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DAGVATTNETS PÅVERKAN PÅ EKOLOGISK OCH KEMISK STA-

TUS I KVILLEBÄCKEN 

- UNDERLAG TILL PROGRAM FÖR BACKAPLAN 

 

Sammanfattning 
Idag är uppmätt halt i Kvillebäcken 75 ug/L fosfor vilket ger klassen otillfredsställande eko-

logiskt status. Enligt VISS behövs 400 kg fosfor renas per år i Kvillebäckens avrinningsom-

råde för att uppnå god status. Backaplan, planlagt område, utgör 6% av Kvillebäckens av-

rinningsområde, som innebär att utsläppen fosfor från Östra Backaplan max får vara 18 

kg/år. Detta går att uppnå i teorin men kräver att mycket stora ytor avsätts för dagvattenhan-

tering.  

 

Del 1. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenkvalitet 

 
Recipienten för dagvatten från planområdet, Kvillebäcken, är utpekad som vattenföre-

komst enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF). 

Vattenförekomsterna omfattas av MKN enligt 5 kapitlet miljöbalken, 4 kapitlet VFF samt 

Länsstyrelsen Västra Götalands läns föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster 

(14 FS 2009:533). 

 

 

Figur 1. Kvillebäcken i planområde Backaplan – hämtat från Gokart. Planområdet är markerat med en röd 

rektangel 

Programområde  

Backaplan 

http://viss.lansstyrelsen.se/
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Enligt VISS är Kvillebäcken identifierat som en vattenförekomst med ID-nr. SE640781-

127057 och mynnar i Göta älv vid Frihamnen. Enligt den senaste bedömning har vattenfö-

rekomsten måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Nuvarande statusklass-

ning och kvalitetskrav till 2027 för denna vattenförekomst framgår av tabell 1. 

Tabell 1. Tabellen redovisar gällande MKN (kvalitetskrav) samt nuvarande statusklassning för ekologisk samt 

kemisk status. 

 

Motivering till ekologisk status: 

Näringsämnen och hydromorfologiska förändringar genom fysisk påverkan är utslagsgi-

vande för bedömningen.  

För denna vattenförekomst tillämpas en bakgrundshalt för totalfosfor som ligger på 

16,4 µg/l. Uppmätt medelvärdet för näringsämnen (P) för perioden 2007-2012 var 75 

µg/l. 

Statusklassificeringen görs via en kvot EK som innebär referensvärde/uppmätt värde. För att 

uppnå god status ska referensvärdet vara minst 0,5. Nuvarande klassning i Kvillebäcken är 

EK=0,2 som baseras på referensvärde 16,4 ug/l och uppmätt halt som är 75 ug/l. Kvoten 

16,4/75 är ca 0,21 vilket ger klassen otillfredsställande (på gränsen till dålig). För att klara 

god status så ska alltså uppmätt halt i Kvillebäcken högst vara ca 33 ug/l. 
 

Stora delar av strandzonen har försvunnit eftersom den har bebyggelse. Stränderna saknar 

därför många naturliga livsmiljöer för fiskar, smådjur och växter. Biologiska undersökningar 

saknas. 

Motivering till bedömningsgrunden: 

Övergödningsproblem utifrån bedömning av näringsämnen; Morfologiska förändringar och 

kontinuitet baseras på att strandzonen är så påverkad att den ekologiska statusen på grund 

av detta med stor sannolikhet är sämre än God för en eller flera biologiska parametrar. Be-

dömningen gällande kontinuitetsförändringar baseras på kontinuitetsförändringar som på-

verkar fiskar och andra djur som delvis saknar naturliga livsmiljöer i strandzon. 

Motivering till kemisk status: 

Klassificeringen av kvicksilver och PDBE (bromerade difenyletrar) till uppnår ej god base-

ras på nationella extrapoleringar. För dessa ämnen gäller ett undantag i form av mindre 

stränga krav, men försämringar få inte ske (VISS, 2018-04-18). Undersökningar utan dessa 

ämnen saknas och därför är vattenförekomsten ej klassad utan dessa ämnen. Mätningar pågår 

men inget resultat finns än i VISS. 
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Motivering till bedömningsgrunden: 

För kemisk ytvattenstatus gäller att samtliga ingående ämnen (de 45 prioriterade ämnena 

enligt vattendirektivet) ska vara under angivna gränsvärden. Den kemiska statusen baseras 

på Hg men mätdata för övriga metaller och prioämnen saknas i VISS för denna vattenföre-

komst. Därför har mätningar i Kvillebäcken utförts av länsstyrelsen i samarbete med Krets-

lopp och vatten under 2017 med totalt två mätningar. 

För prioämnen finns två kompletterande MKN värden, en för maximal tillåten koncentration 

som representeras av högst uppmätt halt i enstaka prov och en för årsmedelvärde som repre-

senterar alla mätningar under ett år. Kvillebäckens uppmätta halter överskrider max. kon-

centrationer enligt MKN för lösta halter för Zink. Zink har ett gränsvärde (årsmedelkoncent-

ration) på 3 µg/l (mjukt vatten vilket är fallet för Kvillebäcken, för hårt vatten ligger gräns-

värdet på 6 µg/l). Uppmätta halter av löst Zink i Kvillebäcken är 6.15-10.3 µg/l. Total-

halter av Zink är inte uppmätta och det behövs fler mätningar på totalhalter för att 

kunna visa om Kvillebäcken klarar MKN. PFOS klarar inte MKN årsmedelvärde en-

ligt första mätningar. PFOS är en förorening som hamnar i vatten genom luftburna partiklar 

från industrikällor. Alla andra prioämnen klarar MKN enligt de första mätningarna, se tabell 

2. Dock behövs fler mätningar (vilket är på gång) för att kunna jämföra årsmedelsvärden 

enligt MKN för PFOS till exempel där bara en mätning har utförts. 

Tabell 2. Uppmätta min-max och medelhalter i 2017 i Kvillebäcken jämfört med MKN 

 

Utöver ekologisk och kemisk statusklassning framgår av informationen i VISS att vattenfö-

rekomsten är påverkad av följande miljöproblem; övergödning, miljögifter samt morfolo-

giska förändringar och kontinuitet. Däremot bedöms den inte vara påverkad av försurning, 

flödesförändringar och främmande arter.  

Förbättringsbehov och åtgärdsförslag enligt VISS 

I VISS listas även förbättringsbehov och åtgärder. Förbättringsbehoven kopplar till; 1. Den 

begränsade konnektiviteten i sidled till närområde och svämplan i vattendrag, samt 2. Över-

gödning på grund av Totalfosfor. 

Konnektivitetsförändringar kräver sammanlagt 9,9 ha ekologiskt funktionella kantzo-

ner i sidled till närområde i Kvillebäckens avrinningsområde inklusive redan befintliga 

2017 

Tot-P 

µg/l 

Löst-Cd 

µg/l 

Löst-Ni 

µg/l 

Löst-Pb 

µg/l 

Löst-Cu 

µg/l 

Löst-Zn 

µg/l 

PFOS  

µg/l 

Uppmätt min. 21 0.00399 1.12 0.107 2.04 6.15 0.00958 

Uppmätt max. 100 0.00842 1.57 0.229 3.45 10.3 0.013 

Uppmätt medel 61 0.00621 1.35 0.168 2.73 8.9 0.016 

MKN max  0.4 34** 14** 5 30** 36 

MKN medel   0.08 4* 1.2*     0.0065 

MKN kvot 33       

*Biotillgängliga halter       

**Totala halter        
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kantzoner. Ytan baseras på åtgärden ekologiskt funktionella kantzoner som har en 

bredd av 15 meter på var sida av vattendraget. Endast den del av dessa 15 m som är 

aktivt brukad mark eller anlagd yta ligger till grund för den yta som anges. Denna ytan 

har dessutom reducerats med 15 % för att motsvara den lägsta nivå som krävs för att 

kunna uppnå god status avseende vattendraget eller sjöns närområde. 

Övergödning kräver åtgärder som reducerar inflöde av fosfor till Kvillebäcken med 

totalt 400 kg. Om man kan reducera dessa 400 kg i Kvillebäckens avrinningsområde 

så kommer recipienthalten att ligga på 33 ug/L fosfor i teorin. Åtgärdsförslag mot över-

gödning för att nå god ekologisk status innebär: Anpassade skyddszoner på åkermark, 

Våtmark typ fosfordamm, Våtmark för näringsretention och Åtgärdande av enskilda 

avlopp till normal skyddsnivå. 

Informationen om klassningarna, kvalitetskraven, etc., är hämtade från den webbaserade da-

tabasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS), http://viss.lansstyrelsen.se. 

  

http://viss.lansstyrelsen.se/
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Del 2. Analys av lämplig mängd att reducera för Backaplan 

Denna del kommer att presentera varifrån föroreningarna till Kvillebäcken kommer och visa 

på hur stor del olika aktörer bör minska, inklusive Backaplans andel av den totala redukt-

ionen.   

Kretslopp och vatten genomförde tillsammans med Miljöförvaltningen under 2016 en mo-

dellering av tretton av stadens vattendrag i progamet StormTac. Målet var att kartlägga käl-

lorna till föroreningarna i de olika recipienterna för att kunna genomföra åtgärder där de gör 

störst nytta. Utredningen ger en överblick av vad som behöver göras i hela staden och är på 

så vis underlag för att enklare och mer rättvist kunna fördela reningsbehovet totalt och där-

med underlätta arbetet med enskilda detaljplaner.  

Modellen bygger på schablonhalter för dagvatten från olika typer av markanvändningar. Re-

sultatet för Kvillebäcken framgår av figur 2, där källorna till fosfor och zink framgår.  

  

Figur 2. Fosfor och zinkkällor i Kvillebäcken 

Modellen visar på ett större reningsbehov än vad som beskrivs i VISS för fosfor (se tabell 

3). Att reningsbehovet blir större än i VISS kan förklaras med att StormTac modellen även 

tar hänsyn till föroreningsmängderna som finns i basflödet. Observera att mätdata från Kvil-

lebäcken har använts i StormTac modellen. Mer mätdata behövs för att fastställa statusen i 

Kvillebäcken och dessa nya mätningar kommer att påverka resultatet från modellen.  

Tabell 3. Reningsbehov och acceptabel belastning i Kvillebäcken 

 
Reningsbehov VISS 

Acceptabel belastning 
uppdaterad 

Reningsbehov  
uppdaterad 

P 400 450 640 

Zn Ej angivet 380 160 

I tabell 3 beskrivs också acceptabel belastning. Acceptabel belastning är det antal kg som 

vattendraget klarar att motta och ändå uppnå gränsvärdet för MKN, dvs. 33 microg/l för P. 

Reningsbehovet tas fram genom att jämföra den modellerade belastningen med den accep-

table belastningen.  Genom att använda acceptabel belastning och storleken på avrinnings-

området kan en utsläppsmängd per yta fastställas som medför att MKN uppnås. 
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Beräkningsmetod:  

Beräkningen för hur mycket ett område behöver rena görs genom tre steg.  

1. Beräkna fördelad acceptabel belastning 

2. Beräkna områdets acceptabla belastning 

3. Beräkna reningsbehovet  

Steg1. Beräkna fördelad acceptabel belastning 

Den fördelade acceptabla belastningen beräknas enligt formel (1).   

𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (

𝑘𝑔
å𝑟

) − 𝑏𝑟ä𝑑𝑑 (
𝑘𝑔
å𝑟

)

𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 (ℎ𝑎)
 

Denna metod medför att dagvatten från alla ytor inom avrinningsområdet ska kunna rinna 

till vattendraget utan att MKN överskrids. Det innebär att man exempelvis tagit höjd för 

separering från kombinerat ledningsnät genom att ställa något högre krav på befintliga om-

råden än man annars skulle gjort. Antagandet om samma utsläppsmängder per yta medför 

också att en grönyta exploateras får samma krav som om en redan hårdgjord yta exploateras. 

Med denna metod kan alltså alla områden som är lika stora släppa ut lika mycket oavsett 

markanvändningen. Detta innebär också att samma krav ställs på befintliga områden som 

nybyggda. 

Steg 2. Beräkna områdets acceptabla belastning 

För att beräkna vilken mängd ett område får släppa ut multipliceras den fördelade acceptabla 

belastningen med områdets storlek enligt former (2).  

𝑂𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (
𝑘𝑔

å𝑟
) =  𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑘𝑔/å𝑟, ℎ𝑎) ∗ 𝑂𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑦𝑡𝑎 (ℎ𝑎) 

Steg 3. Beräkna reningsbehovet.  

För att beräkna reningsbehovet jämförs befintligt (eller exploaterad) belastning med områ-

dets acceptabla belastning enligt formel (3).  

𝑅𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 = 𝐵𝑒𝑓𝑖𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑂𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (
𝑘𝑔

å𝑟
) 
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Beräkning Kvillebäcken – Backaplan 

Eftersom det bara finns ett tydligt programförslag för Östra Backaplan kommer beräkning-

arna att göras enbart för denna del.  

Enligt den StormTac modell som togs fram i samband med dagvattenutredningen kommer 

det idag ca 42 kg från Östra Backaplan. Efter en exploatering visar modellen att utsläppen 

av fosfor ökar till 78 kg/år om ingen rening sker (se tabell 4). Rimligheten i denna ökning 

har diskuterats och beror delvis på de antaganden som gjorts då modellen skapades. Genom 

att använda markanvändningarna centrumområde och industri istället för tak på Östra Back-

aplan före exploatering blev belastningen 58kg P/år vilket innebär att ökningen före och efter 

inte är lika stor. Detta PM kommer dock att utgå från dessa siffrorna i tabell 4 som ”ett värsta 

scenario”. Notera att för kväve och metallerna sjunker mängderna efter exploatering även 

utan rening.  

Beräkning:  

1. Avrinningsområdet för Kvillebäcken är 1100 hektar 

Acceptabel belastning fosfor för Kvillebäcken är 450 kg/år.  

Fosforutsläpp via bräddning till Kvillebäcken är 20 kg/år 

𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃 =
450 𝑘𝑔/å𝑟 − 20

1100 (ℎ𝑎)
= 0,39 𝑘𝑔/å𝑟, ℎ𝑎 

 

2. Östra Backaplan är 47 ha. 
 

𝑂𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 (
𝑘𝑔

å𝑟
) =  0,39

𝑘𝑔

å𝑟
, ℎ𝑎 ∗ 47 = 18 𝑘𝑔/å𝑟 

 

3. Tabell 4 visar utsläpp av näringsämnen och metaller från Östra Backaplan före och 

efter exploatering 

 
 
 
 
 

𝑅𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 78 − 18 = 60 𝑘𝑔/å𝑟 

 

För att nå totalt 18 kg/år efter exploatering krävs en rening på 76% för fosfor. För zink (och 

de andra metallerna) är mängden efter exploatering lägre än innan. 

I dagvattenutredningen föreslås makadamdiken för vägar och biofilter för kvartersmarken. 

Reningseffekten anges vara 80 respektive 88% för zink så med dessa anläggningar uppnås 

tillräcklig rening av zink. Reningseffekten för fosfor uppges vara 36 % för makadamdiken 

 P N Pb Cu Zn 

Före exploatering Östra Backaplan 42 590 6.4 11 48 

Efter exploatering Östra Backaplan 78 560 5.8 9.0 43 
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respektive 68% för biofilter i dagvattenutredningen. Föreslagna anläggningar i dagvattenut-

redningen når alltså inte upp till de 76% rening som krävs för att nå målet om max 18kg 

P/år. Reningseffekten kan till viss del ökas genom att skapa större anläggningar. En grov 

beräkning visar att 76% fosforrening kan uppnås med biofilter men det kräver att allt dag-

vatten från området passerar anläggningen och att den är 9 % av den reducerade ytan (vilket 

inom Östra Backaplan motsvarar 27 000 m2).  

Genom att skapa de ytorna som krävs för dagvattenrening så att målet om 18kg P/år nås har 

Östra Kvillebäcken bidragit med 6% av det totala reningsbehovet för Kvillebäcken, vilket är 

i proportion till dess storlek.  

Slutsats 

Modellering visar att mängderna av de flesta ämnen kommer att minska med exploateringen. 

Utan någon rening sker en ökning av fosfor och föreslagna reningslösningar i dagvattenut-

redningen är inte tillräckliga för att minska mängden fosfor.  

För att göra sin andel av att förbättra Kvillebäckens status är en acceptabel belastning 0,39 

kg P/ha. Reningsanläggningarna föreslagna i dagvattenanläggningen är inte tillräckliga för 

att nå mängderna för fosfor utan en ca 76% rening av fosfor behöver uppnås. Detta är i teorin 

möjligt men då måste större ytor avsättas för dagvattenhantering (istället för 2,5% skulle 9% 

av den reducerade ytan behövs för dagvattenhantering med biofilter). 

Om detaljplanerna kan visa att de uppfyller kravet på att släppa ut max 0,39kg P/år, ha med 

andra typer av anläggningar eller mindre plats är detta acceptabelt.  

 


