

Area
[m2]
125 400
32 400
2380
625
160 805

φ [-]

Ared [m2]

0.1
0.2
0.8
0.9
-

12 540
6480
1905
560
21 485

Tabell 12. Markanvändning för framtida situation enligt benämningarna från StormTacs
databas 2018-03-30. Avrinningskoefficienterna är uppskattade utifrån Svenskt vattens
publikation P110.

Skogs- och ängsmark

Area
[m2]
15 765

Skogs- och ängsmark, kuperad

27 630

Yta

Lokalgata med kantsten

φ [-]

Ared [m2]

0.1

1575

0.2

5525

6565

0.8

Industrimark

110 845

0.85

5250
94 220

Totalt

160 805

-

106 570
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9.2 BERÄKNINGSMETOD
Föroreningshalt (µg/l) och massflöde (kg/år) har beräknats enligt följande metod för
respektive ämne (P, N, Pb osv):
M=

Cmarkslag ∙ qmarkslag
Ctot ∙ qår
=∑
9
10
109

Där
M = massflöde [kg/år]
Ctot = områdets sammanvägda föroreningshalt [µg/l]
qår = årsmedelflöde från hela området [l/år]
Cmarkslag =schablonhalt för givet markslag [µg/l]
qmarkslag = årsmedelflöde från givet markslag [l/år]
Först beräknades massflöde och koncentrationer för nuvarande och framtida
markanvändning utan rening. Därefter, när massflöden beräknats för respektive
avgränsningsområde för framtida markanvändning, användes reduktionsfaktorerna
för att beräkna förväntat massflöde efter rening.
Massflöde för varje ämne efter rening beräknades enligt:
Mredtot =  Mred1 + Mred2 +  Mred3 +  Mred4 +  Mred5 +  Mred6
Där
Mredtot = totalt massflöde efter rening [kg/år]
Mred1 = M1 ∙
Mred2 = M2 ∙
Mred3 = M3 ∙
Mred4 = M4 ∙
Mred5 = M5 ∙

(100−𝑅𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑘𝑒 )
100
(100−𝑅𝑆𝑣𝑎𝑐𝑘𝑑𝑖𝑘𝑒 )
100

∙

(100−𝑅𝑑𝑎𝑚𝑚 )
100

(100−𝑅𝑇𝑜𝑟𝑟𝑑𝑎𝑚𝑚 )
100
(100−𝑅𝐷𝑎𝑚𝑚 )
100
(100−𝑅𝑀𝑎𝑘𝑎𝑑𝑎𝑚𝑑𝑖𝑘𝑒 )
100

Mred6 = M6
Varav:
M1 = Massflöde från delområde 1 som renas i naturdike [kg/år]
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M2 = Massflöde från delområde 2 som renas både i svackdike och därefter
dagvattendamm [kg/år]
M3 = Massflöde från delområde 3 som renas i torrdamm [kg/år]
M4 = Massflöde från delområde 4 som renas i damm med permanent
vattenyta [kg/år]
M5 = Massflöde från delområde 5 som renas makadamdike [kg/år]
M6 = Massflöde från övriga ytor, te x grönområden, som inte ska renas
[kg/år]
R reningsmetod = Reningsgrad för respektive reningsmetod [%]
För att räkna ut total halt Cred [µg/l] efter rening för respektive ämne delades
massflödet Mredtot [kg/år] med den totala avrinningen per år qår [l/år]:
Cred = 

Mredtot 
qår

∙ 109

9.3 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR – RESULTAT
I Tabell 13 och Tabell 14 visas beräkningsresultaten för föroreningsberäkningarna.
Värden som överstiger dagens koncentrationer och massflöden är markerade med
grått i tabellerna.
Tabell 13. Beräknade föroreningskoncentrationer [µg/l].

exkl. rening inkl. rening
Framtid
Framtid

Nuläge
Fosfor (P)
Kväve (N)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Suspenderad substans (SS)
Olja
PAH16
Benso(a)pyren (BaP)

Dämningsverket AB
Organisationsnummer: 559120-4911
Fabriksgatan 38-42, C/O Fabrik 38
412 51 Göteborg

µg/l

µg/l

µg/l

73
1873
5.1
12.4
24.6
0.26
0.41
0.67
0.010
85640
148
0.03
0.001

277
1785
27.4
42.0
243.5
1.35
12.44
14.24
0.065
97362
2229
0.89
0.133

150
1066
6.3
13.7
71.9
0.31
4.16
3.75
0.047
24479
364
0.26
0.036
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Tabell 14. Beräknade massflöden [kg/år].

exkl. rening inkl. rening
Nuläge Framtid
Framtid
Fosfor (P)
Kväve (N)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Suspenderad substans (SS)
Olja
PAH16
Benso(a)pyren (BaP)

kg/år

kg/år

kg/år

1.10
28.17
0.08
0.19
0.37
0.004
0.0062
0.010
0.00015
1288
2.2
0.000
0.00001

20.66
133.19
2.05
3.13
18.16
0.101
0.9283
1.062
0.00486
7263
166.3
0.067
0.00992

11.20
79.55
0.47
1.02
5.36
0.023
0.3101
0.279
0.00354
1826
27.2
0.020
0.00270

Eftersom det utredda området i dagsläget består av naturmark som ska byggas ut till
industrifastigheter är det med rimliga medel oundvikligt att få ned koncentrationer
och mängd föroreningar och näringsämnen till en nivå som är jämförbar med idag.
Med stora investeringar hade det sannolikt varit möjligt att få ned koncentrationerna
ytterligare. Dock hade den totala mängden föroreningar ut från området fortfarande
blivit väsentligt högre än i dagsläget eftersom stora delar av det föreslagna
planområdet kommer att hårdgöras. Fler hårdgjorda ytor ökar det totala årsflödet ut
från området, vilket också gör att den totala mängden föroreningar ökar
proportionerligt med flödet, oavsett åtgärd.
Det finns i dagsläget inga nationella krav för koncentrationer av föroreningar och
näringsämnen i dagvatten. De krav som finns gäller för vattenkvaliteten i recipienten.
Emellertid har några kommuner och organisationer tagit fram riktvärden som kan
användas som bedömningsunderlag för koncentrationer i dagvatten. I denna rapport
presenteras tre olika riktvärdesunderlag. Ett från Göteborgs stad, som främst är
inriktat på känsliga recipienter, ett underlag från Nordvästra Skånes vatten och avlopp
(NSVA) samt ett underlag från Riksvärdesgruppen från 2009 för verksamhetsutövare.
Se Tabell 15 för en jämförelse av beräknade totalkoncentrationer från
detaljplaneområdet med dessa andra riktvärdesunderlag.
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Tabell 15. Jämförelse av beräknade koncentrationer efter rening med riktvärden från
Göteborgs stad, NSVA samt Riktvärdesgruppen 3VU (2009).

Nygård
inkl. rening
Framtid
Fosfor (P)
Kväve (N)
Bly (Pb)
Koppar (Cu)
Zink (Zn)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Nickel (Ni)
Kvicksilver (Hg)
Suspenderad substans (SS)
Olja
PAH16
Benso(a)pyren (BaP)

Göteborg

NSVA

RTK 2009

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

150
1066
6.3
13.7
71.9
0.31
4.16
3.75
0.047
24479
364
0.26
0.036

50
1250
14
10
30
0.4
15
40
0.05
25000
1000
0.05

200
2000
8
18
75
0.4
10
15
0.03
40000
5000
0.03

250
3500
15
40
150
0.5
25
30
0.1
100000
1000
0.1

Jämförelsen visar att koncentrationerna av föroreningarna och näringsämnena är
rimliga i jämförelse med de olika presenterade riktvärdesunderlagen. Några
riktvärden på PAH:er har inte presenterats, varför det inte går att göra något
jämförelse för detta.
Gränsen för god kemisk status är exempelvis att Benso(a)pyren (BaP) ska ligga under
0.05-0.1 µg/l enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Nickel ska ligga under ca 20
µg/l och bly ska ligga under 7.5 µg/l. Kadmium ska ligga under 0.08-0.25 µg/l beroende
på vattnets hårdhet. Det enda prioriterade ämnet i dagvattnet från planområdet som
enligt beräkningarna överstiger gränsvärdet för god kemisk status totalt är Kadmium,
vilket innebär att planen inte bör kunna påverka möjligheterna för recipienten att
behålla sin MKN-status. Dock blir utspädningen mycket stor när dagvattnet når
Åmålsån, se avsnitt 9.4 nedan.

9.4 FÖRORENINGARNAS PÅVERKAN PÅ RECIPIENTEN; ÅMÅLSÅN
För att sätta massflödet av föroreningar och näringsämnen från detaljplaneområdet i
perspektiv har en mycket förenklad koncentrationsberäkning utförts. Den förenklade
beräkningen visar hur stor förväntad ökning av respektive ämneskoncentration blir i
Åmålsån efter exploatering.
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Den förenklade beräkningen tar inte hänsyn till befintliga föroreningsnivåer i Åmålsån
och tittar bara på den relativa höjningen av koncentrationerna i Åmålsån som
konsekvens av exploateringen. Den tar inte heller hänsyn till de snabba höjningar och
sänkningarna av koncentrationerna som kan uppstå lokalt vid korta skyfall.
Som indata till beräkningen har det totala årsflödet från Åmålsån uppskattats utifrån
SMHI Vattenwebb.
•

Åmålsåns medelflöde är ca 1.99 m3/s vilket ger en total avrinning på ca 62.8
miljoner m3 per år.

•

Planområdet har i dagsläget en uppskattad avrinning på ca 15 000 m3 per år.

•

Planområdets framtida uppskattade avrinning är ca 70 000 m3 per år.

Detta innebär att Åmålsåns totala avrinning förenklat sett kommer att öka med ca
55 000 m3 per år. Det totala flödet till Åmålsån kommer således att öka med ca 0.9
promille.
En ökning av flödet till Åmålsån samt en ökning av föroreningskoncentrationerna och
således den totala mängden föroreningar och näringsämnen kommer oundvikligen i
sin tur att öka koncentrationen av föroreningar i Åmålsån. Dock är ökningen i det
närmaste obefintlig pga. den stora utspädningen som sker, se Tabell 16.
Tabell 16. Relativ ökning av de olika ämnena i Åmålsån pga. exploateringen.

Ökning
ug/l
Fosfor (P)

1.5E-10

Kväve (N)

8.0E-10

Bly (Pb)

6.2E-12

Koppar (Cu)

1.3E-11

Zink (Zn)

7.8E-11

Kadmium (Cd)

3.0E-13

Krom (Cr)

4.7E-12

Nickel (Ni)

4.1E-12

Kvicksilver (Hg)

5.1E-14

Suspenderad substans (SS)

8.9E-09

Olja

4.0E-10

PAH16

3.0E-13

Benso(a)pyren (BaP)

4.2E-14
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Tabellen visar att utspädningen blir mycket stor och ökningen av koncentrationerna är
generellt sett mindre än 10−8 µg/l på årsbasis. Sannolikheten att exploateringen
därmed ska kunna förändra Åmålsåns statusklassning anses därför vara mycket låg,
särskilt eftersom halten av de prioriterade ämnen som beräknats, förutom kadmium,
generellt sett dessutom ligger inom gränsvärdena för god kemisk ytvattenstatus.

10 OMLEDNING OCH IGENLÄGGNING AV BEFINTLIGA DIKEN
Det finns flera gamla befintliga diken inom utredningsområdet. Platsbesöket 2018-0601 visade att flera av dikena inom utredningsområdet troligtvis inte har sin
ursprungliga funktion. Det bör således inte innebära någon negativ förändring av
områdets avvattning om dessa icke-funktionella diken läggs igen eftersom dagvattnet
som genereras inom området kommer att ledas bort och fördröjas på annat håll.
Ett befintligt dike, se Figur 7, korsar utredningsområdet på två ställen. Detta dike
föreslås läggas om så att det istället läggs parallellt utmed Slättertorpsgatan.
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11 FÖRDRÖJNINGS- OCH RENINGSMETODER
11.1

MAKADAMDIKE

Ett makadamdike, se Figur 21, kan fördröja, rena och avleda dagvatten från ett
område. De kan utföras antingen täta eller med öppen botten beroende på markens
beskaffenhet. Makadamdiken är en förhållandevis billig åtgärd i relation till nyttan.
Reningseffekten är bäst på partikelbundna föroreningar. Effekten på lösta föroreningar
är begränsad. En dräneringsledning läggs i botten på diket som därefter kan kopplas
till dagvattennätet.
I anslutning till diket byggs ofta en kupolsilsbrunn som bräddningslösning vid häftiga
regn. Anläggningskostnaden för att anlägga ett makadamdike är förhållandevis låg
och de kräver generellt sett en liten yta och kan även hålla dagvatten ytligt.

Figur 21. Exempelbild på ett makadamdike utmed en cykelväg. Foto: Dämningsverket 2018.

Driften för ett makadamdike innebär främst ogräsrensning och allmän renhållning.

11.2

TORRDAMM / SVACKDIKE

En torrdamm är oftast en enkel och nedsänkt gräsbeklädd yta, se Figur 22.
Gräsbeklädnaden gör att föroreningar fastnar bättre och vegetationen bidrar således till
en bättre dagvattenkvalité. Den tekniska lösningen för denna typ av anläggning kan
utföras på många olika sätt. Vissa torrdammar byggs så att det endast leds in vatten i
dem vid mycket stora flöden. Torrdammar kan även utföras med en enkel ytlig
flödesväg där vattnet kan flöda när flödet är litet. Vid stora flöden kan vattnet svämma
ut över ytorna och fördröjas. Utloppet förses med ett strypt utlopp.
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Torrdammar kan byggas för att ta emot mycket stora dagvattenflöden. Reningseffekten
är sämre än i en damm med permanent vattenyta.

Figur 22. Exempel på en torrdamm / översvämningsyta. Foto: Sweco, okänt årtal.

11.3

DAGVATTENDAMM

Dagvattendammar, se Figur 23, kan utformas antingen som torra eller våta. Generellt
sett är de, över lång sikt, driftstabila anläggningar så länge de sköts och kontrolleras
regelbundet. Bottensediment som ansamlas över tid behöver föras bort med jämna
mellanrum. När sedimenten avlägsnas är det av stor vikt att de hanteras på ett säkert
sätt så att de partikelbundna föroreningarna inte hamnar i marken igen.
En dagvattendamm kräver även regelbunden kontroll och rensning av både ut- och
inlopp. Detta gäller oavsett om dammen utformas torr eller med permanent vattenyta.
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Figur 23. Dagvattendamm i Landskrona. Foto: NSVA 2018

12 ANSVARSFÖRDELNING
Fördröjnings- och reningslösningarna föreslagna i denna utredning kommer att
förläggas på kommunens mark, vilket innebär att det är kommunens som kommer att
äga och driva anläggningarna.
Detta innebär inte att det inte är till fördel att även fastighetsägare tar ett
samhällsansvar för att minska risken för översvämningar. Fördröjning även inne på
kvartersmark bör alltid uppmuntras, även om det inte går att ställa krav på detta inom
kommunens verksamhetsområde för dagvatten.

13 ÖVERSVÄMNING OCH EXTREMFLÖDEN
Generellt sett finns det goda förutsättningar att leda undan ytliga extremflöden från
området utan att skador sker på ny- eller befintlig bebyggelse. Det finns dock vissa
delar inom utredningsområdet som behöver extra uppmärksamhet.
Extra fokus bör läggas på höjdsättningen av delområde 4 samt den nya gata som går
igenom hela utredningsområdet. Delområde 4 ligger lägre än gatan och marken i
väster. Detta innebär att det finns en risk att skyfallsflöden som kommer västerifrån
kan flöda in på området om flödet inte kan styras om att ledas längs med gatan
antingen norrut eller söderut. Att höjdsätta diken utmed vägen så att dikesbankerna är
högre än delområde 4 så att dikets östra bank blir som en uppbyggd vall på den östra
sidan kan vara tillräckligt för att styra undan sådana flöden.
Inom delområde 4 är det viktigt att ytledes flöden slutligen kan ledas söderut till
Slättertorpsgatan. I dagsläget är den gatan högre än omgivande mark, vilket innebär
att industrimarken antingen behöver höjdsättas högre än vägen eller att t ex vägdikets
storlek utökas för att kunna ta emot och leda bort stora skyfall. Se Figur 24 för förslag
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på ytliga avrinningsvägar. Gator bör höjdsättas lägre än fastigheterna så att skyfall kan
få fri lejd genom området.
Ytliga flöden inom område 4, som riskerar att ledas ut från området, kan fångas upp i
ett dike som ligger i områdets ytterkant. Flödet kan därefter ledas vidare sydöst.
Totalt sett ändras inte vattendelarna inom området vid extrema skyfall. Detta innebär
att ytligt rinnande vatten kommer att rinna till samma slutpunkter i framtiden som i
nuläget. Vid extrema skyfall beter sig marken i princip som en hårdgjord yta, eftersom
marken då är helt mättad. På grund av att stora ytor kommer att hårdgöras kommer
dock troligtvis flödestoppen bli snabbare än tidigare. Detta innebär att flödestoppen
kommer tidigare för exploaterad mark än för nuläget. Flödet kan även bli mer intensivt
under en kortare period än i dagsläget.
Det finns möjlighet att styra ytliga flöden till en plats sydöst om den planerade
dagvattendammen där vattnet har möjlighet att fördröjas, exempelvis i en avsänkt
torryta. På så sätt skapas en buffert inom det planlagda området för att minimera
risken att exploateringen påverkar flödessituationen för omgivningen.

Plats för
fördröjning av
extrema skyfall

Figur 24. Förslag på ytliga rinnvägar. Röda pilar visar föreslagen flödesriktning.

Dämningsverket AB
Organisationsnummer: 559120-4911
Fabriksgatan 38-42, C/O Fabrik 38
412 51 Göteborg

Dagvattenutredning Detaljplan för Nygårds
industriområde. Åmåls kommun. Upprättad 2019-0417. Reviderad 2019-09-30. Dokumentversion 1.1.

42

14 SLUTSATS OCH FORTSATT ARBETE
Denna rapport ger ett första förslag till dagvattenhantering inom planområdet. Det
finns goda möjligheter att både fördröja och rena dagvattnet i anslutning till
utredningsområdet.
Föroreningsberäkningarna visar att det sker en ökning av koncentrationerna i
dagvattnet samt en ökning av den totala mängden föroreningar och näringsämnen ut
från området. Detta är oundvikligt när en exploatering som denna ska utföras, delvis
pga. ökade koncentrationer av ämnen i dagvattnet och främst på grund av hårdgjord
area och därmed ett större årligt utflöde av dagvatten från området.
Av de ämnen som har beräknats ligger nivån på samtliga prioriterade ämnen, förutom
kadmium, under gränsvärdet för vad som av Havs- och vattenmyndigheten anser vara
god kemisk ytvattenstatus – och detta är innan dagvattnet når recipienten.
Koncentrationerna bedöms totalt sett vara inom rimlig nivå för utsläpp till recipienten
och en förenklad koncentrationsberäkning visar att exploateringen ökar
koncentrationerna i recipienten Åmålsån på en nivå av max ca 10−8 µg/l. Detta innebär
således att det bör vara osannolikt att den nya exploateringen kan påverka
Miljökvalitetsnormernas status i recipienten.
Även gröna tak kan användas i vidare projekteringssteg, eftersom detta även minskar
behovet av fördröjning. Det sker dock ett högre näringsläckage från gröna tak än
vanliga tak, men kan också väga upp detta med många andra positiva aspekter. Det
går inte att ställa några krav på gröna tak utifrån ett dagvattenperspektiv, men det
finns många goda skäl att använda detta även på industrifastigheter.
Endast mindre modifikationer av det befintliga dagvattennätet bedöms vara
nödvändiga för att kunna implementera de olika föreslagna fördröjnings- och
reningslösningarna. Vid framtida detaljprojektering är det dock viktigt att det
befintliga dagvattennätet inspekteras och mäts in för att säkerställa att ledningarna är i
gott skick.
Kapaciteten på det östra ledningsnätet är bristfällig och en detaljerad utredning av
ledningsnätet bör utföras för att undersöka vilka kapacitetshöjande åtgärder som är
mest effektiva för att minska risken för framtida översvämningar.
Vid framtida detaljprojektering av de lösningar som föreslagits i denna rapport är det
viktigt att flöden och fördröjningsvolymer inarbetas i utformningen av de tekniska
lösningarna.
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BILAGA 1
Förslag till dagvattenhantering

Dagvattnet leds genom en
trumma under
Strömstadsvägen och
vidaretill en ravin norrut.

Nytt dike som leder
dagvattnet till
naturdiket

N

Delområde 1
Modifierat naturdike
820 m3

Delområde 5
Makadamdike
eller svackdike
85 m3

Anslutningspunkt till
befintligt
dagvattennät

Nytt dike i områdets
ytterkant som leder ytligt
vatten mot dammen
Anslutningspunkt till
befintligt
dagvattennät

Delområde 3
Torrdamm
170 m3

Blå områden indikerar föreslagna
fördröjnings- och reningsmetoder.
Röda linjer visar schematiskt
föreslaget dagvattensystem.

Delområde 2+4
Damm
2050 m3

Plats för
fördröjning av
extrema skyfall
Anslutningspunkt till
befintligt
dagvattennät
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