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Sammanfattning
Ramböll Sverige AB har bedömt reningseffekten av projekterade
dagvattenanläggningar i systemhandlingen för detaljplan Backa 170:1. Samt fört
ett kort resonemang om exploateringens eventuella påverkan på recipienten
Kvillebäcken. Projekterade dagvattenanläggningarna innefattar växtbäddar och
makadamdiken. En del av fastigheten föreslås även avvattnas till ett befintligt dike
i den södra delen av planområdet varvid en generell dikessektion har estimerats. I
området leds även delar av gatuytorna till underjordiska magasin eller direkt ner
till ledningsnätet.

Beräkningarna visar att projekterade växtbäddar, makadamdiken och befintligt
gräsdike avskiljer föroreningsmängder för nästa samtliga ämnen med undantag
för halter av nickel och bens(a)pyren vars halt förblir densamma före och efter
rening. Föroreningshalterna reduceras också till under målvärden ställda för den
minde känsliga recipienten Kvillebäcken efter rening i växtbäddar, makadamdiken
samt befintligt gräsdike.

För de ytor som leds direkt till ledningsnätet sker ingen rening. Varav
föroreningshalter för koppar, zink och kvicksilver överskrider målvärdena. Sett till
området i helhet erbjuder dock samtliga projekterade dagvattenanläggningar
erforderlig rening då föroreningshalterna för hela området efter rening understiger
målvärdena. Detta innebär att planerad exploatering med projekterade
anläggningar ej bör medföra en negativ påverkan på recipienten Kvillebäcken och
förhindrar därmed inte målet att nå miljökvalitetsnormerna.
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PM Föroreningsbedömning dagvattenhantering
detaljplan Backa 170:1

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Skandia Fastigheter AB har gett Ramböll Sverige AB i uppdrag att bedöma
reningseffekten av projekterade dagvattenanläggningar i systemhandlingen för
detaljplan Backa 170:1. Samt föra ett kort resonemang om exploateringens
eventuella påverkan på recipienten Kvillebäcken.

De projekterade dagvattenanläggningarna innefattar växtbäddar och
makadamdiken. Dessa är dimensionerade efter Kretslopp och vattens
fördröjningskrav om 10mm/m2 hårdgjord yta (reducerad area) på kvartersmark.
En del av fastigheten föreslås även avvattnas till ett befintligt dike i den södra
delen av planområdet. Denna åtgärd är ännu inte beslutad om men
reningseffekten för en generell dikessektion har också estimerats, då med
utgångspunkt i Kretslopp och vatten fördröjningskrav. I området leds även delar
av gatuytorna till underjordiska magasin eller direkt ner till ledningsnätet. För
dessa ytor har reningseffekten inte beräknats.

2. Förutsättningar dagvattenhantering

För dagvattenhanteringen i uppdraget gäller riktlinjer och funktionskrav från
Göteborgs stad, Kretslopp och Vatten, Miljöförvaltningen samt Svenskt Vattens
publikationer.

Fördröjning av dagvatten ska anordnas enligt Kretslopp och Vattens riktlinjer. I
nuläget innebär det att nederbörd motsvarande 10 mm/m2 hårdgjord yta
(reducerad area) på kvartersmark ska fördröjas.

2.1 Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Miljökvalitetsnormer, MKN, är ett styrinstrument inom Vattenförvaltningen som
står för den svenska lagstiftningens implementering av EU:s vattendirektiv.
Miljökvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst bör ha och som
underlag för MKN har ekologisk status/potential samt kemisk ytvattenstatus
bedömts för varje vattenförekomst. För ytvattenförekomster syftar
miljökvalitetsnormerna till att uppnå Hög eller God ekologisk status/potential och
God kemisk ytvattenstatus senast den 22 december 2015, om de inte omfattas av
undantag. Undantag kan meddelas i form av ett mindre strängt krav eller som en
tidsfrist.
Ekologisk status/potential är en sammanvägning av biologiska, fysikalisk-kemiska
och hydrologiska parametrar.
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Exempel på fysikalisk-kemiska parametrar som ingår är näringsämnen, turbiditet
och pH. Resultatet för de olika parametrarna vägs sedan samman i en
övergripande ekologisk status/potential för vattenförekomsten. Ekologisk
status/potential klassificeras i fem klasser: Hög, God, Måttlig, Otillfredsställande
och Dålig status. Miljökvalitetsnormen för de vatten som har bedömts ha God
ekologisk status, är att den goda vattenkvaliteten ska bibehållas.

Kemisk ytvattenstatus bestäms av gränsvärden för ett antal ämnen som är
gemensamma för EU. Samtliga ämnen är miljögifter och benämns i
vattenförvaltningsarbetet som prioriterade ämnen. Exempel på prioriterade ämnen
är: kadmium, kvicksilver, tributyltenn (TBT) och flera olika polyaromatiska
kolväten (PAH). Om gränsvärdet för ett av ämnena överskrids klaras inte kravet
på God kemisk ytvattenstatus.

PBDE (industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel) och
kvicksilver omfattas av mindre stränga kvalitetskrav detta då det bedöms vara
tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer som motsvarar God kemisk
ytvattenstatus. De nuvarande halterna (december 2015) av PBDE och kvicksilver
får dock inte öka.

2.2 Statusklassning aktuell recipient
Den ekologiska statusen för recipienten Kvillebäcken (ID:
WA95875860/SE640781-127057), är klassad som Måttlig. Detta på grund av
övergödning och hydromorfologiska förändringar. Vattenförekomsten bedöms inte
kunna nå God ekologisk status till 2021 och ett tidsundantag till 2027 har satts.

Den kemiska ytvattenstatusen är klassad som God. Detta med undantag för
polybromerade difenylterar, PBDE (bromerade flamskyddsmedel) samt kvicksilver
och kvicksilverföreningar som ej uppnår god kemisk ytvattenstatus.

2.3 Reningskrav för dagvatten
Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen, ställer krav på rening av dagvatten i enlighet
med Miljöbalken och Vattendirektivet. Göteborgs Stads publikation Reningskrav
för dagvatten (2016), innehåller en metodik för att bedöma reningskrav för
dagvatten vid nybyggnation eller större ombyggnation. Om metodiken följs kan
Miljöförvaltningens krav uppfyllas, och i de flesta fall ej försämra
miljökvalitetsnormer för recipienten.

För att bedöma om det ska föreligga krav på dagvattenrening vid exploatering ska
en platsspecifikbedömning göras. Bedömningen ska utgå från recipientens
känslighet samt markanvändning inom den avvattnade ytan. Bedömningen görs
genom matrisen som är presenterad i Tabell 1.
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Planerad markanvändning för Backafastighet 170:1 klassas enligt Göteborgs Stads
publikation Reningskrav för dagvatten (2016), som Medelbelastad yta och
Kvillebäcken som en känslig recipient. Detta resulterar i bedömningen att
reningsmetod av typen Enklare rening dagvatten kommer att behövas på den
planerade parkeringsplatsen, se Tabell 1.

Tabell 1. Matris för dagvattenrening, hämtad från Kretslopp och vattens
publikation Reningskrav för dagvatten.

Recipient Hårt belastad yta Medelbelastad yta
Mindre belastad

yta

Mycket känslig Omfattande rening Rening Enklare rening

Känslig Rening Enklare rening Fördröjning

Mindre känslig Rening Enklare rening Fördröjning

Med enklare rening avses avskiljning av partiklar företrädelsevis översilning
genom växtlighet eller fördröjning. Exempelvis genom översilning och gräsdike,
brunnsfilter, torra dammar, olika typer av magasin med väl dimensionerade
sandfång och driftmöjligheter (Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, 2016-10-
31).

2.4 Rikt- och målvärden för dagvattenutsläpp
Miljöförvaltningen i Göteborgs stads riktvärden för dagvattenutsläpp är baserade
på miljökvalitetsnormer för vattendrag och är framtagna för att säkerställa att den
mest känsliga recipienten inte påverkas av ett dagvattenutsläpp. Dock har det
visat sig att mindre känsliga recipienter klarar högre belastning (Göteborgs Stads
publikation Reningskrav för dagvatten, 2016). En mindre känslig recipient bedöms
klara minst dubbla riktvärdena för fosfor, kväve, koppar, zink, totalt organiskt kol
(TOC) och suspenderat material (SS) utan att negativt påverka MKN.

Med anledning av detta resonemang har målvärden tagits fram som komplement
till Miljöförvaltningens riktvärden. Riktvärden gäller alltså fortfarande för mycket
känsliga recipienter, men för övriga recipienter kan målvärden användas. Tabell 2
visar en sammanställning av rikt- och målvärden för dagvattenutsläpp.

Då Kvillebäcken klassas som en känslig recipient kan målvärdena för de ämnen
som är listade i Tabell 2 användas och för övriga ämnen används riktvärdena
enligt Miljöförvaltningen. För enkelhetens skull kallas samtliga i
föroreningsberäkningarna för målvärden.
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Tabell 2. Miljöförvaltningen i Göteborgs stads riktvärden angivna i (µg/l) för fosfor,
kväve, koppar, zink, suspenderat material och totalt organiskt kol samt Kretslopp
och vattens målvärden till mindre känslig recipient.

(Göteborgs Stads publikation Reningskrav för dagvatten, 2016)

3. Föroreningsberäkningar

Bedömning av reningsbehov enligt Reningskrav för dagvatten (2016) kompletteras
med föroreningsberäkningar för området. Föroreningsberäkningarna jämförs med
målvärden från Kretslopp och vatten. För de ämnen som målvärden saknas
jämförs beräkningarna med riktvärden för vattenkvalitet i dagvatten vid utsläpp
till recipient från Miljöförvaltningen.

Föroreningsberäkningarna har utförts för den projekterade dagvattenanläggningar
med hjälp av StormTac webbapplikation (v18.2.2), ett webbaserat verktyg för
föroreningstransport. Modellen innehåller även dimensionering av
dagvattenanläggningar, processer för avrinning, flödestransport, recipienter,
rening och flödesutjämning.

Som indata kräver StormTac årsnederbörd och markanvändning för det studerade
området. Till de olika markanvändningarna finns schablonhalter för
föroreningsinnehållet i dagvatten. Dessa baseras på långa, flödesproportionella
provtagningsserier på dagvatten. Genom att ange aktuella areor för respektive
markanvändning beräknas dagvattnets föroreningsinnehåll (årsmedelvärden) för
angivet område. Modellen omfattar dagvatten och basflöde (inläckande
grundvatten) och ger en årsmedelkoncentration på dagvattnets
föroreningsinnehåll samt årlig massbelastning.

Nederbördsintensiteten 840 mm/år för göteborgsområdet har använts som indata
för nederbörden.

Ämne

Miljöförvaltningens i
Göteborgs stads
riktvärde (µg/l)

- mycket känslig recipient

Kretslopp och vattens i
Göteborgs stads
målvärde (µg/l)

- övriga recipienter

Fosfor (P) 50 150

Kväve (N) 1 250 2 500

Koppar (Cu) 10 22

Zink (Zn) 30 60

SS 25 000 60 000

TOC 12 000 20 000
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Föroreningsberäkningarna har utförts för StormTac 12 standardämnen som är
fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr),
nickel (Ni), kvicksilver (Hg), suspenderad substans (SS), olja, polycykliska
aromatiska kolväten 16 (PAH16) och bens(a)pyren (BaP). För metaller och
näringsämnen avses alltid totalhalter.

3.1 Markanvändning och ytindelning
Föroreningsberäkningarna har utförts enligt systemhandlingen för
Backafastigheten 170:1 daterad (2017-12-15). Figur 1 nedan visar vilka ytor som
antagits avvattnas till respektive typ av reningsanläggning som projekterats i
systemhandlingen. Då gräsdiket är befintligt har det inte projekterats varvid en
uppskattning av det istället har gjorts.

Den föreslagna gestaltningen av området enligt systemhandlingen har
klassificerats enligt StormTacs olika markanvändningskategorier. För samtliga
gator inom planområdet har Lokalgata med kantstöd använts. På övriga ytor har
Gräsyta använts.

Rening växtbäddar

Rening makadamdiken

Rening gräsdike

Direkt ledningsnät

Gräsyta

Figur 1. Ytindelning dagvattenanläggning.
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· Lokalgata med kantstöd innefattar vägytan för lokalgator inom ett
bostadsområde, där gator har kantsten och allt dagvatten leds ner via
brunnar in i dagvattenledningar, de vill säga där ingen rening sker.

· Gräsyta avser endast gräsyta och inga gångvägar m.m.

Tabell 3 visar antagen markanvändning samt storlek av ytorna som rinner av till
respektive dagvattenanläggning. Tabell 3 redovisar även antagen
avrinningskoefficient för respektive markanvändning då de tillsammans anger
reducerade arean.

Tabell 3. Markanvändning för ytor till respektive dagvattenhanteringsmetod,
avrinningskoefficienter samt reducerad area som använts vid
föroreningsberäkningar i StormTac.

Avr.koeff.
[φ]

Biofilter
Area [ha]

Makadamdiken
Area [ha]

Gräsdike
Area [ha]

Direkt
ledningsnät
Area [ha]

Lokalgata
med
kantstöd

0,85 0,27 0,16 0,04 0,19

Gräsyta 0,10 - - 0,14 -
Total area
[ha] 0,27 0,16 0,18 0,19

Total
reducerad
area [ha]

0,23 0,14 0,05 0,16

3.2 Projekterade dagvattenanläggningar
Tabell 4 nedan redovisar den totala arean för de projekterade
dagvattenanläggningarna samt en uppskattning av det befintliga dikets kapacitet.

Tabell 4. Uppskattning av dagvattenanläggningarnas totala area enligt
systemhandling.

Biofilter Makadamdiken Gräsdike Direkt ledningsnät

Area [m2] 160 285 200 -

3.3 Resultat föroreningsberäkningar

3.3.1 Reningseffekt växtbäddar
Figur 2 visar modellerad tvärsektion på växtbädden som används för
föroreningsberäkningarna i StormTac. Där fördröjningszonen ovan växtbädden är
300 mm och fitermaterialet (växtbädd, sand och makadam) totalt 700 mm.
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Figur 2. Växtbäddens tvärsektion som används för föroreningsberäkningarna i
StormTac.
För växtbäddar rekommenderas arean på magasinet motsvara 1,0 - 11 % av den
reducerade avrinningsytan. Göteborgs stads fördröjningskrav på 10mm/m2

reducerad area uppnås när 2 % av delavrinningsområdets reducerade yta bidrar.
En reducerade avrinningsyta på 2 % för ytan som leds till växtbäddarna innebär
en total anläggningsarea på ca 50 m2. Men en uppehållstid på ca 10 h innebär
detta att ca 80 % av den årliga regnvolymen fördröjs och renas lokalt (P110 Figur
1.17).

I Tabell 5 redovisas föroreningsmängder före och efter rening i växtbäddar.

Tabell 5. Beräknade föroreningsmängder (kg/år) i dagvatten för definierade
markanvändningar för ytor som leds till växtbäddar samt mängden efter rening.

Resultaten visar att mängden föroreningar minskar efter rening i växtbädd.

Ämne
Mängd före rening

(kg/år)
Mängd efter rening

(kg/år)
Avskild mängd

(kg/år)

P 0,30 0,15 0,15

N 2,7 1,9 0,8

Pb 0,023 0,0054 0,018

Cu 0,06 0,025 0,035

Zn 0,14 0,038 0,10

Cd 0,0004 0,00009 0,0003

Cr 0,002 0,0014 0,0006

Ni 0,0024 0,0021 0,0003

Hg 0,00012 0,00007 0,00005

SS 120 46 74

Olja 0,33 0,21 0,12

PAH16 0,0004 0,00009 0,0003

BaP 0,000014 0,00001 0,000004
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I Tabell 6 redovisas föroreningshalter före och efter rening i växtbäddar.
Föroreningshalterna jämförs med målvärden enligt Kapitel 2.4 Rikt- och
målvärden för dagvattenutsläpp.

Tabell 6. Beräknad föroreningshalt (µg/l) i dagvatten före och efter rening i
växtbäddar. Rödmarkering redovisar målvärden tangeras eller överskrids.

Resultaten visar att rening krävs då koppar, zink och kvicksilver överstiger
målvärdet vid planerad markanvändning. Resultaten visar också att projekterade
växtbäddar sänker samtliga föroreningshalter till under målvärdena.

En reducerade avrinningsyta på 2 % för ytan som leds till växtbäddarna utgör en
total anläggningsarea på ca 50 m2. Då den totala arean för de projekterade
växtbäddarna uppgår till ca 160 m2, varvid slutsatsen att projekterade växtbäddar
bistår med erforderlig rening kan dras.

3.3.2 Reningseffekt makadamdike
Figur 3 visar den tvärsektion på makadamdiket som använts för
föroreningsberäkningarna i StormTac.

Ämne
Halt före rening

(µg/l)
Halt efter rening

(µg/l)
Målvärde

(µg/l)

P 140 89 150

N 1300 1100 2500

Pb 11 3,4 14

Cu 28 16 22

Zn 66 25 60

Cd 0,18 0,053 0,4

Cr 0,93 0,74 15

Ni 1,2 1,0 40

Hg 0,057 0,038 0,05

SS 56000 29000 60000

Olja 160 100 1000

PAH16 0,18 0,057 -

BaP 0,0065 0,005 0,05
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Figur 3. Makadamdikets tvärsektion som använts för föroreningsberäkningarna i
StormTac.

För makadamdiken rekommenderas arean på magasinet motsvara 2,0 - 12 % av
den reducerade avrinningsytan. Göteborgs stads fördröjningskrav på 10mm/m2

reducerad area uppnås när 2 % av delavrinningsområdets reducerade yta bidrar.
En reducerade avrinningsyta på 2 % för ytan som leds till makadamdikena innebär
en total anläggningsarea på ca 30 m2. Men en uppehållstid på ca 10 h innebär
detta att ca 80 % av den årliga regnvolymen fördröjs och renas lokalt (P110 Figur
1.17).

I Tabell 7 redovisas föroreningsmängder före och efter rening i makadamdiken.

Tabell 7. Beräknade föroreningsmängder (kg/år) i dagvatten för definierade
markanvändningar för ytor som leds till makadamdiken samt mängden efter
rening.

Ämne
Mängd före rening

(kg/år)
Mängd efter rening

(kg/år)
Avskild mängd

(kg/år)

P 0,18 0,12 0,05

N 1,6 1,0 0,55

Pb 0,014 0,0063 0,0075

Cu 0,035 0,012 0,023

Zn 0,082 0,030 0,052

Cd 0,00023 0,00012 0,00011

Cr 0,0012 0,00057 0,00058

Ni 0,0014 0,0014 0

Hg 0,000071 0,000053 0,000018

SS 70 37 33

Olja 0,20 0,12 0,072

PAH16 0,00023 0,00014 0,000092

BaP 0,0000081 0,0000062 0,0000019
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Resultaten visar att mängden föroreningar minskar efter rening i makadamdikena,
detta med undantag för nickel där halten är densamma före och efter rening.

I Tabell 8 redovisas föroreningshalter före och efter rening i makadamdiken.
Föroreningshalterna jämförs med målvärden enligt Kapitel 2.4 Rikt- och
målvärden för dagvattenutsläpp.

Tabell 8. Beräknad föroreningshalt (µg/l) i dagvattenföre och efter rening i
makadamdiken. Rödmarkering redovisar målvärden tangeras eller överskrids.

Resultaten visar att rening krävs då koppar, zink och kvicksilver överstiger
målvärdet vid planerad markanvändning. Resultaten visar också att projekterade
makadamdiken minskar samtliga föroreningshalter till under målvärdena.

En reducerade avrinningsyta på 2 % för ytan som leds till makadamdikena utgör
en total anläggningsarea på ca 30 m2. Då den totala arean för de projekterade
makadamdikena uppgår till ca 285 m2, varvid slutsatsen att projekterade
makadamdiken bistår med erforderlig rening kan dras.

3.3.3 Reningseffekt gräsdike
Figur 4 visar den tvärsektion på gräsdiket om använts för föroreningsberäkningar i
StormTac.

Ämne
Halt före rening

(µg/l)
Halt efter rening

(µg/l)
Målvärde

(µg/l)

P 140 100 150

N 1300 840 2500

Pb 11 5,1 14

Cu 28 9,5 22

Zn 66 24 60

Cd 0,18 0,1 0,4

Cr 0,93 0,46 15

Ni 1,2 1,2 40

Hg 0,057 0,043 0,05

SS 56000 30000 60000

Olja 160 100 1000

PAH16 0,18 0,11 -

BaP 0,0065 0,05 0,05
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Figur 4. Gräsdikets tvärsektion modellerad i StormTac.

För gräsdiken rekommenderas arean på magasinet motsvara 2,5 - 80 % av den
reducerade avrinningsytan. Göteborgs stads fördröjningskrav på 10mm/m2

reducerad area uppnås när 4,5 % av delavrinningsområdets reducerade yta
bidrar. En reducerade avrinningsyta på 4,5 % för ytan som leds till gräsdiket
innebär en total anläggningsarea på ca 22 m2. Med en uppehållstid på ca 10 h
innebär detta att ca 80 % av den årliga regnvolymen fördröjs och renas lokalt
(P110 Figur 1.17).

I Tabell 9 redovisas föroreningsmängder före och efter rening i gräsdiket
modellerade i StormTac.

Tabell 9. Beräknade föroreningsmängder (kg/år) i dagvatten för definierade
markanvändningar för ytor som leds till gräsdiken samt mängden efter rening.

Ämne
Mängd före rening

(kg/år)
Mängd efter rening

(kg/år)
Avskild mängd

(kg/år)

P 0,094 0,81 0,012

N 0,83 0,73 0,099

Pb 0,0044 0,0029 0,0015

Cu 0,013 0,010 0,0021

Zn 0,028 0,021 0,0073

Cd 0,00010 0,000073 0,000030

Cr 0,00090 0,00075 0,00015

Ni 0,00082 0,00082 0

Hg 0,000021 0,000020 0,0000015

SS 25 16 9,4

Olja 0,099 0,073 0,026

PAH16 0,000072 0,000066 0,0000064

BaP 0,0000035 0,0000035 0
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Resultaten visar att mängden föroreningar minskar med rening i gräsdiket detta
med undantag för nickel och bens(a)pyren där halten är densamma före och efter
rening.

I Tabell 10 redovisas föroreningshalter före och efter rening i gräsdiket.
Föroreningshalterna jämförs med målvärden enligt Kapitel 2.4 Rikt- och
målvärden för dagvattenutsläpp.

Tabell 10. Beräknad föroreningshalt (µg/l) i dagvattenföre och efter rening i
gräsdiket. Rödmarkering redovisar målvärden tangeras eller överskrids.

Resultatet visar att ingen rening krävs då inga föroreningshalter överstiger
målvärdet vid planerad markanvändning. Detta beror på att en stor andel av
ytorna som rinner av till diket utgörs av gräs. Resultaten visar också att gräsdiket
minskar samtliga föroreningshalter till under målvärdena.

En reducerade avrinningsyta på 4,5 % för ytan som leds till gräsdiket utgör en
total anläggningsarea på ca 35 m2. Då den totala arean för de gräsdiket har
uppskattats uppgå till ca 200 m2, varvid slutsatsen att gräsdiket bistår med
erforderlig rening kan dras.

Ämne
Halt före rening

(µg/l)
Halt efter rening

(µg/l)
Målvärde

(µg/l)

P 130 110 150

N 1100 1000 2500

Pb 6 3,9 14

Cu 17 14 22

Zn 38 28 60

Cd 0,14 0,10 0,4

Cr 1,2 1,0 15

Ni 1,1 1,1 40

Hg 0,029 0,027 0,05

SS 34000 22000 60000

Olja 140 100 1000

PAH16 0,099 0,090 -

BaP 0,0048 0,0048 0,05
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3.3.4 Ytor direkt till ledningsnät
För de ytor som leds direkt till ledningsnätet erhålls ingen rening (Blåmarkerade i
Figur 1). Beräknade föroreningshalter för denna yta med antagen
markanvändning redovisas dock i Tabell 11 nedan.

Tabell 11. Beräknad föroreningshalt (µg/l) i dagvatten för de ytor som leds direkt
till ledningsnätet. Rödmarkering redovisar målvärden tangeras eller överskrids.

Resultaten visar att för föroreningshalten för koppar, zink och kvicksilver
överskrider målvärdena.

3.3.5 Reningseffekt hela området
Tabell 12–13 nedan visar reningseffekten som växtbäddarna, makadamdikena och
gräsdiket har på hela området. Tabell 12 visar föroreningsmängder före och efter
rening i beräknade i StormTac för hela området, och Tabell 13 föroreningshalterna
före och efter rening för hela området.

Tabell 12. Beräknade föroreningsmängder (kg/år) i dagvatten för hela området
mängden efter rening.

Ämne
Halt före rening

(µg/l)
Målvärde

(µg/l)

P 140 150

N 1300 2500

Pb 11 14

Cu 28 22

Zn 66 60

Cd 0,18 0,4

Cr 0,93 15

Ni 1,2 40

Hg 0,057 0,05

SS 56000 60000

Olja 160 1000

PAH16 0,18 -

BaP 0,0065 0,05

Ämne
Mängd före rening

(kg/år)
Mängd efter rening

(kg/år)
Avskild mängd

(kg/år)
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Resultatet visar att mängden föroreningar minskar med rening i samtliga
dagvattenanläggningar.

Tabell 13. Beräknad föroreningshalt (µg/l) i dagvatten för hela området.
Rödmarkering redovisar målvärden tangeras eller överskrids.

Resultaten visar att för föroreningshalten för koppar, zink och kvicksilver
överskrider målvärdena före rening. Resultaten visar också att projekterade
dagvattenanläggningar minskar samtliga föroreningshalter till under målvärdena.

P 0,79 0,59 0,20

N 7,2 5,8 1,4

Pb 0,060 0,033 0,027

Cu 0,15 0,093 0,057

Zn 0,36 0,20 0,16

Cd 0,0010 0,00059 0,00041

Cr 0,0055 0,0042 0,0013

Ni 0,0066 0,0062 0,0004

Hg 0,00030 0,00023 0,00007

SS 300 190 210

Olja 0,89 0,66 0,23

PAH16 0,00099 0,00059 0,0004

BaP 0,000036 0,000031 0,000005

Ämne
Halt före rening

(µg/l)
Halt efter rening

(µg/l)
Målvärde

(µg/l)

P 140 103 150

N 1300 1015 2500

Pb 10 5,7 14

Cu 27 16 22

Zn 63 34 60

Cd 0,18 0,10 0,4

Cr 0,97 0,74 15

Ni 1,2 1,1 40

Hg 0,053 0,041 0,05

SS 53000 33355 60000

Olja 160 117 1000

PAH16 0,17 0,10 -

BaP 0,063 0,0054 0,05
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Vilket betyder att dagvatten från området klarar målvärden och att ytterligare
rening inte krävs.

3.4 Osäkerheter i beräkningsverktyget StormTac
I modellen sammanställs schablonvärden i form av årliga avrinningskoefficienter
och schablonhalter för olika markanvändning. Dessa uppdateras kontinuerligt efter
kännedom om nya undersökningar. Föroreningshalterna som anges i StormTac är
alltså årsmedelvärden vilket inte ska förväxlas med momentana värden i
dagvatten eller recipient.

Kalibrering av schablonhalterna som används i StormTac utförs med hänsyn till
tidstrender och för ämnen med få data görs jämförelser med data från liknande
markanvändning. En enda undersökning (ett specifikt databasvärde) utgör värdet
av en lång serie av flödesproportionellt tagna samlingsprover, vilket innebär att
enskilda värden kan utgöra ett sammanställt medelvärde av flera prover eller
många olika undersökningar.

Vid kalibrering av schablonhalter har främst svenska undersökningar använts,
vilket innebär att schablonhalterna i StormTac är mest tillförlitliga för svenska
förhållanden. På grund av bristen på data för vissa föroreningar och vissa
markanvändningar har dock även internationella studier använts. Tillförlitligheten
är generellt högst (spridningen i data minst) för markanvändningskategorierna för
olika bostadsområden och genomfartsvägar samt för ämnena partiklar (SS),
näringsämnen och metaller, undantaget kvicksilver.

Att ta fram schablonhalter är komplext, och på grund av stora skillnader i
underlag för olika ämnen och markanvändningar är det svårt att beräkna och
kortfattat beskriva osäkerheterna för respektive värde. För mer specifika
markanvändningskategorier anger modellen dock i allmänhet ”Låg säkerhet” för
de flesta föroreningar på grund av ett litet dataunderlag. Användandet av
schablonhalter innebär också att beräknade värden inte alltid är representativa för
enskilda projekt, då föroreningsinnehållet till stor del kan bero på platsspecifika
förutsättningar, såsom exempelvis takmaterial och andra byggnadsmaterial.

Resultatet av föroreningsberäkningarna ska således inte betraktas som några
exakta värden, men de ger en indikation på vilka ämnen som tenderar att
öka/minska inom området.
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3.5 Diskussion
Beräkningarna innehåller ingen jämförelse med föroreningsbelastning för hur
området ser ut idag. Det som redovisas är endast markanvändning efter
exploatering utan och med den rening som projekterade anläggningar i
systemhandlingen bidrar med. Då denna jämförelse saknas går det inte att
bedöma om framtida markanvändning medför en högre föroreningsbelastning eller
inte.

Föreningsberäkningarna visar att projekterade växtbäddar, makadamdiken och att
befintligt gräsdike renar föroreningshalterna till under målvärdena enligt
publikationen Reningskrav för dagvatten (2017).
Beräkningarna visar också att dagvattenanläggningarna minskar
föroreningsmängden, detta med undantag för några ämnen vars mängd förblir
oförändrad.

För de ytor som går direkt till ledningsnätet erhålls ingen rening varvid
föroreningshalterna för koppar, zink och kvicksilver överstiger målvärdena. På
grund av att dessa ytor inte renas föreligger risk att försämra recipientens status
vilket innebär att målet att nå miljökvalitetsnormerna kan äventyras. Beräkningar
visar dock att rening i växtbäddarna, makadamdikena och det befintliga gräsdiket
totalt minskar föroreningsmängden i dagvattnet för hela området.
Föroreningshalten efter rening i samtliga dagvattenanläggningar minskar till under
målvärden, varvid slutsatsen att projekterade dagvattenanläggningar enligt
systemhandlingen erbjuder erforderlig rening. Därmed bör inte planerad
exploatering medföra en försämring av recipienten Kvillebäckens stats förhindra
att miljökvalitetsnormerna uppnås.

Hade Kvillebäcken som en mycket känslig recipient hade resultatet varit ett annat
då föroreningshalten för fosfor, koppar, zink, suspenderad substans (partiklar)
hade överstigit riktvärdena. Miljöförvaltningens riktlinjer är dock hårt ställda och
ställer höga krav på rening vilket kan vara svårt att uppnå i stadsmiljö. Hänsyn
bör också tas till utspädningseffekten som sker i recipientens totala vattenmassa,
där dagvatten från aktuellt område utgör en mycket liten del av det totala flödet.

Som beskrivs i Kapitel 3.3 Osäkerheter i beräkningsverktyget StormTac innehåller
föroreningsberäkningarna osäkerheter. Beräknad ökning bör därmed sättas i
relation till de osäkerheter som finns i beräkningarna.
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4. Slutsatser

· Projekterade växtbäddar, makadamdiken och befintligt gräsdike avskiljer
föroreningsmängder för nästa samtliga ämnen med undantag för halter av
nickel och bens(a)pyren vars halt förblir densamma före och efter rening.

· För de ytor som leds till projekterade växtbäddar, makadamdiken samt
befintligt gräsdike reduceras föroreningshalterna under målvärden ställda
för den minde känsliga recipienten Kvillebäcken.

· För de ytor som leds direkt till ledningsnätet sker ingen rening. Varav
föroreningshalter för koppar, zink och kvicksilver överskrider målvärdena.
Sett till området i helhet erbjuder dock samtliga projekterade
dagvattenanläggningar erforderlig rening då föroreningshalterna för hela
området efter rening understiger målvärdena. Detta innebär att planerad
exploatering med projekterade anläggningar erbjuder erforderlig rening
och därmed bör inte recipienten Kvillebäcken påverkas negativt och inte
äventyra målet att nå miljökvalitetsnormerna.
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till recipient och dagvatten (reviderad 2013:10), Miljöförvaltningen,
Göteborgs stad.
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