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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund och syfte
Höganäs kommun har planer på att utveckla Vikens centrum genom byggande av
bostäder och centrumverksamheter på fastigheten Viken 172:1. På fasigheten ligger
idag en bensinstation samt en återvinningsstation. Målet är också att skapa yta för ett
torg i Viken centrum.
Structor har undersökt hur föroreningar i dagvattnet påverkas av den planerade
förändringen genom modellering av föroreningar i dagvatten med hjälp av
beräkningsverktyget StormTac och föreslagit åtgärder för rening av dagvatten. En
skyfallsutredning för området har genomförts i programvaran ScalgoLive med
kompletterande volymberäkningar.
Syftet med utredningen är att utreda hur/om planen kan påverka recipientens status och
förutsättningarna att nå miljökvalitetsnormen, föreslå åtgärder för att undvika negativ
påverkan samt att utreda risker relaterade till skyfall för planområdet och hur planen kan
påverka omkringliggande områden med avseende på skyfall. Möjliga lösningar för
eventuell skyfallsproblematik ska identifieras.

1.2. Avgränsning
Beräkning av föroreningsnivå i dagvattnet behandlar endast dagvatten som uppkommer
inom planområdet. Intilliggande markområden beaktas inte och beräkningarna
förutsätter att dessa avvattnas separat.
Samtliga avrinningsområden som kan påverkas av planförslaget inkluderas i
skyfallsanalysen. Skyfallskarteringen utförs för ett 100-årsregn.

1.3. Underlag
Följande material från Höganäs kommun har varit underlag till utredningen:
•
•
•
•
•

Planbeskrivning, samrådshandling. 2020-04-16
Situationsplan över framtida utformning (utkast till konsult), dwg, 2021-09-17
Yttrande, Länsstyrelsen Skåne, Dnr 402-15873-2020
Kompletterande miljöteknisk markundersökning (WSP, 2021)
Anbud trygghetsboende i Viken – Gestaltningsförslag (PEAB)

Ortofoto som använts till figurer och kartering av markanvändningar har hämtats från
Lantmäteriet.
Figurer med resultat från skyfallskarteringen kommer från ScalgoLive.

1.4. Koordinat- och höjdsystem
Koordinatsystem för uppdraget är SWEREF 99 13 30. Höjdsystem RH2000.
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1.5. Krav på dagvattenkvalitet
För att förbättra vattenkvaliteten i Sveriges ytvatten statusklassas alla vattenförekomster
och får miljökvalitetsnormer, dessa beskrivs vidare i avsnitt 2. Miljökvalitetsnormerna
medför krav på att en exploatering eller verksamhet inte får tillåtas om den skapar
försämrade förutsättningar att uppnå miljökvalitetsnormerna, det s k icke
försämringskravet. Detta innebär att föroreningsbelastningen inte får öka efter
exploateringen vilket måste tas hänsyn till vid utformning av dagvattenhanteringen.
Även ökning av flödet ut från området till recipienten ska undvikas.
Inga specifika riktvärden för halter i utsläpp av dagvatten finns i Höganäs kommun men
VA-avdelningens princip för rening följer tabellen som presenteras nedan i Figur 1.

Figur 1: Princip för dagvattenrening i Höganäs kommun, figur från Höganäs kommun.

Öresund som är recipient för dagvattennätet klassas enligt kommunen som känslig
recipient och enligt kommunens princip krävs då rening av dagvatten om det finns risk
för stora föroreningar och det ska övervägas om föroreningarna är måttliga. Stora
föroreningar innefattar t ex trafikstråk med årsmedeldygnstrafik (ÅDT) större än 2000,
parkeringsytor med stor omsättning och drivmedelstationer.

1.6. Beskrivning av området
Den aktuella fastigheten Viken 127:1 är belägen i centrala Viken i Höganäs kommun.
Utredningsområdet ligger på båda sidor om Hälsingborgsvägen och begränsas i söder av
Tempo Viken och Banckgatan och i norr av Vikens Lantmän. Området är ca 0,68 ha
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stort. Inom området finns det idag en bensinstation samt containrar för återvinning av
hushållsavfall.
Utredningsområdets läge presenteras i Figur 2 nedan.

Figur 2: Utredningsområdets läge i Viken. ©Lantmäteriet

2. RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORM
Från planområdet kommer dagvatten att ledas till det kommunala dagvattennätet. Det
kommunala dagvattennätet i Viken leds till Öresund, vilket blir recipient för dagvattnet.
Allt vatten inom EU har enligt EU:s Vattendirektiv delats in i olika vattenförekomster.
Den del av Öresund som berör detta avrinningsområde betecknas som vattenförekomst
”N Öresunds kustvatten” och dess VISS EU-ID nr är SE561030-122821 (VISS, 2021).
Vattenförekomstens läge presenteras med turkost i Figur 3.
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Figur 3: Recipient ”N Öresunds kustvatten” i turkost (VISS, 2021).

För att säkra vattenkvaliteten hos vattendrag i Sverige finns de så kallade
miljökvalitetsnormerna. Genom miljökvalitetsnormerna ställs krav på ekologisk och
kemisk kvalitet i sjöar, vattendrag och kustvatten s.k. vattenförekomster.
Miljökvalitetsnormen beskriver det önskade tillståndet hos vattenförekomsten och för
att beskriva hur vattenförekomsten mår idag klassificeras vattendragets ekologiska och
kemiska status. Den ekologiska statusen för vattenförekomster bedöms enligt en
femgradig skala; hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Den kemiska
ytvattenstatusen klassificeras som god eller uppnår ej god. Initialt var målet att alla
vattenförekomster ska uppnå minst god ekologisk status 2015, men för de
vattenförekomster som ännu inte uppfyllt målet har tidsfrist utlysts till 2021 eller 2027.
Miljökvalitetsnormerna bestäms i vattenförvaltningen som är ett samlingsord för det
arbete som svenska myndigheter och kommuner gör med vatten. Arbetet har sin bas i
Vattendirektivet och bygger på en förvaltningscykel om 6 år. Moment som ingår i en
förvaltningscykel är kartläggning, klassificering, fastställande av miljökvalitetsnormer
och åtgärder, upprättande av förvaltningsplaner och rapportering till EU. Därefter börjar
arbetet om igen med samma moment, men med utgångspunkt i de kunskaper de
inblandade samlat på sig under den förra cykeln.
För ”N m Öresunds kustvatten” tillhör den senaste informationen om
miljökvalitetsnorm och klassning förvaltningscykel 3 som ännu inte är beslutad utan
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visas som arbetsmaterial. Statusklassning samt kvalitetskrav enligt VISS för recipienten
presenteras i Tabell 1.
Tabell 1: Sammanfattning av miljökvalitetsnorm för N Öresunds kustvatten.

Ekologisk status
Klassificering

God

Kvalitetskrav
och tidpunkt
God ekologisk
status 2027

Kemisk status
Klassificering

Uppnår ej god

Kvalitetskrav

God kemisk
ytvattenstatus*

Kemisk status
utan överallt
överskridande
ämnen
God kemisk
ytvattenstatus

*Undantag med mindre stränga krav för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar.
För god kemisk ytvattenstatus har undantag gjorts i form av mindre strängt krav för
bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver. Dessa ämnen överskrids i alla Sveriges
undersökta ytvattenförekomster. Utsläpp av PBDE och kvicksilver har skett under lång
tid både i Sverige och utomlands vilket har lett till att omfattande luftburen spridning
och storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen.
I nuläget bedöms den sammanvägda ekologiska statusen för ”N Öresunds kustvatten”
vara god. Vattnet klassas som naturligt. Klassningen baseras på kvalitetsfaktorerna
bottenfauna (God status) och Näringsämnen (God status). Samtliga ingående parametrar
för bedömning av ekologisk status presenteras i Tabell 2.
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Tabell 2: Sammanfattning av ekologisk status för den aktuella recipienten.

Kvalitetsfaktorer
Ekologisk Status
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton
Klorofyll a
Totalbiomassa
Makroalger och gömfröiga växter
Bottenfauna
BQI
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden
Ljusförhållanden
Näringsämnen
Totalmängd kväve - sommar
Totalmängd kväve – vinter
Totalmängd fosfor - sommar
Totalmängd fosfor – vinter
Löst oorganiskt kväve (DIN) – vinter
Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter
Särskilda förorenande ämnen
Arsenik
Koppar
Hydromorfologi
Konnektivitet i kustvatten och vatten i övergångszon
Hydrografiska villkor i kustvatten och vatten i
övergångszon
Morfologiskt tillstånd i kustvatten och vatten i
övergångszon

Klassificering

Hög
Hög
Hög
God
God
God

Ej klassad
Måttlig
God
God
Hög
Otillfredsställande
Måttlig
Hög
Hög
God
Ej klassad
God

Måttlig
God
Hög

Den enda parametern som är klassificerad som otillfredsställande är totalmängd fosfor –
sommar vilket indikerar att ökning av fosfor ut från planområdet ska undvikas för att
undvika en försämring av statusen.
Den kemiska statusen är klassificerad till uppnår ej god vilket baserar sig på en
sammanvägd bedömning av alla parametrar. Ämnen i kategorin Prioriterade ämnen
som inte når upp till god status är bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar. Dessa ämnen bedöms överskridas i samtliga vattenförekomster i
Sverige och undantag i form av mindre stränga krav har utlysts då det bedöms som
tekniskt omöjligt att sänka halterna till nivåer motsvarande god kemisk ytvattenstatus.
Övriga klassade ämnen klassificeras till god status. Samtliga klassificerade parametrar
presenteras i Tabell 3.
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Tabell 3: Sammanfattning av den kemiska statusen för den aktuella recipienten.

Kemisk Status
Prioriterade ämnen
Antracen
Bromerad difenyleter
Bly och blyföreningar
Kadmium och kadmiumföroreningar
Kvicksilver och kvicksilverföreningar
Fluoranten

Klassificering
Uppnår ej god
God
Uppnår ej god
God
God
Uppnår ej god
God

Klassificeringen av kemisk status visar att ökad belastning av de förorenande
prioriterande ämnena bromerad difenyleter, PBDE, och kvicksilver och
kvicksilverföreningar ska undvikas då dessa hindrar den kemiska statusen från att uppnå
status god, även om bedömningen för dessa ämnen inte är platsspecifik.
De påverkanskällor som har klassificerats och som bedöms påverka vattenförekomsten
”N Öresunds kustvatten” presenteras i Tabell 4.
Tabell 4: Sammanfattning av påverkande källor för den aktuella recipienten.

Påverkanskällor
Punktkällor
Förorenade områden
Diffusa källor
Jordbruk
Transport och infrastruktur
Atmosfärisk deposition
Andra relevanta – näringsbelastning från omgivande vatten och
utsjön
Förändring av konnektivitet
Dammar, barriärer och slussar – för turism och rekreation
Dammar, barriärer och slussar – för sjöfart
Dammar, barriärer och slussar – annat
Förändring av hydrologisk regim
Jordbruk
Sjöfart
Annat

Klassificering
Betydande påverkan
Betydande påverkan
Betydande påverkan
Betydande påverkan
Betydande påverkan

Betydande påverkan
Betydande påverkan
Betydande påverkan
Betydande påverkan
Betydande påverkan
Betydande påverkan

Förorenade områden som bedöms kunna påverka vattenförekomsten är Höganäs AB där
arsenik och kvicksilver förekommer i höga halter i grundvattnet. Halterna överstiger
gränsvärdet så att statusen i vattenförekomsten riskerar att påverkas.
Transport och infrastruktur antas ha en betydande påverkan avseende tributyltenn, TBT,
då trafiken av fritidsbåtar i området är omfattande. Båtbottenfärg som använts till
fritidsbåtar är en stor källa till spridning av TBT.
Atmosfärisk deposition bedöms ha betydande påverkan avseende kvicksilver och
bromerade difenyletrar, PBDE, då gränsvärdena för kvicksilver och PBDE överskrids i
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alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster. Utsläpp av kvicksilver och PBDE har
skett under lång tid i både Sverige och utomlands. vilket har lett till långväga luftburen
spridning och omfattande atmosfärisk deposition av dessa ämnen. PBDE är en
industrikemikalie som används som flamskyddsmedel och sprids främst via läckage
från varor, t ex möbler och elektronik (Karolinska institutet, 2021). Kvicksilver sprids
bl. a via förbränning av kol och avfall, smältverk och utsläpp från industrier
(Naturvårdsverket, 2019).
Andra relevanta påverkanskällor är att vattenutbytet med omgivande vattenförekomster
och utsjön är stort och får stor betydelse för den samlade påverkan.
Sammanfattningsvis är det främst överskridning av gränsvärden för kvicksilver och
PBDE på grund av atmosfärisk deposition som hindrar vattenförekomsten från att uppnå
god kemisk status. Utformning av dagvattenhantering påverkar inte föroreningar som
härstammar från atmosfärisk deposition men för att undvika att statusen för
vattenförekomsten försämras bör ökning av föroreningsbelastningen ut från fastigheten
undvikas.

11 (32)

Dagvatten Viken Höganäs
7039_1003
2021-10-20

3. MARKANVÄNDNING
Planområdets ytor utifrån beskrivningar som finns tillgängliga i StormTac har kartlagts
för den befintliga situationen med hjälp av flygfoto från Lantmäteriet. Planområdets
markanvändning i befintlig situation presenteras i Figur 2. Enligt planbeskrivningen för
ett närliggande område är årsdygnstrafiken (ÅDT) för Hälsingborgsvägen 3600, vilket
har använts som referens för vägens trafikbelastning (Höganäs Kommun, 2016).
Återvinningsstationen som finns inom bensinstationens område har inkluderats i
markanvändningen Bensinstation då återvinningsbehållarna är placerade på
bensinstations parkering och återvinningsavfallet främst bedöms att bestå av
förpackningar och liknande från hushåll som hanteras i slutna containers.
De markanvändningar som har använts är; bensinstation, väg med ÅDT=3 600, GCväg, parkering och blandat grönområde. Fördelningen av ytor framgår av Figur 4.

Figur 4: Markanvändning för planområdets befintliga situation.
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Efter den planerade förändringen tillkommer ytor för centrumområde och torgyta inom
området som idag används till bensinstation och blandat grönområde. Övriga ytor är
samma som i befintlig situation.
Det gula området centrumområde byggnader ligger inom kvartersmark och det blåa
torgyta planeras som allmän platsmark.
Användningsytor för planområdet i planerad situation presenteras i Figur 5.

Figur 5: Markanvändning för planområdets planerade situation. Ytor för planerad situation är baserade på
situationsplan för framtida utformning tillhandahållen från Höganäs kommun från datum 2021-09-17.

Sammanställning av ytor före-och efter exploatering presenteras i Tabell 5.
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Tabell 5: Sammanställning av ytor i befintlig och planerad situation.

Yta befintlig

Yta planerad

Markanvändningar

Beskrivning i StormTac

situation (ha)

situation (ha)

Blandat grönområde

Ett grönområde med en blandad vegetation

0,05

0,03

-

0,22

0,30

-

0,06

0,06

-

0,10

0,01

0,01

0,22

0,22

0,68

0,68

av både träd (mindre skogspartier)
ängsmark eller parkmark.
Centrumområde

Område med tät centrumbebyggelse,
handel, parkeringar (som inte behöver
räknas separat) lokalgator inom området
och dylikt.

Bensinstation

Anläggningsyta med bensinmack, biltvätt,
parkering och dylikt.

Gång- och cykelväg

Asfalterad yta avsedd för gång-och
cykeltrafik.

Torg

Torgyta utan specifikation av typ av
verksamhet på torget.

Parkering

Separat parkeringsyta som ligger utanför
bebyggelse, eller som behöver räknas
separat pga åtgärder för denna yta.

Väg (ÅDT 3 600)

Trafikerad vägyta med årlig
medeldygnstrafikintensitet 3600.

Totalt
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4. DAGVATTENHANTERING
4.1. Behov av dagvattenrening
Den största förändringen som planeras inom området är att ett område med marktyperna
Bensinstation och Blandat grönområde ska ersättas med marktyperna Torg och
Centrumområde. Då Bensinstation förefaller vara en relativt förorenande marktyp
antogs initialt att föroreningsbelastningen skulle vara minskad eller oförändrad. Dock
visar data med schablonhalter för olika markanvändningar från StormTac att
föroreningsbelastningen ut från området riskerar att öka i samband med den planerade
förändringen.
StormTac bygger på data från flödesproportionella provtagningar. Ibland är antalet
undersökningar som finns för vissa marktyper få vilket leder till osäkerheter i
underlaget men då ingen kompletterande data från provtagning av dagvattnet från
området har erhållits används StormTacs schablonhalter för beräkningarna.
Oavsett osäkerheter i StormTac planeras det för många nya parkeringsplatser inom
området och då parkeringar innebär stor förorening av dagvattnet är det rimligt att
planera för att rening av dagvatten från parkeringar, vilket också är i linje med
kommunens princip. Därför föreslås att en yta inom kvartersmarken öronmärks för
dagvattenhantering där dagvatten från parkeringar kan renas samt att dagvattnet från
torget (allmän platsmark) renas.
Enligt kommunens princip borde även dagvattnet från Helsingborgsvägen renas då
vägen har ÅDT större än 2500. Enligt uppgift kommer vägen inte att byggas om i detta
skede men om vägen byggs om rekommenderas att vattnet som avvattnas från vägen
renas innan det släpps ut till dagvattennätet. Inga specifika reningsåtgärder har
föreslagits för Hälsningborgsvägen i nuläget då det är osäkert när/om vägen kommer att
byggas om.

4.2. Föreslagna reningsåtgärder
För att undvika att föroreningsbelastningen ut från området ökar föreslås två biofilteranläggningar för dagvattenrening. Biofilter har dubbel funktion i staden genom att både
omhänderta dagvatten och utgöra ett grönt inslag i stadsbilden.
Biofilter, även kallade raingardens/växtbäddar är en anläggning där dagvatten renas
genom att vattnet passerar en växtplantering som underlagras av filtrerande material.
Dagvattnen kan också tillfälligt magasineras på ytan i en ytlig fördröjningszon som fås
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genom att biofiltret är nedsänkt jämfört med marken. Principskiss för biofilter
presenteras i Figur 6.

Figur 6: Principskiss biofilter, även kallat växtbädd. Bild: Svenskt Vatten utveckling

Dagvattnet infiltrerar genom ytan med planterade växter och passerar sedan vidare
genom filtermaterialet till dagvattennätet. När vattnet passerar filtret fastnar
föroreningar via mekanisk filtrering, adsorption samt bioupptag. Med tiden sätts
filtermassan igen av partiklar och anläggningen behöver därför underhållas regelbundet,
se avsnitt 4.3.
På torget föreslås en plantering med biofilter i cirkulär utformning. Detta biofilter tar
endast emot dagvatten från torgytan som infiltrerar genom materialet innan det leds till
dagvattennätet. Biofiltret föreslås ha en yta på ca 2,5 % av det reducerade
avrinningsområdets yta, vilket blir 20 m². Övriga specifikationer för biofiltret som
använts i beräkningar kan ses i Figur 7.
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Figur 7. Genomskärning av biofiltret på torget som använts i modellberäkningar i StormTac Web.

Längs med kanten av de planerade parkeringen inom centrumområdet föreslås att en yta
för dagvattenrening öronmärks för dagvattenrening. Som åtgärd föreslås biofilter i
långsmal utformning som kan infiltrera dagvatten från parkeringsytan varefter det leds
till dagvattennätet genom en dräneringsledning. Biofiltret kan t ex vara 2 m brett och 40
m långt, alternativt längre och smalare. Genomskärning på hur diket är dimensionerat i
StormTac-modellen och som också fungerar som ett exempel på utformning presenteras
i Figur 8.
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Figur 8. Genomskärning av biofiltret på parkeringsytan som använts i modellberäkningar i StormTac Web.

Biofiltret kan delas upp i flera mindre delar som kan spridas ut längs sträckan alternativt
göras smalare och sträcka sig längs med hela kanten av parkeringen. Exakt utformning
av anläggningen behöver anpassas till markens höjdsättning. Exempel på utformning
med uppdelade sträckor med biofilter redovisas i Figur 9.
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Figur 9: Planområdet med föreslagna reningsåtgärder markerade.

Under projekteringsskedet kan exakt placering av biofilter/raingarden ses över och
samordnas med höjdsättning.
Exempelbilder på anläggningarnas gestaltning presenteras i Figur 10 och Figur 11.
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Figur 10: Exempel på nedsänkt regnbädd i anslutning till parkering. Foto: WRS.

Figur 11.Exempel på nedsänkt regnbädd på torgyta. Foto: WRS.
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Torget ligger inom allmän platsmark vilket innebär att kommunen har rådighet över
marken och kan ansvara för anläggande och drift av anläggningen. Parkeringarna ligger
inom kvartersmark vilket innebär att kommunen inte har ensam rådighet men marken
kan i planbeskrivningen öronmärkas för dagvattenhantering.

4.3. Drift, skötsel och underhåll
Dagvattenanläggningar kräver underhåll och skötselinsatser för att långsiktigt
upprätthålla den funktion som avses.
Dagvattnet innehåller partiklar som filtreras och renas bort från dagvattnet i föreslagna
dagvattenanläggningar (bl.a. växtjordslager) vilket medför att porerna som vattnet
strömmar genom över tid sätts igen. Massorna kan behöva bytas ut när funktionen i
dagvattenanläggningarna minskar. I samband med upprättande av bygghandling bör en
skötselplan upprättas för de dagvattenanläggningar som anläggs. Om rening av
dagvattnet sker via växtupptag bör växterna skördas med jämna mellanrum för att inte
föroreningarna ska frigöras när döda växtdelar bryts ned. Skördade och döda växtdelar
ska sedan hanteras som miljöfarligt avfall.
Det är av stor betydelse att löpande kontroller av dagvattensystemet utförs för att i ett
tidigt skede kunna upptäcka förändringar i funktionen och därmed kunna vidta åtgärder
som begränsar onödiga kostnader och/eller skador på infrastruktur. För att klara av att
hantera större flöden behöver ledningsnät och brunnar vara i gott skick för att kunna
leda undan dagvatten från ytan. Till exempel behöver sandfång kontrolleras och tömmas
regelbundet och skräp som kan blockera inlopp till rännor, brunnar magasin mm måste
avlägsnas.

5. FÖRORENINGSBERÄKNINGAR
Föroreningsbelastningen från planområdet före och efter exploatering har beräknats
med dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web (version v.20.2.2).
Föroreningshalter i dagvatten varierar ofta kraftigt mellan olika platser, tidpunkter och
regnförlopp vilket innebär att resultat från föroreningsberäkningarna bör ses som
uppskattningar och en indikation för hur föroreningsbelastningen förändras snarare än
absoluta värden.
StormTac-modellens uppbyggnad baseras på att ingen specifik rening sker i befintlig
situation. I den planerade situationen antas två biofilter i form av nedsänkta växtbäddar
anläggas för uppsamling av vatten från torgytan respektive delar av centrumområdet.
StormTac-modellens uppbyggnad presenteras schematiskt i
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Figur 12: Schematisk beskrivning av StormTac-modellens uppbyggnad för modellering av situationen efter
ombyggnation med föreslagna reningsåtgärder.

I Tabell 6 presenteras resultat från föroreningsberäkningarna i form av årlig mängd i
enheten kg/år eller g/år. Orange text innebär att förändringen efter exploatering, efter
rening är mindre än 15% jämfört med befintlig situation. Grön text innebär att
belastningen har minskat med mer än 15%. Komplett rapport från StormTac Web med
mängder, halter och osäkerheter presenteras i Bilaga 1.
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Tabell 6. Beräknad årlig föroreningsbelastning från planområdet för befintlig situation och situation efter
exploatering; innan och efter rening.

Procentuell
Planerad

Planerad

förändring

Befintlig

situation

situation

jmf m bef.

Enhet

situation

innan rening

efter rening

situation1,2

P

kg/år

0,42

0,56

0,45

7%

N

kg/år

5,8

6,8

5,9

2%

Pb

kg/år

0,093

0,031

0,023

-75%

Cu

kg/år

0,097

0,076

0,064

-34%

Zn

kg/år

0,26

0,22

0,16

-38%

Cd

kg/år

0,0039

0,0016

0,0012

-69%

Cr

kg/år

0,019

0,021

0,019

0%

Ni

kg/år

0,018

0,021

0,017

-6%

Hg

g/år

0,22

0,21

0,18

-18%

Suspenderade partiklar

kg/år

210

210

170

-19%

Olja

kg/år

3,2

3,1

2,5

-22%

Benso(a)pyren

g/år

0,13

0,13

0,086

-34%

Ämne

2: Orange text: +/- 15% förändring
3: Grön text:> + 15 % förbättring

För de flesta ämnena indikerar resultaten att mängderna föroreningar i dagvattnet
förväntas minska med ca 20-75% i samband med ombyggnationen på fastigheten (grön
text). För några ämnen, vilka är fosfor, kväve, krom och nickel förväntas belastningen
vara på ungefär samman nivå som nu. Förändringen för dessa ämnen är så liten ca -5–
+10% så att förändringen beräknas vara inom modellens felmarginal (orange text) och
belastningen bedöms som oförändrad.
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6. DAGVATTEN OCH FÖREKOMMANDE
MARKFÖRORENINGAR
Enligt genomförd miljöteknisk markundersökning förekommer föroreningar i halter
över Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig markanvändning samt över
riktvärden för Mindre känslig markanvändning på fastigheten (WSP, 2021).
Föroreningar som överskrider riktvärdena är arsenik, bly, kadmium och zink. Den
förhöjda halten arsenik bedöms dock bero på naturligt förhöjd halt. Övriga föroreningar
härleds till att området är utfyllt av förorenade fyllnadsmassor. För
dagvattenhanteringen innebär detta att dagvatten inte bör infiltreras i marken eftersom
infiltration av dagvatten i markprofilen riskerar att leda till spridning av eventuella
markföroreningar och eventuell risk att kontaminera grund- eller ytvatten. Därför bör
dagvattenanläggningar anläggas täta.
Om området saneras och det finns intresse av att infiltrera dagvatten bör en platsspecifik
riskbedömning göras för att utvärdera om det är möjligt att infiltrera dagvatten utan risk
för spridning av föroreningar.

7. SKYFALLSKARTERING
Dagvattensystem är inte dimensionerade för att hantera flöden från ett skyfall. Vid regn
med längre återkomsttider än vad dagvattensystemet är dimensionerat för, kommer
ledningsnätet överbelastas och avrinningen måste ske på markytan. Ytliga
avrinningsvägar och fördröjning måste säkerställas på ett sådant sätt att skador på
byggnader eller dylikt kan undvikas.

7.1. Programvaran ScalgoLive
För att analysera skyfallsproblematiken på och omkring planområdet Viken används
programvaran ScalgoLive. Programmet är en statistisk modell baserad på höjddata och
tar därmed inte hänsyn till någon tidsaspekt i form av regnvaraktigheter eller flöden.
Resultatet som presenteras är vattenansamlingar i lågpunkter samt flödesvägar vid
angiven regnmängd i millimeter. Områden som löper stor risk att drabbas av
översvämning samt huvudstråk för ytlig avrinning kan därmed identifieras.

7.2. Befintlig situation
I Figur 13 presenteras planområdet gemensamt med resultatet från karteringen i Scalgo,
baserat på nuvarande utformning av området. En mängd olika avrinningsområden kan
identifieras. Dessa presenteras som områden med olika färger i figuren. All nederbörd
som faller inom ett avrinningsområde ansamlas i en eller flera lågpunkter inom samma
avrinningsområde, bortsett från det vatten som avdunstar, infiltrerar eller leds bort via
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ledningssystem. När en lågpunkt inom ett avrinningsområde är full leds vattnet vidare
till nästa lågpunkt och avrinningsområdet utökas. Fyra av presenterade
avrinningsområden bedöms vara särskilt aktuella för projektet, dessa benämns A-D.

N

Figur 13: Avrinningsområden på och omkring planområdet Viken vid ett 100-årsregn samt översvämmade
lågpunkter.

Samtliga avrinningsområden är relativt små till ytan (0,4 – 0,9 ha) och planområdet är
anslutet till det kommunala dagvattennätet som har ska ha god kapacitet. Detta innebär
att korta, intensiva regn är dimensionerande. Skyfallsanalysen i Scalgo utförs därför
med ett regn på 37 mm vilket motsvarar ett 100-årsregn med en varaktighet på 10
minuter med en klimatfaktor på 1,25. En reducering av regnmängden görs för att
kompensera för det vatten som leds bort via ledningssystemet. 100-årsregnet reduceras

25 (32)

Dagvatten Viken Höganäs
7039_1003
2021-10-20

med 13 mm, vilket motsvarar ett 10-årsregn med varaktighet 10 minuter, vilket
ledningssystemet antas kunna hantera. De avrinningskoefficienter som använts är:
•
•
•

Grönytor 0,40
Tak 0,95
Hårdgjord mark 0,90

Avrinningsområde A utgör stora delar av planområdet och här ansamlas cirka 90 m3 vid
presenterat 100-årsregn, på den yta som planeras för bostäder. Volymerna för de fyra
avrinningsområdena presenteras i Tabell 7. För planområdet är volymberäkningarna
baserade på markanvändningen presenterad i Figur 4 och Figur 5 men för områden
utanför planområdet är de baserade på markanvändning angiven i Scalgo. Förändrad
markanvändning enligt plan har ingen inverkan på volymerna på planområdet.
Tabell 7: Den vattenvolym som ansamlas i avrinningsområde A-D vid ett 100-årsregn samt beskrivning av
huvudsaklig ansamlingspunkt i respektive område.

Avrinningsområde

Volym (m3)

Beskrivning lågpunkt

A

90

Asfaltsyta omkring bensinstationen

B

75

Grönyta

C

140

GC-port under Hälsingborgsvägen

D

130

Parkering Lantmännen

Den totala volymen som genereras inom planområdet vid ett 100-årsregn är 145 m3,
fördelat mellan 7 olika avrinningsområden.

7.3. Risker vid byggnation enligt plan
De volymer som genereras inom planområdet kommer inte att förändras med
byggnation enligt plan. Den risk som däremot identifieras är att höjdsättningen i
området förändras vilket innebär att vatten kan ansamlas på andra ställen än idag. Figur
14: Befintliga marknivåer (ungefärliga värden), översvämmade områden, befintliga
avrinningsvägar inom respektive avrinningsområde samt avrinningspilar som illustrerar
risker med planen. visar resultatet från skyfallskarteringen med avrinningspilar som
illustrerar risker vid ombyggnation samt befintliga marknivåer i lågpunkter och
angränsningar mellan avrinningsområden. Observera att marknivåerna är ungefärliga.
När planområdet bebyggs med bostäder bör markytan höjdsättas på ett sådant sätt att
byggnaderna inte riskerar att översvämmas vid skyfall. Det vill säga, marken ska luta ut
från byggnaderna. Risken som då uppstår är att de 90 m3 vatten som med befintlig
utformning ansamlas i avrinningsområde A, på asfaltytan framför bensinstationen,
flyttas till avrinningsområde C och/eller D. Det finns fler avrinningsområden i
anslutning till planområdet som skulle kunna påverkas av planen, dock är marknivån
lägst i angränsningen mellan avrinningsområde A och C respektive D. På grund av detta
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är det område C och D som bedöms vara mest utsatta. Planområdet bör höjdsättas på ett
sådant sätt att situationen för dessa platser inte förvärras.

N

Figur 14: Befintliga marknivåer (ungefärliga värden), översvämmade områden, befintliga avrinningsvägar
inom respektive avrinningsområde samt avrinningspilar som illustrerar risker med planen.

För de delar av planområdet som inte inkluderas i avrinningsområde A (främst område
söder om Hälsingborgsvägen) identifieras inga direkta risker med planen. Det förväntas
inte ske några större förändringar med höjdsättning eller markanvändning och därmed
inga förändringar gällande skyfall. Dessa delar är också relativt små i jämförelse med
den totala storleken för respektive avrinningsområde. Detta innebär att planområdet inte
har speciellt stor inverkan på den totala volymen vatten som ansamlas i dessa
avrinningsområden.
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7.4. Åtgärder
En lösning på de risker som uppstår är att utnyttja grönytan i avrinningsområde B,
belägen nordväst om planområdet. Vid presenterat 100-årsregn ansamlas cirka 75 m3 på
grönytan. Den totala volymen som kan fördröjas på grönytan, utan att vattnet rinner
vidare till bostadsområdet i nordväst, är cirka 250 m3. Här finns alltså marginal för att
fördröja mer vatten. Kan vattnet från avrinningsområde A ledas till grönytan reduceras
risken för översvämning intill byggnader samt risken att situationen förvärras på
Lantmännens parkering och i GC-porten. I Figur 15 presenteras föreslagen lösning på
skyfallsproblematiken. Planområdet bör höjdsättas så att ett skyfall hanteras i tre steg,
se punkter nedan.

N

Figur 15: Föreslagna översvämningsytor inom planområdet samt föreslagen avrinningsväg mot grönområde

28 (32)

Dagvatten Viken Höganäs
7039_1003
2021-10-20

1. Vattnet rinner till de nedsänkta planteringsytorna med biofilter som, med
tidigare presenterad utformning, rymmer cirka 20 m3.
2. När planteringsytorna är fulla svämmar översvämningsområden över (markerade
i figuren som 1 och 2). Område 1 är på torgytan och område 2 är på
parkeringsytan. Här bedöms att cirka 30 m3 respektive 20 m3 kan fördröjas med
ett genomsnittligt djup på 0,1 meter. Dessa volymer är stark beroende av den
färdiga höjdsättnigen.
3. När översvämningsområdena är fulla leds vattnet vidare till grönytan mellan
planerade bostadshus (se gröna pilar i figuren) för att undvika stående vatten
mot fasader eller att vattnet leds till avrinningsområde C eller D.
Vid utformning av översvämningsytorna på torget så är det så stor vikt att en sekundär
avrinningsväg, förslagsvis mot grönytan, säkerställs på ett sådant sätt att
dämningsnivåerna i översvämningsytorna aldrig är högre än nivåer för lägsta golv eller
entrénivåer. Den största svårigheten i förslaget bedöms dock vara att möjliggöra denna
avrinningsväg mot grönytan. Detta på grund av att i angränsningen mellan
avrinningsområde A och B ligger befintlig marknivå på +7,8 (se Figur 14), vilket är den
högsta punkten inom planområdet. Här måste marknivån sänkas för att möjliggöra en
ytlig avrinningsväg till grönytan. Lantmännens byggnad ligger dock nära det område
som måste sänkas vilket kan utgöra en svårighet i höjdsättningen. Kan denna punkt inte
sänkas tillräckligt för att uppnå avrinning i nordöstlig riktning finns också möjligheten
att höja upp resterande delar av planområdet för att uppnå samma resultat. Kan denna
avrinningsväg säkerställas kommer området klara skyfallen utan att påverka
intilliggande fastigheter eller GC-porten under Hälsingborgsvägen. Förslaget med
avrinningsväg mot grönytan är baserat på PEABS gestaltningsförslag med separata
huskroppar. Detta är en förutsättning för presenterad avrinningsväg.
Om det inte är möjligt att säkerställa denna avrinningsväg till grönytan bör
fördröjningsytorna på torget utformas större än vad som presenterats ovan, om möjligt.
Ett alternativ är också att i så fall tillåta att skyfallsvatten leds till GC-porten. Även om
en grönyta är det bästa fördröjningsalternativet så är GC-porten ett betydligt bättre
alternativ än att riskera översvämningar som påverkar byggnader. Är detta det alternativ
som visar sig vara möjlig att genomföra ska området höjdsättas med avrinning västerut i
stället för åt nordväst, som föreslaget ovan.

8. DISKUSSION OCH SLUTSATS
8.1. Dagvattenföroreningar
Resultatet från föroreningsberäkningarna visar att förändringen av markanvändningen
förväntas medföra en liten ökning av föroreningar i dagvattnet men att det är möjligt att
undvika ökningen med hjälp av reningsåtgärder som kan rymmas inom planområdet.
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För att föroreningsbelastningen ut från fastigheten Viken 172:1 till recipienten Öresund
inte ska öka i samband med ombyggnationen krävs att vattnet från torget renas i 20 m2
biofilter inom allmän platsmark samt att vattnet från parkeringarna i det nya bostads-och
handelsområdet renas i 80 m2 biofilter inom kvartersmark.
Det var överraskande att en förändring av ett område från bensinstation till
centrumområde skulle innebära en försämring av dagvattenkvaliteten. I StormTac Web
varierar säkerheten för schablonvärden för olika markanvändningar beroende på de
mätdata som modellen är baserad på. Markanvändningen Bensinstation har låg säkerhet
för samtliga parametrar, vilket beror på att antalet provtagningar som finns för
markanvändningen bensinstation är få, vilket kan vara en anledning till att denna
markanvändning inte bedöms ha så stora utsläpp. Detta ger en viss osäkerhet till
beräkningarna men då ingen bättre data finns tillgänglig får schablonhalterna ändå
fungera som underlag till bedömningen.
Oavsett resultatet från StormTac är det alltid viktigt att ha dagvattenfrågan i åtanke vid
byggnation av nya parkeringar och rening av dagvatten från parkeringsplatser är ett
effektivt sätt att minska föroreningshalterna i dagvatten. I detta fall ligger nya planerade
parkeringsytor inom kvartersmark och inte inom allmän platsmark. Normalt brukar det
vara enklast om alla reningsåtgärder för dagvatten som är nödvändiga för att undvika
ökad föroreningsbelastning är placerade inom allmän platsmark då det underlättar
förutsättningarna för kommunen att kontrollera att anläggningen anläggs enligt planerna
samt att drift och övrig skötsel fungerar. I det här fallet är det inte möjligt och därför
rekommenderas att kommunen märker ut i planbeskrivningen att marken behöver
användas till dagvattenrening. Placering av detta område behöver samordnas med
planerad höjdsättning av parkeringsytan. Då dagvattenprincipen för Höganäs kommun
anger att dagvatten från vägar med ÅDT större än 2500 ska renas behöver
reningsåtgärder för dagvattnet från Höganäsvägen renas om/när vägen byggs om.
Den ekologiska statusen för recipienten N Öresunds kustvatten är klassad som god,
vilket är mycket positivt och något att värna om. Det är därför viktigt att
föroreningsbelastningen till recipienten inte ökar så att den goda statusen kan behållas.
Enligt beräkningarna kommer majoriteten av de modellerade ämnena minska och några
kommer att ligga kvar på samma nivå om dagvattenåtgärder anläggs enligt
beskrivningen i den här rapporten. Fosfor är ett av de ämnen som förväntas ligga kvar
samma nivå. Då fosfor (sommar) är klassad som otillfredsställande och fosfor (vinter) är
klassad som måttlig i Viss så hade det egentligen varit bra om fosforn kunde minska
men då fastigheten är så pass liten och utsläppet av fosfor uppskattas vara endast 0,5
kg/år bedöms det inte som ekonomiskt rimligt att föreslå ytterligare reningsåtgärder av
denna anledning. Det kan dock vara viktigt att vara noggrann med eventuell gödsling av
nya planteringar, även planteringarna i biofiltren, så att läckage av ytterligare fosfor
eller andra näringsämnen inte uppstår.
Den kemiska statusen för recipienten klassas som uppnår ej god och det är där
föroreningarna bromerad difenyleter och kvicksilver som hindrar klassningen av
statusen från att bli god. Enligt genomförda beräkningar kommer
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kvicksilverbelastningen från området att minska. Bromerad difenlyeter har inte
modellerats men då det är en industrikemikalie som sprids framför allt vid tillverkning
av speciella produkter finns det inga indikationer på att belastning av den föroreningen
kommer att öka.
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna dagvattenhanteringen innebära tillräcklig
rening av dagvattnet inom planområdet. I och med rening av dagvatten från torgyta och
parkeringar vid det nya centrumområdet i biofilter enligt beskrivning i den här rapporten
bedöms planens genomförande inte försvåra förutsättningen för att nå
miljökvalitetsnormerna för recipienten N Öresunds kustvatten.

8.2. Skyfallskartering
Det finns en översvämningsrisk inom planområdet med befintlig utformning och i
samband med byggnation enligt plan finns också en risk att närliggande områden
påverkas. Höjdsätts området som föreslaget med avrinning mot grönområdet i nordväst
så utesluts dessa risker. Är detta inte en möjlighet när en detaljerad höjdsättning utförs
så är det av stor vikt att implementera föreslagna översvämningsytor inom planområdet
för att minska identifierade risker och en sekundär avrinningsväg mot GC-porten bör i
stället säkerställas.
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Resultatrapporter, StormTac Web
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Organisationsnummer: 556959-0986

Befintlig situation
StormTac Web v21.3.3
Filnamn: 21119 Dagvatten Viken Höganäs
Datum: 2021-10-05
Resultatrapport StormTac Web
I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.
1. Avrinning
1.1 Indata
Avrinningsområden
ᵩ
Volymavrinningskoefficienter v och area per markanvändning (ha).
Markanvändning

ᵩ

ᵩ

Väg 1 (ÅDT 3 600)

0.80 0.80 0.22

0.22

Parkering

0.80 0.80 0.010

0.010

Bensinstation

0.80 0.80 0.30

0.30

Blandat grönområde

0.12 0.10 0.050

0.050

Gång & cykelväg

0.80 0.80 0.10

0.10

Totalt

0.75 0.75 0.68

0.68

Reducerad avrinningsyta (hared)

0.51

0.51

Reducerad dim. area (hared)

0.51

0.51

v

A1
Tot
Befintlig situation

Övriga dimensionerande indata
A1
Befintlig situation
Återkomsttid

år

10.0

Klimatfaktor

fc

1.00

Rinnsträcka

m

700

Rinnhastighet

m/s 1.0

Dim. regnvaraktighet min 12

1.2 Utdata
Flöden
A1
Tot
Befintlig situation
Tot. avrinning. årsmedel (basflöde + avrinning) m3/år 3900
Tot. avrinning. årsmedel (basflöde + avrinning) l/s

0.12

Medelavrinning

l/s

1.5

Dim. flöde

l/s

110

Dim. flöde total 99 l/s vid Dim. regnvaraktighet 10 min

3900

2. Föroreningstransport
2.1 Utdata
Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening
Föroreningsmängder (kg/år).
#

Kommentar

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Oil BaP

A1 Befintlig situation 0.42 5.8 0.093 0.097 0.26 0.0039 0.019 0.018 0.00022 210 3.2 0.00013
Total

0.42 5.8 0.093 0.097 0.26 0.0039 0.019 0.018 0.00022 210 3.2 0.00013

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Oil

BaP

kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år
0.61

8.5

0.14

0.14

0.38

0.0057

0.028

0.026

0.00033 310

4.6

0.00019

Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening
Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget
annat anges.
#

Kommentar

P

A1

Befintlig situation 110 1500 24 25 66 1.00 5.0 4.6 0.057 55000 820 0.033
Total

N

Cr Ni Hg

SS

Oil BaP

110 1500 24 25 66 1.00 5.0 4.6 0.057 55000 820 0.033

Riktvärde

160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030

3. Transport och flödesutjämning
3.1 Indata
Flödesutjämning
A1
Maximalt utflöde Qout 200
Klimatfaktor

Pb Cu Zn Cd

1.00

3.2 Utdata
Flödesutjämning
A1
Erforderlig utjämningsvolym Vd,max 0

4. Föroreningsreduktion
4.2 Utdata
Reningseffekter (%)
#

Kommentar

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP

A1 Befintlig situation

Avskiljd mängd (kg/år) (dagvatten + basflöde) efter rening
#

Kommentar

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP

A1 Befintlig situation 0 0 0
Total

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Summa belastning kg/år efter rening
#

Kommentar

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Oil BaP

A1 Befintlig situation 0.42 5.8 0.093 0.097 0.26 0.0039 0.019 0.018 0.00022 210 3.2 0.00013
Total

0.42 5.8 0.093 0.097 0.26 0.0039 0.019 0.018 0.00022 210 3.2 0.00013

Summa belastning kg/ha/år efter rening.
#

Kommentar

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Oil BaP

A1 Befintlig situation 0.61 8.5 0.14 0.14 0.38 0.0057 0.028 0.026 0.00033 310 4.6 0.00019

Summa föroreningshalt µg/l efter rening
#

Kommentar

A1

Befintlig situation 110 1500 24 25 66 1.00 5.0 4.6 0.057 55000 820 0.033
Total

Riktvärde

P

N

Pb Cu Zn Cd

Cr Ni Hg

SS

Oil BaP

110 1500 24 25 66 1.00 5.0 4.6 0.057 55000 820 0.033
160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030

Planerad situation med reningsåtgärder
StormTac Web v21.3.3
Filnamn: 21119 Dagvatten Viken Höganäs
Datum: 2021-10-05
Resultatrapport StormTac Web
I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.
1. Avrinning
1.1 Indata
Avrinningsområden
ᵩ
Volymavrinningskoefficienter v och area per markanvändning (ha).
A4
Planerad del utan
rening

A5
Planerad: centrumområde till Tot
rening

0.80 0.80 0.10

0

0

0.10

Väg 1 (ÅDT 3 600)

0.80 0.80 0

0.22

0

0.22

Parkering

0.80 0.80 0

0.010

0

0.010

Centrumområde

0.60 0.70 0

0.13

0.090

0.22

Blandat grönområde

0.12 0.10 0

0.030

0

0.030

Gång & cykelväg

0.80 0.80 0

0.10

0

0.10

Totalt

0.71 0.74 0.10

0.49

0.090

0.68

Markanvändning

ᵩ

Torg

v

ᵩ

A3
Planerad: Torg med
rening

Reducerad avrinningsyta
(hared)

0.080

0.35

0.054

0.48

Reducerad dim. area
(hared)

0.080

0.36

0.063

0.50

Övriga dimensionerande indata
A3
A4
A5
Planerad: Torg med rening Planerad del utan rening Planerad: centrumområde till rening
Återkomsttid

år

10.0

10.0

10.0

Klimatfaktor

fc

1.00

1.00

1.00

Rinnsträcka

m

700

700

700

Rinnhastighet

m/s 1.0

1.0

1.0

Dim. regnvaraktighet min 12

12

12

1.2 Utdata
Flöden
A3
Planerad: Torg med
rening

A4
Planerad del utan
rening

A5
Planerad: centrumområde
till rening

Tot

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde + 3
m /år 600
avrinning)

2700

430

3700

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde +
l/s
avrinning)

0.019

0.084

0.014

Medelavrinning

l/s

0.24

1.0

0.16

Dim. flöde

l/s

17

75

13

Dim. flöde total 98 l/s vid Dim. regnvaraktighet 10 min

2. Föroreningstransport
2.1 Utdata
Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening
Föroreningsmängder (kg/år).
#

Kommentar

P

A3

Planerad: Torg med
0.049 1.1
rening

0.0015 0.0095 0.018 0.00010 0.0020 0.0012 0.000025 4.8 0.21 0.0000055

A4

Planerad del utan
rening

0.022

Planerad:
A5 centrumområde till
rening
Total

N

Pb

Cu

Cr

0.56

6.8

0.021

0.016

SS

0.78 0.0075 0.0085 0.054 0.00037 0.0019 0.0034 0.000020 38
0.0016

0.017

Hg

0.11

0.22

0.0011

Ni

4.9

0.076

0.15

Cd

0.40

0.031

0.058

Zn

0.021

0.00016

0.00021

Oil

170 2.3

BaP

0.000082

0.56 0.000038

210 3.1

0.00013

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Oil

BaP

kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år
0.82

10

0.045

0.11

0.33

0.0023

0.031

0.030

0.00031 310

4.5

0.00018

Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening
Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget
annat anges.
#

Kommentar

P

N

A3

Planerad: Torg med rening

82

1900 2.6 16 31

A4

Planerad del utan rening

150 1800 8.1 22 56

A5

Planerad: centrumområde till rening 250 1800 17 20 130 0.86 4.4 7.9 0.046 89000 1300 0.088
Total

Riktvärde

Pb Cu Zn

Cd

Cr Ni Hg

SS

0.18 3.3 2.1 0.041 8000

Oil

BaP

360

0.0092

0.41 6.4 6.0 0.062 63000 870

0.031

150 1900 8.3 21 60

0.43 5.7 5.6 0.057 57000 840

0.034

160 2000 8.0 18 75

0.40 10 15 0.030 40000 400

0.030

3. Transport och flödesutjämning
3.1 Indata
Flödesutjämning
A3

A4

A5

Maximalt utflöde Qout 200 200 200
Klimatfaktor

1.00 1.00 1.00

3.2 Utdata
Flödesutjämning
A3 A4 A5
Erforderlig utjämningsvolym Vd,max 0

0

0

4. Föroreningsreduktion
4.2 Utdata
Reningseffekter (%)
#

Kommentar

P

A3 Planerad: Torg med rening

N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP

40 33 63 43 71 71 42 63 48 40 61 62

A4 Planerad del utan rening
A5 Planerad: centrumområde till rening 85 70 95 93 95 90 70 86 77 95 89 95

Avskiljd mängd (kg/år) (dagvatten + basflöde) efter rening
#

Kommentar

P

N

Pb

A
3

Planerad: Torg 0.01
med rening
9

0.37 0.00098 0.0041 0.013 0.000075 0.00082 0.00079 0.000012 1.9 0.13 0.0000034

A
4

Planerad del
utan rening

0

0

A
5

Planerad:
centrumområd
e till rening

0.09
2

0.55 0.0071

Total

0.11

0.92 0.0081

0

Cu

0

Zn

0

Cd

0

Cr

Ni

Hg

SS Oil

0

0

0

0.0079 0.052 0.00034

0.0013

0.0029

0.000015 36 0.50 0.000036

0.012

0.0021

0.0037

0.000027 38 0.63 0.000039

0.065 0.00041

0

0

BaP

0

Summa belastning kg/år efter rening
#

Kommentar

P

N

Pb

A
3

Planerad:
Torg med
rening

0.03
0

0.7
6

0.0005
0.005
0.0054
7
4

0.00003
0.0004
0.08
0.0012
0.000013 2.9
0
6
3

A
4

Planerad del
utan rening

0.40

4.9

0.022

0.0011

A
5

Planerad:
0.01
centrumområd
6
e till rening

0.2
3

0.0003 0.0006 0.002
7
0
7

0.00003 0.0005 0.0004 0.000004
0.06
1.9
7
7
8
6
2

Total

5.9

0.023

0.0012

0.45

Cu

Zn

0.058

Cd

0.15

0.064

0.16

Cr

Ni

0.017

Hg

0.016

0.019

0.017

Cr

Ni

SS Oil

0.00016

0.00018

17
0

17
0

BaP

2.3

0.000002
1
0.000082

2.5

0.000001
9
0.000086

Summa belastning kg/ha/år efter rening.
#

Kommentar

P

A3

Planerad: Torg med
rening

0.30 7.6 0.0057 0.054

0.054 0.00030 0.012

A4

Planerad del utan
rening

0.82 10 0.044

0.30

Planerad:
A5 centrumområde till
rening

N

Pb

Cu

Zn

0.12

Cd

0.0022

0.035

Hg

SS

Oil

0.0046 0.00013

29

0.83 0.000021

0.033

340 4.7

0.00034

0.18 2.6 0.0042 0.0067 0.030 0.00041 0.0063 0.0053 0.000051 21

BaP

0.00017

0.68 0.000021

Summa föroreningshalt µg/l efter rening
#

Kommentar

P

N

A3

Planerad: Torg med rening

49

1300 0.96 9.1 9.0 0.050 1.9 0.78 0.022 4800

A4

Planerad del utan rening

150 1800 8.1

A5

Planerad: centrumområde till rening 38
Total

Riktvärde

540

Pb

Cu Zn Cd

22 56 0.41

Cr Ni

6.4 6.0

0.87 1.4 6.3 0.086 1.3 1.1

Hg

SS

Oil BaP
140 0.0035

0.062 63000 870 0.031
0.011 4400

140 0.0044

120 1600 6.1

17 43 0.32

5.1 4.6

0.050 47000 670 0.023

160 2000 8.0

18 75 0.40

10 15

0.030 40000 400 0.030

