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1.    Översiktsritning 

 

2.    Sammanfattning 
I samband med detaljplanen för området Ertseröd 1:53 (Sportshopen) i Grebbestad har Aqua 

Canale AB fått i uppdrag att utreda dagvattenhanteringen i området. Lokalt omhändertagande 

av dagvatten (LOD) ställs som krav. 

I denna utredning föreslås att dagvatten från  ny utbyggnad, parkeringsytor och vägar går till 

ett nytt makadammagasin och vidare till en ny fördröjningsdamm och sen till omgrävt dike. 

 

Planområdets area är cirka 67 950 m
2
 . 

 

3.  Uppdragsbeskrivning 

3.1 Bakgrund och syfte 
På fastighet Ertseröd 1:53 har Sportshopen för avsikt att utöka sin verksamhet och bygga ut 

befintlig handelsbyggnad. Till detaljplanarbetet erfordras en dagvattenutredning för att 

klarlägga förutsättningarna för dagvattenhantering inom området.  
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Syfte med utredningen är att kartlägga dagvattenflöden samt att föreslå åtgärder för rening och 

omhändertagande av dagvatten inom området och omläggning av befintligt dike samt Vatten- 

och spillvattenledningar. 

4.  Underlag 

4.1 Bilagor 
Planerade ledningar och diken samt kommunens anslutningspunkt 856 för vatten och 

spillvattenledning framgår av ritning U:11:01, 2019-08-07 

Planerade väghöjder i området framgår av ritning U:11:02, 2019-08-07 

Befintliga ledningar samt diken och dammar framgår av ritning U:11:03, 2019-08-07 

Bilaga , kompletterande PM nr 2, föroreningsberäkningar, 2019-07-04,  
 

5.  Befintliga förhållanden 

5.1 Områdesbeskrivning 
Planen föreslår utbyggnad av en byggnad för handel och lager, nya parkeringar och 

tillfartsvägar. 

5.2 Befintliga ledningar 
Tanums-Rörvik 1:226 (Sportshopen) har vatten och spillvattenservis till kommunen i punkt 

856 enligt ritning U:11:03. 

 

Sportshopen har kommunala vatten- och spillvattenledningar till befintlig byggnad, som även 

kommer att förse ny tillbyggnad. Vattenledning har dimension 110 mm och 

spillavloppsledning har dimension 160 mm. 

 

Kommunens huvudledningarna: vatten dimension 200, spillvatten dimension 200 

(anslutningpunkt Sportshopen) spillvatten dimension 600 utloppsledning från  Bodalens 

reningsverk och tryckavlopp dimension 400 till Bodalens reningsverk. 

Dagvatten från den befintliga handelsbyggnadens tak går till en dagvattendamm och från 

parkeringsytorna leds dagvattnet via en oljeavskiljare till samma damm. Dagvattnet leds 

(flödet styrs) från dammen till befintligt dike . 

 

5.3 Befintliga förhållanden, diken och dammar 
I området finns det befintliga diken och dammar och deras lägen framgår av ritning U:11:03 

Marken inom planområdet utgörs till största delen av ängsmark och våtmark cirka 46050  m2. 

Den iordningställda parkeringsytan (grusad mark) är cirka 18400 m2
 . 
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Asfaltsyta infartsväg till befintlig handelsbyggnad (sportshopen) är cirka 3500 m2
 . 

 

Marken inom planområdet består av lera ovan berg vilket medför att infiltrera tak och 

hårdgjorda ytor genom berg eller lera infiltrerar små vattenvolymer (ej mätbara). 

 

Befintligt dike sträcka D1-D12 mynnar i havet/båthamnen norr om Tanumsstrands 

hotellanläggning i punkt D1. Dikets längd till havet är ca 1300 m. 
 

Punkt D2 finns en kulvert dimension 800 mm och i punkt. 

 

Punkt D3 finns det två kulvertar med dimension 600 mm under korsande vägar.  
 

Punkt D4 är utloppet från ny fördröjningsdamm på fastigheten Ertseröd 1:4. 
 

Punkt D5 finns en kulvert med en dimension 800 mm under korsande ”åkerväg”. 
 

Punkt D6 på fastighet Tanums-Rörvik1:18 norr om Rörviksvägen finns det en kulvert med 

dimensionen 800 mm  

 

Punkt D7 på fastighet Tanums-Rörvik1:18 norr om Rörviksvägen finns en stentrumma cirka 

0.6x0.6 m. 

 

Punkt D8-D9  på fastighet Tanums-Rörvik1:18 norr om Rörviksvägen finns det en kulvert 

med dimensionen 800 mm. 
 

Punkt D10 under Rörviksvägen finns en kulvert med dimensionen 1000 mm. 
 

Sträckan D11, Rörviksvägen till D19 ingår i Ertseröds dikningsföretag av år 1953 med fyra 

stycken delägande fastigheter. En överenskommelse gjordes i samband med utbyggnaden av 

Sportshopen. 

En överenskommelse upprättades mellan ägaren av Sportshopen och delägarna i 

dikningsföretaget i samband med att Sportshopen etablerades på plats. 
 

Nedströms i Ertserödsbäcken den sista biten innan havet (cirka 400) har öring påträffats. 

 

Havets nivå påverkar befintligt dike Ertserödsbäcken cirka 350 m uppströms till fastighet 

Tanums-Rörvik1:18 i punkt D6, där är dikesbotten på cirka +1.5 m. 
 

Diket inom planområdet tar delvis emot dagvatten från intilliggande planlagda områden. 

Dagvatten från ett intilliggande planområde leds via diken och en kulvert inom det 

angränsande planområdet till diket inom planområdet, och diket skall grävas om och 

förlängas. 

Befintligt dagvatten inklusive markbädd från området Mon avleds till havet via ny detaljplan 

Ertseröd 1:3 (planen är antagen).  

Cirkaa 3 ha från södra Ertseröd 1:5 och del av Ertseröd 1:3 mynnar ut i punkt D13c. 
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Det flödet är litet på grund av flack mossmark och infiltration. Överskottsvattnet fördröjs av 

dagvattenledningen dimension 100 mm. Ny dränering dimension 300 i makadam avleder 

dagvattnet från punkt D13c till D13a. 

5.5 Flöde före exploatering 
Nederbördsområdet uppströms Sportshopen är på cirka 35 ha och har uppskattat maximalt 

flöde på ca 600 l/s. 

Befintliga grönytors area är cirka 46050 m2
 . 

Befintliga grönytor är cirka 5.0 ha. Det ger flödet 5.0 ha x 0.05 x 230 l/s = 58 l/s.  

 

Befintliga grusytors (parkering) area är cirka 18400 m2
 . 

Befintliga grusytor är cirka 1.9 ha. Det ger flödet 1.9 ha x 0.05 x 230 l/s = 22 l/s.  

Befintliga asfaltsyta area är cirka 3500 m2
 . 

Befintliga är asfaltsyta cirka 0.4 ha. Det ger flödet 0.4 ha x 0.8 x 230 l/s = 74 l/s.  

 

Marken inom planområdet utgörs till största delen av ängsmark och våtmark med en 

avrinningskoefficient på cirka 0,05.Den iordningställda parkeringsytan (grusad mark) har en 

avrinningskoefficient på cirka 0,3, men i detta fall avvattnas den grusade ytan mot ängs- och 

våtmark, och då används istället samma avrinningskoefficient som för ängs- och våtmark 

(cirka 0,05). Den asfalterade ytan har en avrinningskoefficient på cirka 0,8. 

 

5.6 Dikningsföretag 
Marken där det befintliga diket är beläget (utanför planområdet) ingår till största delen i en 

marksamfällighet, Tanums-Rörvik s:18. Det finns dock ingen ordnad förvaltning av 

marksamfälligheten, utan delägarna ansvarar gemensamt för marksamfälligheten genom så 

kallad delägarförvaltning. Delar av samfälligheten omfattas av ett dikningsföretag. Marken 

där Ertserödsbäcken går är också samfälld, Tanums-Rörvik s:13, och inte heller denna 

samfällighet har någon ordnad förvaltning. Tanums-Rörvik s:13 tillkom vid ett laga skifte och 

omnämns där som ett avloppsdike. 

 

Ertseröds dikningsföretag av år 1953 håller på att avvecklas på grund av att diket kommer i 

pågående detaljplanläggning övergå till tomtmark med grönområde för bostadsbebyggelse och 

handel. 

 

6.  Dimensionering 

6.1 Beräkningsunderlag för dimensionering 
All dimensionering är beräknad på ett 10-årsregn 
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Ett 10-årsregn har en intensitet på cirka 230 l/sxha på ett 10 minuters regn. 

 

Ett hundraårsregn har en intensitet på cirka 450 l/sxha på ett 10 minuters regn. 

 

Ett tvåhundraårsregn har en intensitet på cirka 650 l/sxha på ett 10 minuters regn. 

 

Ledningar under nya parkeringar och väg dimensioneras för ett 10-årsregn inklusive 

dagvattenmagasin. Större regn rinner på markytan ner i omgrävt dike som klarar 

vattenvolymen troligtvis även för tvåhundraårsregn. 

Koefficienten utgör förutsättningar för beräkningar. 

Tak har en avrinningskoefficient på cirka 0.90 och asfalterad yta har avrinningskoefficienten 

cirka 0.80. 

 

Nya planteringar och gräsytor får en avrinningskoefficienten på cirka 0.10. 

 

Befintlig mark (är mest ängsmark) har avrinningskoefficienten på cirka 0.05. 

Vid dimensionering för avrinning av ny asfaltsyta blir avrinningskoefficienten 0.75 (0.8  

minus befintliga förhållanden 0.05). 

 

Vid dimensionering för avrinning av ny takyta blir avrinningskoefficienten 0.85 (0.9  minus 

befintliga förhållanden 0.05). 

 

Det är viktigt att minimera täta ytor som tak, platt - och asfaltsytor för marken behöver vatten 

som infiltreras till grundvatten. 

 

6.2 Dimensionering av dagvatten för utbyggnad av 
handelstomten Ertseröd 1:53, Sportshopen 
 

Nya grönytor är cirka 21 095 m
2
 / 2.1 ha. Det ger flödet 2.1 ha x 0.05 x 230 l/s = 24 l/s.  

 

Nya vägar och parkeringsytor är cirka 25 840 m
2
 / 2.6 ha.  

Det ger flödet 2.6 ha x 0.75 x 230 l/s = 449 l/s.  

 

Nya takytor är cirka 21 015 m
2
 / 2.1 ha. Det ger flödet 2.1 ha x 0.85 x 230 l/s = 411 l/s.  
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Tak + planteringar + hårdgjorda ytor ger flödet cirka 884 l/s. 

 

Vattenvolymen blir med ett regns varaktighet på 10 minuter = 600 s x 900 l/s = ca 540 000 l 

(540 m
3
). 

 

Fördröjning och infiltration sker i nya makadammagasin. 40% vattenvolym per m
3
 makadam 

medför ca 540 m
3
 x 2.5 = ca 1350 m

3
 makadammagasin. 

 

Fördröjningsdammens area är 550 m
2
 med en vattenvolym på ca 300 m

3
 . 

 

Nytt omgrävt dike kommer att fördröja dagvattnet ytterligare och skall klara av ett två-

hundraårsregn. 

 

6.3 Dimensionering av dagvatten för ett hundraårsregn 
Ett hundraårsregn har en intensitet på ca 450 l/sxha räknat på ett 10 minuters regn. Det är 2 

gånger kraftigare än ett 10 årsregn med en intensitet på 230 l/sxha på ett 10 minuters regn 

vilket ger dubbla flödet och vattenvolym. 

 

Ett hundraårsregn inom planområdena medför inga olägenheter eftersom 

dagvattenfördröjningen är beräknad på ett 10 årsregn som mynnar i ett omgrävt dike (breddat 

dike med erosionsskydd av makadam) med liten lutning. 

 

Färdigt golv på Sportshopen ligger cirka 2.0 m över högsta högvattenyta som är cirka +11.0 i 

befintligt dike. Det blir små återställningskostnader vid ett hundraårsregn. 

 

6.3 Vatten 
Det kommunala vattenledningsnätet håller på att byggas ut av kommunen med bra kapacitet 

med vattentryck på cirka 55 m (55 kg/cm
2
) i anslutningspunkt. Kommunen håller på att bygga 

ett nytt vattenverk för att klara kommunens vattenförsörjning. Maximal 

vattenförbrukning/störttappning blir cirka 5.0 l/s för handelsområdets nya butik inklusive 

lagret och befintlig butik med restaurang. Befintlig vattenledning (servisledning) med 

dimension 110 mm klarar även ny lagerbyggnad. 

Högsta tapphöjd på befintligt och nytt lager är cirka +30 m. 

Vattnet har rundmatning.  
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6.4 Spillvatten 
Färdigt golv skall vara minst 30 cm högre än markhöjden vid förbindelsepunkten, om inte 

måste avloppet pumpas (villapump, gäller även dagvatten). 

Befintlig spillvattenledning (servisledning) med dimension 160 mm klarar även ny 

handelsutbyggnad cirka 5.0 l/s  . 

 

Den kommunala spillvattenledningen med dimension 200 mm klarar flöden från Sportshopen 

och Ertseröd 1:5. 

Befintligt avloppsreningsverk klarar kapaciteten för ny utbyggnad av handelstomten. 

7. Utformning 
 

7.1 Åtgärder 
På sträckan D12 till D17 kommer nytt dike att grävas om med bredden 2.0 m och 

släntlutningar 1:3 som framgår av ritning U:11:01. 

Befintligt dike sträckan D12 till D12A till D17 samt sträckan D13-D12A utgår och ersätts av 

nytt dike sträcka D12-D14-D17.  

 

Dagvatten från parkeringsytor för Sportshopen, Ertseröd 1:53 avleds till dagvattenbrunnar 

med bytbart filter typ Flexiclean innan vattnet fördröjs i makadammagasin och 

fördröjningsdamm. 

Takytor och hårdgjorda ytor inom planområdet avleds till makadamsmagasin under 

varumottagningen och sen till fördröjningsdamm. Dagvattnet ansluts till nytt omgrävt dike. 

Befintlig dikeslängd är cirka 300 m som grävs (grävs om) runt ny handelsbyggnad med ny 

längd på ca 500 m sträckan D12-D17. Höjdskillnaden är cirka 20 cm. Lutningen på diket är 

cirka 0.07 %. Befintligt dike har en bottenbredd på ca 70 cm. Nytt dike föreslås få en 

bottenbredd på 2.0 m och en lutning på cirka 0.04% (4 cm på 100 meter)för att ge ett lugnare 

flöde och större infiltration av dagvattnet.  

Huvudledningarna vatten har dimension 200 mm, spillvatten har dimension 600 mm 

utloppsledning från Bodalens reningsverk och tryckavlopp har dimension 400 läggs om runt 

ny tillbyggnad. 

Fördröjning av dagvatten skall ske i nytt fördröjningsmagasin under asfaltsyta under 

varumottagningen och i ny fördröjningsdamm. Det blir ytterligare fördröjning i nytt längre 

omgrävt dike. 

 

7.2 Rening av dagvatten 
Naturen vid dagvattnets utsläppspunkt i havet utgör ett Natura 2000- område som är ett art- 

och habitatdirektiv. Åtgärder får inte påverka Natura 2000- området negativt.. 

Med anledning av att recipienten utgör ett Natura 2000- område och omfattas av 

miljökvalitetsnormerna för vatten måste dagvatten från planområdet ha en tillräcklig  
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reningsgrad. Ökade dagvattenmängder med anledning av hårdgjorda ytor ska omhändertas 

inom planområdet och det ska inte bli några ökade flöden till utsläppspunkten i havet. 

 

För att uppnå så hög reningsgrad som möjligt placeras filter (typ Flexiclean)  i 

dagvattenbrunnarna innan fördröjning i makadammagasin och fördröjningsdamm inom 

planområdet. Det medför att allt slam stannar i magasinen/diken långt från havet och beräknad 

rening sker enligt bilaga 1. Dagvattnet skall. rinna i öppna diken i möjligaste mån. 

 

ÅF i Uddevalla har utfört beräkningar på föroreningsmängder före och efter byggnation. Det 

har utförts i modellverktyget StormTac Web med schablonvärden och från 3 st 

dagvattenprover som jämförts med Göteborgs stads riktvärden på rening på nuvarande 

markförhållandena och mot nya markförhållanden enligt detaljplan med utförda magasin i 

makadam och sen i fördröjningsdamm vidare i omgrävt dike. 

Klimatfaktorn 1.25 är med i beräkningarna på föroreningsmängder. 

 

Bedömningen är att Göteborgs stads riktvärden är ett högt krav. Utredningar och tillhörande 

beräkningar visar att parkeringsytorna/vägarna inte påverkar Grebbestads inre vatten negativt 

efter utförda åtgärder. 

 

För Sportshoppens nya parkeringar föreslås dagvattnet renas med filter (typ Flexiclean)  i 

dagvattenbrunnarna innan det fördröjs i makadammagasin under ny yta för varuintag innan det 

rinner ut i ny fördröjningsdamm och i omgrävt dike. 

Utformning och styrning av flödet sker i nedstigningsbrunn innan dagvattenmagasin. 

 

 

AQUA CANALE 

Ulf Mühlenbock 



 Kompletterande PM NR2 Antal blad 7  

Aqua Canale 
Uppdragsnummer: 

766846 

Dagvattenutredning Handläggare: 

J.Kleinrock 

Sportshopen Datum: 2019-07-04 

 

1 

 

Kompletterande PM NR 2, för: “VA och 
dagvattenutredning. Sportshoppen i Grebbestad, 
Tanums kommun” daterad 2019-02-28 och utförd av 
Aqua Canale AB. 
 

Följande föroreningsberäkningar har utförts och kompletterats ovanstående utredning 

av ÅF Infrastructure AB. Föroreningar är beräknade utifrån ytor redovisade i Aqua 

Canales utredning. 

 

Sammanfattning 
Föroreningsberäkningar har utförts för området före och efter byggnation utan rening 

samt efter byggnation med flera olika reningsanläggningar i serie. Det bör påpekas att 

schablonvärden gällande reningseffekter för anläggningarna har använts vilket ger en 

grov uppskattning på rening. 

 

En framtida markanvändning där dagvattnet inte renas innebär att riktvärde för halt 

(ug/l) och total mängd (kg/år) för flera föroreningar överskrids. Leds dagvattnet från 

området däremot till föreslagen filterbrunn, sedan till makadammagasin under 

varumottagningen och vidare via dike mot recipient, kan det enligt beräkningar och 

antaganden förväntas att anläggningarna renar så att samtliga undersökta 

föroreningar underskrider riktvärdena för halt (ug/l). 
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1 Metod 
Beräkning av föroreningsmängder från området före och efter byggnation har utförts i 

modellverktyget StormTac Web. I verktyget används schablonhalter av diverse 

föroreningar för specifika markanvändningar. Schablonvärdena är baserade på 

beräkningar och provtagningar under en längre tid och som succesivt förs in i 

databasen över åren. StormTac är därför det mest multifunktionella och tillförlitliga 

verktyget som kan användas i Sverige idag för föroreningsberäkningar.  

Tillsammans med årlig nederbörd (här uppskattad till 800 mm/år), area och 

volymavrinningskoefficient beräknas föroreningsmängden för området. 

 

Schablonvärden för reningseffekter är hämtat från StormTacs databas. De har använts 

för att uppskatta föroreningsmängder efter passage och rening i anläggningarna. Det 

bör påpekas att schablonvärdena ger en grov uppskattning då det ej tas hänsyn till 

parametrar såsom inkommande föroreningshalter och utformning av anläggning, vilket 

görs i modellverktyget. 

 

För beräkning av reningseffekt vid två anläggningar i serie har följande ekvation 

använts: 

 

RE =  RE1 + RE2 − (RE1 ∗ RE2 ∗ 0,01) 

Där 

RE Är total reningseffekt 

RE1och RE2 är reningseffekt i den första respektive andra anläggningen i serien 

  

 

2 Befintliga och framtida ytor 
I tabell 1 och 2 nedan redovisas de marktyper och arealer som använts i 

beräkningarna samt motsvarande marktyp som använts i StormTac för att beräkna 

föroreningsmängder. 

 

Tabell 1: Marktyp och ytor som använts vid beräkningar för befintlig situation. 

Befintligt    

Marktyp Marktyp använd i StormTac m2 ha 

Ängsmark Ängsmark 46000 4,6 

Asfalt Asfaltsyta 3500 0,35 

Grusparkering/vägar Grusyta 18400 1,84 

Totalt:  67900 6,79 
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Tabell 2: Marktyp och ytor som använts vid beräkningar för framtida situation. 

Framtida    

Marktyp Marktyp använd i StormTac m2 ha 

Grönytor Blandat grönområde 20379 2 

Asfalt Väg 4 25520 2,55 

Takytor Takyta 20700 2,1 

Totalt:  66599 6,66 

 

3 Föroreningsberäkningar för dagvatten 

3.1 Befintlig situation 

Tabell 3 och 4 nedan redovisar beräknade föroreningshalter och mängder från 

planområdet. I tabellen redovisas riktvärden av tillåtna föroreningshalter framtagna av 

Göteborgs stad, föreoreningshalter för befintlig situation, innan exploatering samt 

föroreningshalter efter exploatering. Föroreningshalter efter exploatering redovisas i 

tre kolumner för att en jämförelse av reningseffekt kan göras.  

Dagvatten från befintliga ytor överskrider riktvärden för halter (ug/l) och total 

föroreningsmängd (kg/år) gällande fosfor, kväve och koppar. Dagvatten från området 

antas dock renas i befintligt, 200 m långt dike, beläget mitt över planområdet, innan 

det når recipient vilket förbättrar vattenkvalitén. Enligt beräkningar överskrids inga 

riktvärden efter rening i dike för den befintliga marken. Befintliga prover visar också 

på lägre halter av fosfor än de som räknats fram för befintlig situation med hjälp av 

StormTac.  

3.2 Efter exploatering 
Efter exploatering förväntas samtliga föroreningar i dagvattnet att öka, enligt 

beräkningarna. Kväve, Fosfor, Koppar, Zink, Kadmium och suspenderad substans  

överskrider, efter exploateringen, riktvärdena.  

Näringsämnena fosfor och kväve förväntas öka på grund av tillförsel av näringsämnen 

som behövs vid skötsel av de nya grönytorna samt av vissa bilvårdsprodukter som når 

dagvattnet på den nya parkeringen när det regnar på parkerade fordon. Minskad 

ängsareal innebär att färre näringsämnen kan tas upp av befintliga växter och det är 

den främsta anledningen till ökningen av dessa ämnen i dagvattnet nerströms 

planområdet. Kadmium tillkommer till dagvattnet från trafiken, främst ifrån 

bromsbelägg. Eftersom exploateringen innebär en stor ökning av asfalterad 

parkeringsyta samt väg kommer kadmium öka på grund av användning och slitage av 

bromsar. Koppar och zink är ytterligare två metaller som påverkar 

dagvattenkvaliteten. De härstammar ifrån bildäck, motorer och bromsbelägg men kan 

även komma ifrån byggnadsmaterial. Området består av nya byggnader samt 

asfaltsytor och det är därför rimligt med förhöjda halter av dessa metaller. Partiklar 

(suspenderad substans) förväntas också få förhöjda värden efter exploatering. 

Byggarbetsplatser och trafik är stora källor till partiklar.  

För att undvika att förhöjda halter av föroreningar släpps ut till recipient måste 

dagvattnet renas. Beräkningar har gjorts för två olika scenarion för att kunna göra en 
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jämförelse av hur mycket brunnsfilter på den aktuella platsen kan rena. Det är viktigt 

att påpeka att rening i brunnsfilter är väldigt beroende av att drift av filtren sköts med 

byte av filtermassan minst en gång per år. Inspektion och rensning av filtren bör göras 

oftare eftersom de kan sätta igen av löv eller annat.  

I tabell 3 och 4 redovisas beräknade föroreningshalter och mängder från planområdet 

för framtida förhållande med rening i filterbrunnar, makadammagasin och dike eller 

rening i endast makadammagasin och dike. 

Med rening i bara makadammagasin och 500 m långt dike överskrids riktvärdet för 

både halt (ug/l) och total mängd (kg/år) för fosfor. Leds dagvattnet från området 

däremot först genom filterbrunnar till föreslaget makadammagasin under 

parkeringsytan som vidare leds via 500 m långt dike mot recipient kan det enligt 

beräkningar förväntas att anläggningarna renar så att samtliga undersökta 

föroreningar underskrider riktvärdena för halt (ug/l). Endast total mängd (kg/år) fosfor 

beräknas bli högre än riktvärdet. Jämfört med befintlig situation har dock även fosfor 

reducerats signifikant.  

3.3 Resultat från beräkningar 

Tabell 3: Föroreningshalter före och efter exploatering. 

    

Riktvärde 
GBG 

Befintlig 
situation 

Efter 
exploatering 
ingen rening 

Efter 
exploatering, 
rening dike och 
makadam-
magasin 

Efter exploatering, 
rening filter typ 3, 
dike och makadam-
magasin 

Fosfor (P) µg/l 50 53 160 57,6 42 

Kväve (N) µg/l 1250 1300 1600 750 380 

Bly (Pb) µg/l 14 2 4,8 0,68 0,21 

Koppar (Cu) µg/l 10 11 17 5,3 1,7 

Zink (Zn) µg/l 30 23 38 8,3 3,4 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,13 0,52 0,11 0,07 

Krom (Cr) µg/l 15 2 6 1,8 0,96 

Nickel (Ni) µg/l 40 1,4 5,3 1,5 1,4 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,05 0,012 0,046 0,021 0,016 

Suspenderad 
substans (SS) µg/l 25000 9600 55000 6600 4500 

Oljeindex (Olja) µg/l 1000 190 460 200 400 
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Tabell 4: Föroreningshalter före och efter exploatering. 

    

Riktvärde 
GBG 

Befintlig 
situation 

Efter 
exploatering 
ingen rening 

Efter 
exploatering, 
rening dike och 
makadam-
magasin 

Efter exploatering, 
rening filter typ 3, 
dike och makadam-
magasin 

Fosfor (P) kg/år 1,05 3,7 5,4 3,4 1,7 

Kväve (N) kg/år 26,25 90 54 30 15 

Bly (Pb) kg/år 0,29 0,14 0,16 0,027 0,0085 

Koppar (Cu) kg/år 0,21 0,75 0,58 0,21 0,068 

Zink (Zn) kg/år 0,63 1,6 1,3 0,33 0,14 

Kadmium (Cd) kg/år 0,01 0,0087 0,018 0,0046 0,0028 

Krom (Cr) kg/år 0,32 0,14 0,2 0,071 0,039 

Nickel (Ni) kg/år 0,84 0,096 0,18 0,061 0,057 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,0011 0,00086 0,0015 0,00083 0,00067 

Suspenderad 
substans (SS) kg/år 525,00 670 1900 270 180 

Oljeindex (Olja) kg/år 21,00 13 15 8,1 1 
 

4 Jämförelse med tagna vattenprover 
Vattenprover har tagits på olika provpunkter i området vilka har jämförts med 

beräknade föroreningshalter. 

 

Befintlig situation där dagvattnet från området leds till recipient via dike har jämförts 

med vattenprov taget i början av befintligt dike inom planområdets östra del, se tabell 

5 nedan. Generellt är halterna lägre i vattenproverna i jämförelse med beräkningen, 

förutom kväve och nickel som visar på ungefär samma halter som beräkningarna. 

Halten för fosfor är mycket lägre än beräkningarna vilket innebär att medelvärdet som 

beräkningsprogrammet StormTac använder för den aktuella typen av yta kan vara för 

hög för det specifika området. 
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Tabell 5: Föroreningshalter efter rening samt halter i vattenprov från PKT 5a. 

    

Riktvärde 
GBG 

Befintlig 
situation 
med dike 

vattenprover 
i bef. Dike 
PKT 5a 

Fosfor (P) µg/l 50 40 21 

Kväve (N) µg/l 1250 960 1000 

Bly (Pb) µg/l 14 1 0,35 

Koppar (Cu) µg/l 10 9 2,2 

Zink (Zn) µg/l 30 10 5,9 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,08 0,047 

Krom (Cr) µg/l 15 1,5 0,47 

Nickel (Ni) µg/l 40 0,8 1,1 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,05 0,011 <0,1 

Suspenderad 
substans (SS) µg/l 25000 3500 1700 

Oljeindex (Olja) µg/l 1000 32 <200 
 

5 Näringsämnen i dagvatten 
Som tidigare beskrivits är den största källan till näringsämnen i dagvatten efter 

exploatering avsaknad av växtlighet. Växter tar upp näringsämnen i sin 

levnadsprocess och när de tas bort till förmån för asfalterade ytor blir näringsämnen 

som blåser och regnar ner över planområdet kvar i dagvattnet istället.  

Efter exploatering och rening enligt föreslagna reningsanläggningar reduceras 

näringsämnen jämfört med före exploatering. Total mängd fosfor är dock högre än 

riktvärdet enligt beräkningarna trots rening. Situationen efter exploatering är alltså 

förbättrad även om riktvärdet inte uppnås. Det kan vara ett bra tillfälle att försöka 

uppnå riktvärdena när området ändå görs om eftersom målet för recipienten är att 

förbättra kemisk status. Övergödning i havsvikar kan begränsas.  

Halter av näringsämnen i dagvattnet som visas i proverna är lägre än de som 

redovisas i beräkningarna från StormTac. Det kan bero på att det finns mindre 

näringsämnen i dagvattnet vid Sportshoppen i Grebbestad än på liknande 

referensplatser eller att den tiden på året då proverna är tagna inte motsvarar ett 

helårsperspektiv. Proverna är tagna med ca ett års mellanrum och kan därför inte ge 

en helhetsbild.  

Det bästa sättet att bli av med näringsämnen i dagvattnet är att låta vatten sakta 

rinna genom växtlighet i tex en våt damm med flytande växtöar eller en konstgjord 

våtmark.  

6 Beräkningar i StormTac - filterbrunnar 
Trots att StormTac är det mest tillförlitliga verktyg för föroreningsberäkningar i Sverige 

idag är resultatet av beräkningarna endast schablonvärden. För just filterbrunnar finns 

tre olika nivåer av reningsgrad att välja. Graden av rening beror främst på hur god 
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skötseln av filtren är. Schablonvärdena är baserade på beräkningar och provtagningar 

under en längre tid och som succesivt förs in i databasen över åren. Dock finns inga 

schablonvärden för de olika filtermaterial som ett brunnsfilter kan innehålla trots att 

det kan antas att olika mycket och olika typer av föroreningar urlakas ur filtren 

beroende på vilket filtermaterial de innehåller. Det har inte gjorts tillräckligt mycket 

prover ännu för att kunna konstatera reningseffekt för olika filtermaterial. En 

samanställning av några olika typer av filtermaterial från olika leverantörer har gjorts 

och kan ses i tabell 6.  

Tabell 6: Sammanställning av några filtermaterial i brunnsfilter ifrån olika leverantörer. 

Leverantör Filtermaterial i brunnsfilter 

Flexiclean  85 % furubark, 15 % träflis 

SEKA Miljöteknik Oljeläns, zeoliter, filtermatta 

Sorbtech Ytbark från tall, träfiber,  

Uponor Kol, zeoliter 
 

Studier görs idag på hur filtermaterialet påverkar dagvattnet nedströms filtret men ett 

antagande kan göras att det finns större risk att bark- samt trämaterial avger 

näringsämnen än att kol och zeoliter gör det. Zeoliter är vattenhaltiga 

aluminiumsilikater och även de riskerar att urlakas när regnvatten spolar igenom dem 

så att andra föroreningar hamnar i dagvattnet. 

7 Slutsats 
Det enda sättet att med säkerhet ta reda på vad en specifik plats har för 

föroreningsbelastning är att göra provtagningar och analyser av prover över tid efter 

exploatering. Vattenprover nedströms anläggningarna ska därför med fördels göras 

efter exploatering för att säkerställa att gränsvärdarna inte överstigs. Skulle det visa 

sig att halterna för fosfor, trots rimliga antaganden, är för höga finns möjlighet att 

utreda om en fosforfälla (brunn med kemisk fällning) kan installeras i systemet.  

 

Alternativet med brunnsfilter, makadammagasin och dike antas tillsammans uppnå 

tillräckligt bra rening för att inga gränsvärden av halter (ug/l) överstigs, efter 

exploatering. Endast fosfor får högre total mängd (kg/år) än riktvärdet. Med dessa 

reningsanläggningar kopplade i serie kommer föroreningsbelastningen från området bli 

förbättrat jämfört med befintlig situation. Trots att prover har tagits som visar lägre 

halt fosfor än beräkningarna finns risk att fosfor inte når riktvärdena för total mängd 

(kg/år) eftersom proverna inte visar en helhetsbild. Det bästa sättet att minska fosfor i 

dagvattnet är att låta det sakta rinna igenom en växtbeklädd yta som våt damm eller 

våtmark.  
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