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Kompletterande PM NR 1, för: 

”Dagvattenutredning. Utökad infartsparkering, Grebbestad, Tanums kommun.”, daterad 2014-05-02 och 

utförd av Aqua Canale. 

 

Följande föroreningsberäkningar har utförts och kompletterats ovanstående utredning, av ÅF Infrastructure AB. 

Föroreningar är beräknade utifrån ytor och flöden redovisade i Aqua Canales utredning. 

 

Sammanfattning 
De föroreningar som erhålls, efter anläggning av ny parkeringsyta, avskiljs delvis från dagvattnet genom 

sedimentering och avsjunkning till botten via föreslaget dike och föreslagen damm.  

Dammen har både en flödesutjämnande och viss renande funktion inom ett s.k. 20 års regn. Efter passage genom  

fördröjningsdike och damm släpps dagvattnet ut till befintligt dike, för vidare transport söderut, med slutdestination 

i recipienten Grebbestad Inre Skärgård. Någon förändring av flöden inom befintliga dagvattenanläggningar, inom 

ett 20 års regn, kommer därmed ej att ske. 

Samtliga föroreningsämnen ligger under tillåtna gränsvärden, både för anläggning av grusparkering alternativt 

anläggning av asfaltparkering. 
 

Föroreningsberäkningar för dagvatten 
Tabeller nedan redovisar föroreningsmängder i dagvattenflödet, före och efter nybyggnation, men 

innan passage via fördröjningsdike och damm. 

 

Föroreningsmängder i dagvatten vid anläggning av grusbelagd parkering: 
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Föroreningsmängder i dagvatten vid anläggning av asfaltbelagd parkering: 

 
 

Förklaring till ovanstående tabeller: P=Fosfor, N=Kväve, Pb=Bly, Cu=Koppar, Zn=Zink, Cd=Kadmium, Cr=krom, Ni=Nickel, 

Hg=Kvicksilver, SS=Suspenderade/Lösa Partiklar (SS är ett begrepp för suspenderade ämnen, dvs små rörliga partiklar som fibrer, jord 

odyl) 

 

Föroreningsämnen efter nybyggnation av den asfalterade parkeringsytan ligger för flertalet av ämnena över 

riktvärdesgränsen, enligt Storm Tacs riktvärden, Riktvärdesgrupp 2M.  

Att föroreningsämnena stiger efter byggnation beror på förändring av markanvändning, tex ökar mängden 

tungmetaller pga att naturmark ersätts av asfaltbelagd yta.  

 

För beräkning och värdering av dagvattnets föroreningsämnen har StormTac´s uppgifter och beräkningsmetoder 

använts. Riktvärden som använts för slutrecipienten Grebbestad Inre Skärgård är ”Stormwater 2M, 

Riktvärdesgruppen, Stockholm (2009)”.  

För mottagande recipienter som mindre sjöar, vattendrag och havsvikar kallas riktvärdesnivån för M och för hav är 

riktvärdesnivån benämnd S. Riktvärdena för utsläpp till recipient M är striktare än dem för utsläpp till S. Det beror 

på antagandet att tex havsvikar har en begränsad vattenomsättning och mindre möjlighet till utspädning av 

föroreningar. Angivelsen 2 gäller för delavrinningsområden uppströms utsläppspunkt i recipient. Även denna nivå 

är indelad i två delar på samma sätt som recipientvärdena. Dessa riktvärden är lämpliga att använda t.ex. vid 

kommunens planläggning, ny exploateringar eller förtätningar där fler fastigheter bör ha en gemensam lösning.  
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Dagvattnet leds från parkeringsyta till ett nytt grunt fördröjningsdike, i väster. Sammanlagd längd på diket är ca 

150m. Reningsprocenten av dagvattenflödet genom passage i diket är beräknad enligt nedan. 

 

 
 

Dagvattnet från den grusbelagda p-ytan innehåller följande föroreningsämnen, efter dikestransport. 

 
 

Dagvattnet från den asfaltbelagda p-ytan innehåller följande föroreningsämnen, efter dikestransport. 

 
 

Dagvattenflödet renas sedan delvis på nytt under passage via dammen och samtliga värden hamnar då inom tillåten 

gräns. Tabell nedan redovisar reningsgrad (i procent) för föreslagen lösning med anläggning av damm. 

 

 
 

Redovisad reningsprocent för våtdamm, är exempel i enlighet med Aqua Canales lösning med anläggning av 

damm. Dammen tar emot dagvattnet från alla nya hårdgjorda ytor och syftet är fördröjning med viss reningseffekt. 
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Tabell nedan redovisar föroreningsmängder i dagvattenflödet, som lämnar dammen, efter anläggning av en 

grusbelagd parkeringsyta. 

 
 

 

Tabell nedan redovisar föroreningsmängder i dagvattenflödet, som lämnar dammen, efter anläggning av en 

asfaltsbelagd parkeringsyta.  

 
 

 Slutsats 
Samtliga föroreningar håller sig under gällande riktvärden redan efter passage via fördröjningsdiket och sjunker 

sedan ytterligare efter passage via dammen. Det renaste alternativet är anläggande av en grusparkering, förutom 

gällande kväve-värdet (N), som istället sjunker vid anläggande av asfaltparkering.  

Enligt Aqua Canales redogörelse i utredningstexten så kommer vattnet från dammen att släppas vidare till en 

befintlig bäck, vid punkt 12. Denna bäck leder sedan vidare ned till slutlig recipient, som är Grebbestads Inre 

Skärgård. Eftersom utflödet från dammen regleras via utloppsledning och koncentreras till 0-14 l/s så kommer inte 

vattenbalansen i området att förändras i och med utbyggnad av parkeringsyta. 

 


