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Planområdet
Planområdet ligger öster om centrum och järnvägen och delas i två delar av
stickspåret till Munkedals bruk. I den västra delen finns idag bebyggelse som
ska rivas för att skapa plats för den nya bebyggelsen Den östra delen exploateras på idag obebyggd mark.

Skiss över planområdet från planarbetet.
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Berggrund och spricksystem
Området ligger på en tonalit-granodiorit med kvarts-fältspat-glimmersammansättning.

Jordartsförhållanden
Jordarterna i området utgörs till största del av glacial lera. En liten bit med
berg i dagen ligger i nordväst. Väster om denna och ner mot stickspåret till
bruket ligger ett område med fyllnadsmaterial. Även nere vid älven har det
fyllts med erosionsskyddande material.

Jordarter enligt SGU:s kartvisare. Det dominerande gula området utgörs av glacial lera.
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Hydrologi
Den naturliga avrinningen går ner mot Örekilsälven i öster. I väster, längs järnvägen går en kulverterad bäck som avvattnar ett område på 35 ha upp mot kyrkan.

Ytvattnets flödesriktningar inom planområdet. huvudlödet går ner till Örekilsälven.

Recipienten Örekilsälven
Örekilsälven må vara en av södra Sveriges bästa laxfiskeälvar, med ett rekord
på 17,4 kg, men lider ändå av övergödning, miljögifter och dålig kontinuitet
och morfologi.
Att detta vatten inte uppnår god kemisk ytvattenstatus beror på belastning
av polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver. Bägge dessa föroreningarna kommer som långtransporterade luftföroreningar, kvicksilvret i
huvudsak som historiska synder vilka nu ligger bundet i skogens humuslager.
Bottenfaunan har hög ekologisk status medan fisken har måttlig status,
främst beroende på sämre täthet av tvåsomrig lax än förväntat.
Problemen i den fysiska miljön (dålig kontinuitet och morfologi) beror
främst på att stora delar av strandzonen har försvunnit och svämplan till stor
del saknas.

Flöden
Flödet ut från ett avrinningsområde beror på nederbördens storlek och avdunstningens storlek. Normalt i detta område kan avrinningen (nettonederbörden) från avrinningsområdet uppskattas till i medeltal 13 l/s och km². Medelflödet ut från avrinningsområdet skulle då bli 0,2 l/s. Medelavrinningen varierar mycket mellan olika år och flödets variation inom året är ännu större.
Hur snabbt ett regn rinner av från området beror på hur brant området är
och på om vatten kan fördröjas genom infiltration i marken och få en långsammare strömning som grundvatten. Området innehåller idag både hård-
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Tabell 1. Hydrologiska uppgifter
Medelflöde från området

0,2

l/s

Områdets specifika avrinning

13

l/s*km²

Områdets specifika avrinning

400

mm/år

Dessa siffror visar avrinningen i medeltal. Det är samma avrinning fast med två olika enheter.

Hårdgjorda ytor, övre

0,77

ha

Hårdgjorda ytor, nedre

0,55

ha

Ytorna inkluderar tak, vägar och gångytor, beräknade utifrån illustration till planen.

10 mm regn, övre, tak

29

m³

10 mm regn, övre, vägyta

40

m³

10 mm regn, nedre, tak

10

m³

10 mm regn, nedre, vägyta

21

m³

10 mm regn räknas som den andel som är mest förorenad och som alltid ska renas om den utgörs av
yta med biltrafik.

Flöde under ett dygn från 10 mm, övre

0,8

l/s

Flöde under ett dygn från 10 mm, nedre

0,4

l/s

Flöde från 10 mm regn om det fördelas över ett dygn, t.ex. genom fördröjning i reningssystem. Detta
flöde är bara beräknat på de hårdgjorda ytorna och inte på naturmark och anlagda gräsytor.

35 mm regn, övre

242

m³

35 mm regn, nedre

108

m³

35 mm kommer på ett dygn en gång per två år och på två timmar en gång på tio år.

Flöde under ett dygn från 35 mm, övre

2,8

l/s

Flöde under ett dygn från 35 mm, nedre

1,3

l/s

Flöde från de hårdgjorda ytorna om flödet jämnas ut över ett dygn genom fördröjning.

Tioårsregn för ett dygn på hårdgjorda ytor,
(67,5 mm) inkl klimatfaktor 1,25

675

m³

Regleringsvolym, inkl. infiltration

140

m³

Medelflöde

7,8

l/s

Det rör som nås av detta medelflöde är det som går under nedre vägen, mellan luftningsforsen och
dammen. Detta rör bör dimensioneras för att kunna avleda 25 l/s.

gjorda ytor och gräsytor på lerbotten. En exploatering enligt det nya planförslaget kommer därför inte att märkbart förändra avrinningen från området till
det sämre.
Medelflödet ut från ett mindre område kan vara mycket olika beroende på
faktorer som orografisk regn eller motsvarande regnskugga. I ett litet område
längst inne i Saltkällefjorden är det årliga utflödet av vatten 50% högre än runt
Munkedals centrum.

Regndynamik
Under ett regntillfälle är regnets intensitet inte konstant. Ofta börjar regnet
lite försiktigt för att snart nå en betydligt högre intensitet. Efter en viss tid
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brukar regnets intensitet sedan sakta avta. Åskregn sommartid brukar vara
korta och mycket intensiva, medan regn under hösten brukar vara mindre intensiva men med betydligt längre varaktighet.
För att kunna beräkna avrinning och dagvattensystem bearbetas faktiskt
uppmätta regndata statistiskt. Detta görs genom att man summerar hur stor
regnmängd som faller under en viss tid. Genom att fördela regnmängden lika
under hela denna tid (varaktighet) erhåller man ett så kallat blockregn. För olika varaktigheter bearbetar man sedan statistiskt alla uppmätta regn under en
längre tidsperiod. Detta ger intensitet-varaktighetsinformation med en given
statistiskt bestämd återkomstperiod. Denna information kan sedan spridas i
tabellform och interpolerat i diagramform. Information för regn uppmätta i
Uddevalla (från VA.-Forsk rapport Nr 2006-04) finns i diagramform på nästa
sida.
För dagvatten som behöver renas talar man ofta om ett "first-flush"-regn, ca
10 mm. När 10 mm spolats av gator och parkeringsytor har det absolut mesta
av lagrade föroreningar spolats med och vattnet som kommer därefter är relativt rent.

Definitionen på ett blockregn. Figuren tagen från VA.-Forsk rapport Nr 2006-04.
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Regnintensiteter (l/s och ha) för olika blockregnsvaraktigheter (5–120 min) och återkomsttider (0,5–10 år) baserade på anpassning av statistiska fördelningar till regndata från Uddevalla 1993–2004.
Efter: Hernebring C (2006). 10 års-regnets återkomst förr och nu. Regndata för dimensionering /kontrollberäkning av VA-system i tätorter. VA-Forsk rapport Nr 2006-04.

Blockregnsvolym (mm) för olika blockregnsvaraktigheter (5–120 min) och återkomsttider
(0,5–10 år) baserade på anpassning av statistiska fördelningar till regndata från Uddevalla 1993–2004.
Efter: Hernebring C (2006). 10 års-regnets återkomst förr och nu. Regndata för dimensionering /kontrollberäkning av VA-system i tätorter. VA-Forsk rapport Nr 2006-04.
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Dagvattensystemet
Rening
Dagvatten från tak är förhållandevis rent, framför allt vatten från gröna tak
med vegetation. Dagvattnet från ytor med mycket biltrafik innehåller en större mängd föroreningar som behöver renas. Därför föreslår vi att dessa två flöden hålls separat ner till luftningsforsen. I sluttningen ner mot det östra området släpps vattenflödet ut i en fors. Vattnet som har fått en minskad syrehalt i
biofiltren luftas där och syresätts. Forsen ger också en ljudsättning med porlande vatten till närmiljön.
Flödesdämpning
I detta fall finns det inga nedströms känsliga funktioner som kräver att flödena
dämpas. Det som kan motivera dämpning är eventuellt dimensionering av ledningsnätet och reningsfunktionen.

Förslag
Som reningssystem föreslås svackdiken och biofilter för vägdagvatten. En
efterpolering sker i en luftningsfors och damm. Dessa element liksom lekbäcken är också en plats för lek och vattenkänsla. Se figurer på följande sidor.
Takvatten och dränvatten förutsätts inte behöva extra rening under förutsättning att inte för mycket förzinkat material används. Zink är giftigt för vattenorganismer.
Svackdike
Svackdiket är ett svagt lutande dike. Sidolutningen är 1:3 inemot dikets mitten och lutningen i längsled kan vara så låg som 1:100. De svaga lutningarna
främjar infiltration på platsen och minskar vattnets flödeshastighet. Detta
ökar reningsgraden och dämpar högflöden. Dämpningen förbättrar funktionen i biofiltren.

Sektion genom svackdike. I beräkningen av infiltrationskapaciteten har vi antagit att gräs
sås på lera vilket begränsar infiltrationen. Ett sandigare material är att föredra. Kupolbrunn används bara om svackdiket inte kan avslutas med ett biofilter.
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Svackdike med kupolbrunn används uppströms i mindre områden och där vattnet kan ledas till ett biofilter nedströms.

Biofilter (regnbädd)
I ett biofilter ska i stort sett allt vatten infiltrera ner genom bäddens filtermassa. Där bryter bakterier ner organiska ämnen och tungmetaller binds till jordmaterialet. En tungmetallrening på minst 50% kan förväntas. De föreslagna
regnbäddarna här är storlekmässigt i underkant. De utgör 0,5% av den yta som
ska behandlas medan rekommendationen är 2–10% om ingen annan rening
som svackdiken ingår. Att inte biofiltren överbelastas förutsätter väl anlagda
svackdiken. Skulle svackdikena tas bort behöver biofiltren få 5–10 gånger
större yta.
Lämpliga växter i en regnbädd är strandaster, salttåg, veketåg, strandlysing,
fackelblomster, strandveronika och olika starrarter. Då regnbädden utgör en
tuff miljö för växterna så är det viktigt med ett väl utvecklat rotsystem vid
plantering.

Volymbalanser
Ett 10 mm regn ger enligt tabellen på sid sex 40 m³ från vägytor på det övre
och mellanliggande området och 21 m³ på det nedre. För att hantera detta
finns en sammanlagd regleringsvolym på 35 m³ på de övre områdena och 18
m³ på det nedre. Om regnet fördelas över ett dygn kan också infiltration på
svackdiken och i biofiltret räknas in Då tillkommer omhändertagande av 57
m³ på de övre områdena och 30 m³ på det nedre. Det innebär att dagvattensys-
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Ett biofilter, även kallad regnbädd, består av en nedsänkt växtbädd med ett genomsläppligt material (sand). Vid låga flöden infiltrerar vattnet direkt i sandbädden. Vid
högre flöden (drygt 10 mm regn) kan bräddning ske. Om nederbörden fördelas jämnt
över hela dygnet kan biobäddarna ta emot 20–30 mm regn före bräddning då större
andel av vattnet kan infiltrera i biofiltret.

temet dämpar ett regn nästan motsvarande ett ettårsregn med sex timmars
varaktighet, cirka 23 mm. Denna dämpning tar en fjärdedel av ett regn på 100
mm. Idag finns ingen sådan dämpning i området. I dammen finns ytterligare
en dämpningsmöjlighet. En regleringshöjd om 0,3 m mellan normal och högsta vattenyta ger ca 20 m³. Dammens djup får bestämmas vid projektering.
Om det är lera där den byggs är det lättare att få den tät. Är den byggd på fyllnadsmassor behövs tätning. En damm med ett djup över 1,9 m växer inte igen
av vass, men en grundare damm går att hålla växtfri med skötsel. En plantering
av lämpliga växter längs stranden minskar risken för oönskade växter.
Det finns också möjlighet att lägga dämpning nedanför stuprören i dagvattenkassetter. Detta behövs egentligen inte för att klara nedströms liggande
område men kan användas för att kunna dimensionera ner rörsystemet.
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Öppna flöden
I de nedre delarna av systemet föreslås i huvudsak öppna flöden. Dels bidrar
det till att lufta vattnet som kan få lägre syrgashalt i biofiltren och dels ger de
öppna flödena ytterligare rening av organiska föroreningar.
De öppna flödena blir också ett trevligt inslag i närmiljön med vattenporlande. För att säkra vattentillgången i dessa öppna flöden avleds ett grundflöde
från den kulvert som dränera området upp mot kyrkan.
Öppna flöden kan lättare ta hand om extremflöden, som hundraårsflöden.
De måste dock byggas med tillräckligt med energidämpare; stora block.

För att en vattendrag med kraftig lutning inte ska eroderas krävs grova block som kan ta
hand om energin i vattnet. Exempel från utloppet på Svankälla våtmarkspark i Göteborg.
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Dagvatten och påverkan på Örekilsälven
De föroreningsproblem som finns i dagvatten är huvudsakligen kopplade till
bilismen. Det är fråga om mikroplastpartiklar som här kommer från slitaget av
däck. Dessa partiklar binder också tungmetaller och förbränningsrester från
bensin- och dieselmotorer till sig. En del partiklar kommer också från nedslitningen av asfalten.
Till dagvattnet kommer också nedfallna luftföroreningar men dessa nedfall
är inte större på dessa ytor än var som helst. Det kan också komma tillskott
från byggmaterial och där är det främst överanvändning av zink som kan vara
problematisk.
Idag är det främst genomfartstrafik som bidrar med föroreningar. Nuvarande plan tillåter verksamhet som kan generera trafik till området. För den övre
delen av planområdet är det svårt att säga att den nya planen ger förutsättningar för att mer trafik genereras än vad som tillåts i den gamla planen. Den östra
delen av planen tillåter en ny exploatering som kan generera ny trafik. Denna
trafikmängd ligger inom felmarginalen för trafiken inom den övre, västra delen av området.
Idag sker ingen rening av det dagvatten som bildas i planområdet. Förslaget i
denna utredning kommer att ge en rening av olika föroreningskomponenter på
mellan femtio och åttio–nittio procent. Reningssystemet skulle därmed kunna minska belastningen på Örekilsälven även om trafikbelastningen fördubblas jämfört med vad dagens plan kan ge förutsättning för.
Detta planområde genererar två typer av trafik; boende som reser till och
från sitt hem och de som ska besöka den planerade servicenäringen. I bägge
fallen så kan man jämföra påverkan som genereras genom exploatering här eller på en alternativ plats. Genom närheten till kollektiva kommunikationer
och samhällets service kan man anta att behovet av bilkommunikation minskar, framför allt den trafik som sker i området nära Örekilsälven. Dagvattnet
från dessa vägsträckor skulle därmed bli mindre belastat. Det mesta av dagvattenhanteringen saknar reningsfunktion. Hur mycket trafik som servicefunktionerna kommer att generera är svårare att ange. Det beror mycket på vilken
service som etableras. Vissa besökare kommer gående från närområdet eller
kan tänka sig att promenera från centrumparkeringen. Jämfört med en
alternativ placering av exploateringen inom centralorten kan denna plan minska den totala belastningen på Örekilsälven.
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Som ett första steg samlas vattnet i svackdiken, grunda diken med gräsbotten. Allt vatten från vägytorna leds till
dessa svackdiken där flödet bromsas och partiklar fastnar i gräset. Vid stora flöden fylls svackdiken med vatten då
infiltrationskapaciteten begränsas i biofiltren. Vid riktigt stora flöden bräddas vatten till samlingsbrunnen.

Fem biofilter placers i svackdikena. I det västra diket läggs tre stycken för att hantera höjdskillnaden. I biofiltret renas både tungmetaller genom adsorption och oljerester genom bakteriell nedbrytning. När vattnet infiltreras i biofiltren utjämnas toppflöden.
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I en samlingsbrunn samlas vatten från de övre biofiltren och drän- och takvatten. Dessutom leds ett grundflöde från
en kulvert som går längs järnvägen. Från denna kulvert tas vattnet i botten så att man får ett grundflöde. Flödet begränsas av kapaciteten hos ett Ø110-rör.

I slänten ner mot det nedre området släpps dagvattnet ut i ett synligt vattenfall/fors ner mot en renings/utjämningsdamm. Till denna damm leds vattnet i rör under vägen. Efter dammen släpps vattnet i en öppen bäck ner mot Örekilsälven.
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Ett hundraårsflöde kan överstiga kapaciteten i dagvattensystemet. Det är då viktigt att vattnet kan avrinna utan att
skada konstruktioner, rinna in i källare, erodera markytor m.m. Att det flödar 5 cm vat ten uppe på en asfaltväg kan
däremot godtas.

Slutpunkter
Dagvattensystemet i detta område består främst av öppna komponenter med
kombinerad renings- och flödesdämpningsfunktion. Det är svackdiken, biofilter, luftningsfors och damm.
Vid låga flöden
Vid flöden med låg intensitet, upp till någon mm/timme tas dagvattnet i första
hand om svackdikena. En mindre del av flödet når även biofiltren. I bägge delarna renas dagvattnet genom biologiska funktioner i marken och genom adsorption till partiklar.
Vid medelhöga flöden
Kommer mer vatten eller om vattnet kommer väldigt intensivt kommer
dämpningsfunktionen i svackdikena och biofiltren till pass. Här kan vatten
samlas på ytan innan det infiltreras. Systemet kan hantera 23 mm per dygn.
Vid höga flöden
Vid större regn än 23 mm kommer biofiltren att brädda över till utloppsbrunnen. Detta förväntas ske några få gånger om året. Detta bräddningsflöde kommer att utjämnas i dammen där även viss rening kan ske. Detta högflödesvatten har dock lägre föroreningshalt.
Vid extremt höga flöden
Vid extrema flöden, någon gång per decennium, leds flödena på vägar ner till
mellansvackdiket och sedan över vägen till den öppna bäcken.
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