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Upp dra get
Me li ca fick i upp drag av Mun ke dals kommun att göra en  dagvatten utredning
för ett min dre pla nom rå de, Vad hol men, mel lan järn vä gen och Örekilsälven.
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Pla nom rå det
Pla nom rå det lig ger ös ter om cen trum och järn vä gen och de las i två de lar av
stick spå ret till Mun ke dals bruk. I den västra de len finns idag be byg gel se som
ska ri vas för att ska pa plats för den nya be byg gel sen Den öst ra de len ex ploa te-
ras på idag obe byggd mark.
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Skiss över pla nom rå det från plan ar be tet.



Berg grund och sprick sys tem

Om rå det lig ger på en tona lit-gra no dio rit med kvarts-fält spat-glim mer sam-
man sätt ning.

Jord arts för hål lan den
Jord ar ter na i om rå det ut görs till stör sta del av gla ci al lera. En li ten bit med
berg i da gen lig ger i nord väst. Väs ter om den na och ner mot stick spå ret till
bru ket lig ger ett om rå de med fyll nads ma te ri al. Även nere vid äl ven har det
fyllts med ero sions skyd dan de ma te ri al.
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Jord ar ter en ligt SGU:s kart vi sa re. Det do mi ne ran de gula om rå det ut görs av gla ci al lera.



Hy dro lo gi

Den na tur li ga av rin ning en går ner mot Öre kil säl ven i ös ter. I väs ter, längs järn-
vä gen går en kul ver te rad bäck som av vatt nar ett om rå de på 35 ha upp mot kyr-
kan.

Re ci pi en ten Öre kil säl ven
Öre kil säl ven må vara en av sö dra Sve ri ges bäs ta lax fis ke äl var, med ett re kord
på 17,4 kg, men li der ändå av över göd ning, mi ljö gif ter och då lig kon ti nui tet
och mor fo lo gi.

Att det ta vat ten inte upp når god ke misk ytvat ten sta tus be ror på be last ning
av po lyb ro me ra de di fe ny le trar (PBDE) och kvick sil ver. Bäg ge des sa fö ro re-
ning ar na kom mer som lång trans por te ra de luft fö ro re ning ar, kvick silv ret i
huvud sak som his to ris ka syn der vil ka nu lig ger bun det i sko gens hu musla ger.

Bot ten fau nan har hög eko lo gisk sta tus me dan fis ken har mått lig sta tus,
främst be ro en de på säm re tät het av två som rig lax än förväntat.

Pro ble men i den fy sis ka mil jön (då lig kon ti nui tet och mor fo lo gi) be ror
främst på att sto ra de lar av strand zo nen har för svun nit och sväm plan till stor
del sak nas.

Flö den
Flö det ut från ett av rin nings om rå de be ror på ned er bör dens stor lek och av-
dunst ning ens stor lek. Nor malt i det ta om rå de kan av rin ning en (net to ne der-
bör den) från av rin nings om rå det upp skat tas till i me del tal 13 l/s och km². Me-
del flö det ut från avrinningsom rå det skul le då bli 0,2 l/s. Me de l av rin ning en va-
ri e rar myck et mel lan oli ka år och flö dets va ri a tion inom året är ännu stör re.

Hur snabbt ett regn rin ner av från om rå det be ror på hur brant om rå det är
och på om vat ten kan för dröjas ge nom in fil tra tion i mar ken och få en  lång-
sammare ström ning som grund vat ten. Om rå det in ne hål ler idag både hård-
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Ytvatt nets flö des rikt ning ar inom pla nom rå det. huvud lö det går ner till Öre kil säl ven.



gjor da ytor och grä sy tor på ler bot ten. En ex ploa te ring en ligt det nya plan för-
sla get kom mer där för inte att märk bart för ändra av rin ning en från om rå det till
det sämre.

Me del flö det ut från ett min dre om rå de kan vara myck et oli ka be ro en de på
fak to rer som orog ra fisk regn el ler mot sva ran de regn skug ga. I ett li tet om rå de
längst inne i Salt käl le fjor den är det år li ga ut flö det av vat ten 50% hög re än runt
Mun ke dals cen trum.

Regn dy na mik
Un der ett regn till fäl le är reg nets in ten si tet inte kon stant. Ofta bör jar reg net
lite för sik tigt för att snart nå en be tyd ligt hög re in ten si tet. Ef ter en viss tid
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Ta bell 1. Hy dro lo gis ka upp gif ter

Me del flö de från om rå det 0,2 l/s

Om rå dets spe ci fi ka av rin ning 13 l/s*km²

Om rå dets spe ci fi ka av rin ning 400 mm/år
Des sa siff ror vi sar av rin ning en i me del tal. Det är sam ma av rin ning fast med två oli ka en he ter.

Hård gjor da ytor, övre 0,77 ha

Hård gjor da ytor, ned re 0,55 ha
Ytor na in klu de rar tak, vä gar och gång y tor, be räk na de ut i från il lust ra tion till pla nen.

10 mm regn, övre, tak 29 m³

10 mm regn, övre, vä gy ta 40 m³

10 mm regn, ned re, tak 10 m³

10 mm regn, ned re, vä gy ta 21 m³
10 mm regn räk nas som den an del som är mest för o re nad och som all tid ska re nas om den ut görs av
yta med bil tra fik.

Flö de un der ett dygn från 10 mm, övre 0,8 l/s

Flö de un der ett dygn från 10 mm, nedre 0,4 l/s
Flö de från 10 mm regn om det för de las över ett dygn, t.ex. ge nom för dröj ning i re nings sys tem. Det ta
flö de är bara be räk nat på de hård gjor da ytor na och inte på na tur mark och an lag da grä sy tor.

35 mm regn, övre 242 m³

35 mm regn, nedre 108 m³
35 mm kom mer på ett dygn en gång per två år och på två tim mar en gång på tio år.

Flö de un der ett dygn från 35 mm, övre 2,8 l/s

Flö de un der ett dygn från 35 mm, ned re 1,3 l/s
Flö de från de hård gjor da ytor na om flö det jäm nas ut över ett dygn ge nom för dröj ning.

Tioårs regn för ett dygn på hård gjor da ytor,
(67,5 mm) inkl kli mat fak tor 1,25 675 m³

Reg le rings vo lym, inkl. in fil tra tion 140 m³

Me del flö de 7,8 l/s
Det rör som nås av det ta me del flö de är det som går un der ned re vä gen, mel lan luft nings for sen och
dam men. Det ta rör bör di men sio ne ras för att kun na av le da 25 l/s.



bru kar reg nets in ten si tet se dan sak ta avta. Åskregn som mar tid bru kar vara
kor ta och myck et in ten si va, me dan regn un der hös ten bru kar vara min dre in-
ten si va men med be tyd ligt läng re var ak tig het.

För att kun na be räk na av rin ning och dag vat ten sys tem be ar be tas fak tiskt
upp mät ta regn da ta sta tis tiskt. Det ta görs ge nom att man sum me rar hur stor
regn mängd som fal ler un der en viss tid. Ge nom att för de la regn mäng den lika
un der hela den na tid (var ak tig het) er hål ler man ett så kal lat block regn. För oli-
ka var ak tig he ter be ar be tar man se dan sta tis tiskt alla upp mät ta regn un der en
läng re tids pe riod. Det ta ger in ten si tet-var ak tig het sin for ma tion med en gi ven
sta tis tiskt be stämd åter komst pe riod. Den na in for ma tion kan se dan spri das i
ta bell form och inter po le rat i di a gram form. In for ma tion för regn upp mät ta i
Ud de val la (från VA.-Forsk rap port Nr 2006-04) finns i di a gram form på näs ta
sida.

För dag vat ten som be hö ver re nas ta lar man ofta om ett "first-flush"-regn, ca
10 mm. När 10 mm spo lats av ga tor och par ke rings y tor har det ab so lut mes ta
av lag ra de fö ro re ning ar spo lats med och vatt net som kom mer dä ref ter är re la-
tivt rent.
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De fi ni tio nen på ett block regn. Fi gu ren ta gen från VA.-Forsk rap port Nr 2006-04.
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Reg nin ten si te ter (l/s och ha) för oli ka block regn svar ak tig he ter (5–120 min) och åter komst-
ti der (0,5–10 år) ba se ra de på an pass ning av sta tis tis ka för del ning ar till regn da ta från Ud-
de val la 1993–2004.

Ef ter: Her neb ring C (2006). 10 års-reg nets åter komst förr och nu. Regn da ta för di men-
sio ne ring /kon troll be räk ning av VA-sys tem i tä tor ter. VA-Forsk rap port Nr 2006-04.

Block regn svo lym (mm) för oli ka block regn svar ak tig he ter (5–120 min) och åter komst ti der
(0,5–10 år) ba se ra de på an pass ning av sta tis tis ka för del ning ar till regn da ta från Ud de val-
la 1993–2004.

Ef ter: Her neb ring C (2006). 10 års-reg nets åter komst förr och nu. Regn da ta för di men-
sio ne ring /kon troll be räk ning av VA-sys tem i tä tor ter. VA-Forsk rap port Nr 2006-04.



Dag vat ten sys te met

Re ning

Dag vat ten från tak är för hål lan de vis rent, fram för allt vat ten från grö na tak
med ve ge ta tion. Dag vatt net från ytor med myck et bil tra fik in ne hål ler en stör-
re mängd fö ro re ning ar som be höver re nas. Där för fö reslår vi att des sa två flö-
den hålls se pa rat ner till luft nings for sen. I slutt ning en ner mot det öst ra om rå-
det släpps vat ten flö det ut i en fors. Vatt net som har fått en min skad sy re halt i
bio fil tren luf tas där och sy re sätts. For sen ger ock så en ljud sätt ning med por-
lan de vat ten till när mi ljön.

Flö des dämp ning

I det ta fall finns det inga ned ströms känsli ga funk tio ner som krä ver att flö de na
däm pas. Det som kan mo ti ve ra dämp ning är even tu ellt di men sio ne ring av led-
nings nä tet och reningsfunktionen.

För slag
Som re nings sys tem fö reslås svack di ken och bio fil ter för väg dag vat ten. En
efter po le ring sker i en luft nings fors och damm. Des sa ele ment lik som lek-
bäck en är ock så en plats för lek och vat ten känsla. Se fi gu rer på fö ljan de si dor.

Ta kvat ten och drän vat ten fö rut sätts inte be hö va ex tra re ning un der fö rut-
sätt ning att inte för myck et för zin kat ma te ri al an vänds. Zink är gif tigt för vat-
te nor ga nis mer.

Svack di ke
Svack di ket är ett svagt lu tan de dike. Si do lut ning en är 1:3 in e mot di kets mit-
ten och lut ning en i längs led kan vara så låg som 1:100. De sva ga lut ning ar na
främ jar in fil tra tion på plat sen och min skar vatt nets flö deshas tig het. Det ta
ökar re nings gra den och däm par hög flö den. Dämp ning en för bät trar funk tio-
nen i bio fil tren.
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Sek tion ge nom svack di ke. I be räk ning en av in fil tra tion ska pa ci te ten har vi an ta git att gräs
sås på lera vil ket be grän sar in fil tra tio nen. Ett san di ga re ma te ri al är att fö re dra. Ku pol-
brunn an vänds bara om svack di ket inte kan av slu tas med ett bio fil ter.



Bio fil ter (regn bädd)
I ett bio fil ter ska i stort sett allt vat ten in fil tre ra ner ge nom bäd dens fil ter mas-
sa. Där bry ter bak te ri er ner or ga nis ka äm nen och tung me tal ler binds till jord-
ma te ri a let. En tung me tall re ning på minst 50% kan för vän tas. De fö reslag na
regn bäd dar na här är stor lek mäs sigt i under kant. De ut gör 0,5% av den yta som
ska be hand las me dan re kom men da tio nen är 2–10% om ingen an nan re ning
som svack di ken in går. Att inte bio fil tren över be las tas fö rut sät ter väl an lag da
svack di ken. Skul le svack di ke na tas bort be hö ver bio fil tren få 5–10 gånger
stör re yta.

Lämp li ga väx ter i en regn bädd är stran das ter, salt tåg, ve ke tåg, strand ly sing,
fack el blom ster, stran dve ro ni ka och oli ka star rar ter. Då regn bäd den ut gör en
tuff mil jö för väx ter na så är det vik tigt med ett väl ut veck lat rot sys tem vid
plan te ring.

Vo lym ba lan ser
Ett 10 mm regn ger en ligt ta bel len på sid sex 40 m³ från vä gy tor på det övre
och mel lan lig gan de om rå det och 21 m³ på det ned re. För att han te ra det ta
finns en samman lagd reg le rings vo lym på 35 m³ på de övre om rå de na och 18
m³ på det ned re. Om reg net för de las över ett dygn kan ock så in fil tra tion på
svack di ken och i bio fil tret räk nas in Då till kom mer om hän der ta gan de av 57
m³ på de övre om rå de na och 30 m³ på det ned re. Det in ne bär att dag vat ten sys-
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Svack di ke med ku pol brunn an vänds upp ströms i min dre om rå den och där vatt net kan le-
das till ett bio fil ter ned ströms.



te met däm par ett regn näs tan mot sva ran de ett et tårs regn med sex tim mars
varaktighet, cir ka 23 mm. Den na dämp ning tar en fjärdedel av ett regn på 100
mm. Idag finns ing en så dan dämp ning i om rå det. I dam men finns yt ter li ga re
en dämp nings möj lig het. En reg le rings höjd om 0,3 m mel lan nor mal och hög-
sta vat ten yta ger ca 20 m³. Dam mens djup får be stäm mas vid pro jek te ring.
Om det är lera där den byggs är det lät ta re att få den tät. Är den byggd på fyll-
nads mas sor be hövs tät ning. En damm med ett djup över 1,9 m väx er inte igen
av vass, men en grun da re damm går att hål la växt fri med sköt sel. En plan te ring
av lämp li ga väx ter längs stran den min skar ris ken för oön ska de väx ter.

Det finns ock så möj lig het att lägga dämp ning ned an för stup rö ren i dag vat-
ten kas set ter. Det ta be hövs egent li gen inte för att kla ra ned ströms lig gan de
om rå de men kan an vän das för att kun na di men sio ne ra ner rör sys te met.
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Ett bio fil ter, även kal lad regn bädd, be står av en ned sänkt växt bädd med ett genom-
släp pligt ma te ri al (sand). Vid låga flö den in fil tre rar vatt net di rekt i sand bäd den. Vid
hög re flö den (drygt 10 mm regn) kan brädd ning ske. Om ned er bör den för de las jämnt
över hela dyg net kan bio bäd dar na ta emot 20–30 mm regn före brädd ning då stör re
an del av vatt net kan in fil tre ra i bio fil tret.



Öpp na flö den
I de ned re de lar na av sys te met fö reslås i huvud sak öpp na flö den. Dels bi drar
det till att luf ta vatt net som kan få läg re syr gashalt i bio fil tren och dels ger de
öpp na flö de na yt ter li ga re re ning av or ga nis ka fö ro re ning ar.

De öpp na flö de na blir ock så ett trev ligt in slag i när mi ljön med vat ten por lan-
de. För att säk ra vat ten till gång en i des sa öpp na flö den av leds ett grund flö de
från den kul vert som drä ne ra om rå det upp mot kyr kan.

Öpp na flö den kan lät ta re ta hand om ex trem flö den, som hun draårs flö den.
De mås te dock byg gas med till räck ligt med ener gi däm pa re; sto ra block.
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För att en vat ten drag med kraf tig lut ning inte ska ero de ras krävs gro va block som kan ta
hand om ener gin i vatt net. Ex em pel från ut lop pet på Svan käl la våt mark spark i Gö te borg.



Dag vat ten och på ver kan på Öre kil säl ven
De fö ro re nings problem som finns i dag vat ten är huvud sa kli gen kopp la de till
bi lis men. Det är frå ga om mik ro plast par ti klar som här kom mer från sli ta get av
däck. Des sa par tik lar bin der ock så tung me tal ler och förb rän nings res ter från
ben sin- och die sel mo to rer till sig. En del par tik lar kom mer ock så från ned slit-
ning en av as fal ten.

Till dag vatt net kom mer ock så ned fall na luft fö ro re ning ar men des sa ned fall
är inte stör re på des sa ytor än var som helst. Det kan ock så kom ma till skott
från byg gma te ri al och där är det främst öve ran vänd ning av zink som kan vara
problematisk.

Idag är det främst genom fart stra fik som bi drar med fö ro re ning ar. Nu va ran-
de plan till å ter verk sam het som kan ge ne re ra tra fik till om rå det. För den övre
de len av pla nom rå det är det svårt att säga att den nya pla nen ger fö rut sätt ning-
ar för att mer tra fik ge ne re ras än vad som till åts i den gam la pla nen. Den öst ra
de len av pla nen till å ter en ny ex ploa te ring som kan ge ne re ra ny tra fik. Den na
tra fik mängd lig ger inom fel mar gi na len för tra fi ken inom den övre, vä stra de-
len av om rå det.

Idag sker ing en re ning av det dag vat ten som bil das i pla nom rå det. För sla get i
den na ut red ning kom mer att ge en re ning av oli ka fö ro re nings kom po nen ter på
mel lan fem tio och  åttio–nit tio pro cent. Re nings sys te met skul le där med kun-
na min ska be last ning en på Öre kil säl ven även om tra fik be last ning en för-
dubblas jäm fört med vad da gens plan kan ge fö rut sätt ning för.

Det ta pla nom rå de ge ne re rar två ty per av tra fik; bo en de som re ser till och
från sitt hem och de som ska be sö ka den pla ne ra de ser vi ce nä ring en. I bäg ge
fal len så kan man jäm föra på ver kan som ge ne re ras ge nom ex ploa te ring här el-
ler på en al ter na tiv plats. Ge nom när he ten till kol lek ti va kom mu ni ka tio ner
och sam häl lets ser vi ce kan man anta att be ho vet av bil kom mu ni ka tion min-
skar, fram för allt den tra fik som sker i om rå det nära Öre kil säl ven. Dag vatt net
från des sa väg sträck or skul le där med bli min dre be las tat. Det mes ta av dag vat-
ten han te ring en sak nar re nings funk tion. Hur myck et tra fik som ser vi ce funk-
tio ner na kom mer att ge ne re ra är svå ra re att ange. Det be ror myck et på vil ken
ser vi ce som etable ras. Vis sa be sö ka re kom mer gå en de från nä rom rå det el ler
kan tän ka sig att pro me ne ra från cen trum par ke ring en. Jäm fört med en
alternativ placering av exploateringen inom centralorten kan denna plan min-
ska den totala belastningen på Örekilsälven.
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Som ett för sta steg sam las vatt net i svack di ken, grun da di ken med gräs bot ten. Allt vat ten från vä gy tor na leds till
des sa svack di ken där flö det brom sas och par tik lar fast nar i grä set. Vid sto ra flö den fylls svack di ken med vat ten då
in fil tra tion skapa ci te ten be grän sas i bio fil tren. Vid rik tigt sto ra flö den bräd das vat ten till sam lings brun nen.

Fem bio fil ter pla cers i svack di ke na. I det vä stra di ket läggs tre styck en för att han te ra höjds kill na den. I bio fil tret re-
nas både tung me tal ler ge nom ad sorp tion och olje res ter ge nom bak te ri ell ned bryt ning. När vatt net in fil tre ras i bio-
fil tren ut jäm nas topp flö den.
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I en sam lings brunn sam las vat ten från de övre bio fil tren och drän- och ta kvat ten. Dess utom leds ett grund flö de från
en kul vert som går längs järn vä gen. Från den na kul vert tas vatt net i bot ten så att man får ett grund flö de. Flö det be-
grän sas av ka pa ci te ten hos ett Ø110-rör.

I slän ten ner mot det ned re om rå det släpps dag vatt net ut i ett syn ligt vat ten fall/fors ner mot en re nings/ut jäm nings-
damm. Till den na damm leds vatt net i rör un der vä gen. Ef ter dam men släpps vatt net i en öp pen bäck ner mot Öre-
kil säl ven.



Slut punk ter
Dag vat ten sys te met i det ta om rå de be står främst av öpp na kom po nen ter med
kom bi ne rad re nings- och flö des dämp nings funk tion. Det är svack di ken, bio fil-
ter, luft nings fors och damm.

Vid låga flö den
Vid flö den med låg in ten si tet, upp till nå gon mm/tim me tas dag vatt net i för sta
hand om svack di ke na. En min dre del av flö det når även bio fil tren. I bäg ge de-
lar na re nas dag vatt net ge nom bio logiska funk tio ner i mar ken och ge nom ad-
sor ption till par tik lar.

Vid medelhöga flö den
Kom mer mer vat ten el ler om vatt net kom mer väl digt in ten sivt kom mer
dämp nings funk tio nen i svack di ke na och bio fil tren till pass. Här kan vat ten
sam las på ytan in nan det in fil tre ras. Sys te met kan han te ra 23 mm per dygn.

Vid höga flö den
Vid stör re regn än 23 mm kom mer bio fil tren att bräd da över till ut lopps brun-
nen. Det ta för vän tas ske någ ra få gång er om året. Det ta brädd nings flö de kom-
mer att ut jäm nas i dam men där även viss re ning kan ske. Det ta hög flö de svat-
ten har dock läg re fö ro re nings halt.

Vid ex tremt höga flö den
Vid ex tre ma flö den, nå gon gång per de cen nium, leds flö de na på vä gar ner till
mel lan svack di ket och se dan över vä gen till den öpp na bäck en.
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Ett hun draårs flö de kan över sti ga ka pa ci te ten i dag vat ten sys te met. Det är då vik tigt att vatt net kan av rin na utan att
ska da kon struk tio ner, rin na in i käl la re, ero de ra mar ky tor m.m. Att det flö dar 5 cm vat ten uppe på en as falt väg kan
där e mot god tas.


