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Sammanfattning 

Karlshamns kommun planerar för en ny brandstation på del av fastigheten Karlshamn 6:5 

som idag är obebyggd. På brandstationen kommer det finnas en yta avsedd för att öva 

brandsläckning. Planerad byggnation ökar flödena och föroreningsbelastningen från 

planområdet. Avrinningskoefficienten för hela området går från 0,17 till 0,44 och det 

dimensionerande flödet för ett 10-årsregn ökar från 159 l/s till 504 l/s. Det finns ett 

fördröjningsbehov på 46 m3 för övningsytan och 167 m3 för resten av området baserat på 

ett utsläppskrav på max 100 l/s/ha reducerad yta. Övningsytan behöver en separat 

hantering för att undvika att rester från PFAS-innehållande brandskum sprids ut från 

området. Utöver ett specialfokus på PFAS för övningsytan så är både övningsytan och 

resten av området i behov av rening för att inte förvärra statusen på recipienten Stärnö 

Sandvik. 

För dagvattenhanteringen från övningsytan har ett lösningsförslag tagits fram som innebär 

att allt vatten leds till en samlingspunkt. I den punkten placeras en oljeavskiljare eller annat 

filter som anpassas för att fånga upp föroreningar. Därefter leds vattnet till ett 

underjordiskt sedimentationsmagasin med en reglervolym på 46 m3. Vid 10-årsregn 

behöver det finnas en möjlighet att koppla förbi oljeavskiljaren så att vattnet går direkt till 

sedimentationsmagasinet, som då stryps. Sedimentationsmagasinet är dimensionerat för 

att kunna hålla hela volymen för ett 10-årsregn för att undvika att vattnet går igenom 

systemet obehandlat. Så fort det finns risk att vattnet är förorenat av PFAS ska utloppet 

från sedimentationsmagasinet strypas för att kunna samla upp vattnet. Efter en sådan 

incident hämtas vattnet av en aktör som kan destruera PFAS. Om släck- eller dagvattnet 

riskerar att vara förorenat av PFAS hindras det alltså från att fortsätta ut genom resten av 

systemet. I övriga fall leds sedimentationsmagasinet ut i ett svackdike som går längs med 

Oljehamnsvägen. Saknas det idag en anläggning för destruering av PFAS kan denna 

uppföras på fastigheten med möjlighet till att transportera vatten från andra övningsplatser 

i framtiden. 

För övriga ytor, utanför övningsområdet, föreslås det att vattnet leds in i regnbäddar eller 

genom genomsläppliga beläggningar. Det är viktigt att vattnet inte tillåts infiltrera utan 

istället leds till ett underjordiskt sedimentationsmagasin med en reglervolym på 167 m3. 

Om det finns risk för att ett akut utsläpp skulle kunna inträffa även utanför övningsområdet 

bör det kunna gå att strypa utflödet även från detta sedimentationsmagasin, men vanligtvis 

leds det ut till svackdiket längs med Oljehamnsvägen. 

Med föreslagna lösningar uppnås en fördröjning utifrån utsläppskrav och samtliga 

undersökta ämnen håller sig under eller på befintlig nivå. Mängden kväve ökar lite enligt 

beräkningarna, men bedöms inte ge en negativ påverkan på möjligheten att uppnå MKN. 

Genom att anlägga gröna tak på förrådsbyggnader minskar den årliga 

föroreningstransporten ytterligare, vilket skulle säkerställa att även kvävetransporten 

minskas. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Karlshamns kommun planerar för en ny brandstation på del av fastigheten Karlshamn 6:5 

som idag är obebyggd. På brandstationen kommer det finnas en yta avsedd för att öva 

brandsläckning. För vidare arbete med detaljplanen inför samrådsskedet finns behov av 

utredning av dagvattenhanteringen på fastigheten. 

Planområdet ligger ca 1 km väst om Karlshamn längs med Oljehamnsvägen och 

Tubbarydsvägen. I dagsläget utgörs området av kuperad naturmark och är ca 4 ha. Figur 1 

visar en översiktskarta över området. 

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, som är markerat med en svart linje. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

I denna rapport kommer AFRY enligt uppdrag att redovisa för:  

• Beskrivning av recipientens status utifrån befintliga MKN 

• Beräknade dagvattenflöden för planområdet innan och efter exploatering samt med 

föreslagna åtgärder 

• Kapacitetsberäkning för fördröjande åtgärder  

• Föroreningsbelastning från dagvatten från planområdet före och efter exploatering 

samt med föreslagna åtgärder 

• Bedömning av översvämningsrisker 

• Ge förslag på höjdsättning/lutningspilar av planen för att säkerställa 
dagvattentransporter och minska risk för översvämningar 
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• Ge förslag till hur planerade byggnader ska höjdsättas så att problem avseende 
dagvatten undviks 

• Utreda möjligheten/behov till delning/rening av dagvatten från den del av 
fastigheten som ska användas för träning och övning av brandsläckning 

• Utreda lämplig största hårdgörandegrad av tomten alternativt föreslå hur stor del 
som ska vara infiltrerbar mark 

• Förslag på dagvattenlösning 

• Titta på möjligheten att samla upp/återanvända takavvattningen till bevattning av 

området. 

• Kostnadsuppskattning för dagvattenlösning 

2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren och parallell utredning har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2019-11-06 

Översiktskarta / baskarta / grundkarta över utredningsområdet 2020-01-29* 

Strukturplan / plankarta / gränser för detaljplanområde 2020-01-29* 

Laserscannad höjddata 2019-10-28* 

Underlag av VA-ledningar (allmänna VA-ledningar / fastighetens ledningar) 2019-11-18* 

PM – Massbalans för Karlshamns nya brandstation, AFRY 2020-01-31 

Riktlinjer för dagvattenhantering i Karlshamns kommun 2019-11-22* 

*Underlaget erhållet angivet datum 

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen  

WebbGIS Länsstyrelsen  

Genomsläpplighetskarta SGU  

Jordartskarta SGU  

Jorddjupskarta SGU  
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2.2 Dagvattenstrategi 

Enligt Karlshamns kommuns riktlinjer för dagvatten ska dagvatten vid ombyggnad eller 

exploatering hanteras enligt följande riktlinjer:  

• Dagvattenhanteringen ska beskrivas i detaljplaner. Behov av rening, fördröjning 

och ytor ska ingå i planbeskrivningen.  

• Det är markägaren/verksamhetsutövaren som har ansvaret för att finna lösningar 

för sitt dagvatten och ska bekosta denna lösning.  

• Dagvattnet ska avledas på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller 

skadar omgivande mark. Vid ombyggnad och nyexploatering ska ledningssystemet 

anpassas så att översvämning utanför aktuellt område via dagvattenledningar 

motverkas.  

• Lämpliga allmänna platser bör utnyttjas som multifunktionella ytor i 

dagvattenhanteringen.  

Lösningar ska prioriteras så att dagvattnet i första hand tas om hand på den egna tomten 

eller fastigheten genom lokalt omhändertagande av dagvatten. I andra hand, om det första 

alternativet inte är möjligt helt eller delvis, ska dagvattnet tas om hand genom fördröjning 

och genom öppen dagvattenavledning. Det kan ske genom att ha en höjdsättning som 

medför att vattnet leds via t.ex. diken och kanaler till recipient utan att medföra 

översvämning i fastigheter. Dagvattenanläggningar ska utgöra positiva inslag i den 

bebyggda miljön. Om nyexploatering sker i områden som riskerar att översvämmas ska 

bebyggelsen anpassas efter områdets förutsättningar, så att funktion och verksamhet kan 

bibehållas. 

2.3 Koordinatsystem 

I denna rapport kommer samtliga resultat visas i koordinatsystemet SWEREF 99 15 00 och 

höjdsystemet RH2000. 

2.4 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 10- och 100-årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn tas 

till ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider förväntas 

ökningen bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade regnet 

på 1,05 – 1,30. I denna rapport används 1,25 (Svenskt Vatten AB) 

2.4.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 kap 

10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

Där: 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden 

med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med följande 

formel. (Svenskt Vatten AB) 
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𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

2.4.2 Magasinsvolym 

Magasinvolymen har beräknats med regnenveloppmetoden, som går ut på att hitta den 

varaktighet som ger störst skillnad på ingående och utgående volym genom att variera 

varaktigheten på regnet.  

𝑉 = 𝑀𝑎𝑥 [𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑢𝑡] 

Utflödet från planområdet tillåts i det här fallet vara max 100 l/s/ha hårdgjord yta.  

2.5 Miljökrav på recipient för dagvatten 

2.5.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 

Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

miljökvalitetsnormer. Normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk 

lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för 

vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Varje 

vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens 

vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 

eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den ska 

istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 

vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS) 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att 

vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status ska 

uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 

statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter 

som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 

Den aktuella recipienten för detaljplanen är Stärnö Sandvik och visas i figur 2. Recipienten 

ligger sydväst om Karlshamn ca 1,5 km söder om planområdet. 
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Figur 2. Översiktskarta för recipienten Stärnö Sandvik markerad med ljusblått (VISS, 2019). 
Ungefärlig placering av planområdet är markerat med svarta linjer. 

Recipienten är enligt vattendirektivet en vattenförekomst och klassas i VISS enligt tabell 1. 

Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 2017 i samband med skiftet 

av den andra och tredje förvaltningscykeln. VISS uppdaterar kontinuerligt statusen av 

vattenförekomsten. 

Tabell 1. VISS statusklassificering av recipienten Stärnö Sandvik från 2019-06-18. 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Stärnö Sandvik 

SE561480-

148220 

Måttlig 

ekologisk 

status 

God ekologisk 

status 2027 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 

Den ekologiska statusen har i dagsläget satts till måttlig. Detta beror främst på 

näringsämnen. Under sommaren håller sig totalmängden för kväve i recipienten på hög 

status medan den är god under vintern. Vad gäller totalmängden fosfor så ligger den på 

otillfredsställande status under sommaren medan den är måttlig under vintern. I dagsläget 

uppnår inte recipienten god kemisk status. Detta beror på bromerad difenyleter och 

kvicksilver och kvicksilverföreningar från atmosfärisk deposition. Påverkanskällor 

identifierade av VISS presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. Källor med betydande påverkan på recipienten Stärnö Sandvik (VISS). 

Punktkällor Diffusa källor 

Reningsverk Atmosfärisk deposition 

Inte IED-industri (nära anslutning till hamn/varv) Belastning av näringsämnen (kväve och fosfor) 

Förorenade områden  

I enlighet med bilaga 6 i Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter har ett undantag i form 

av mindre stränga krav för kvicksilver och PBDE utfärdats. Skälet till undantaget är att 

halterna för båda föroreningarna bedöms överskridas i fisk i samtliga svenska 

vattenförekomster. Dock får inte de nuvarande halterna av kvicksilver och PBDE 

överskridas. 

2.5.2 Riktvärden från riktvärdesgruppen 

Dagvattnet släpps uppströms utsläppspunkt till recipienten, som kategoriseras som kust. 

Utifrån riktvärdesgruppens struktur ska riktvärden 2M användas. Dessa presenteras i tabell 

3. 

Tabell 3. Riktvärden från riktvärdesgruppen för nivå 2M, utsläpp uppström utsläppspunkt till kust. 
Det saknas riktvärde för PAH16. 

Förorening Enhet Riktvärden Förorening Enhet Riktvärden 

Benso(a)pyren 

(BaP) 

µg/l 0,07 Kvicksilver (Hg) µg/l 0,07 

Bly (Pb) µg/l 10 Kväve (Tot-N) µg/l 2 500 

Fosfor (Tot-P) µg/l 175 Nickel (Ni) µg/l 30 

Kadmium (Cd)  µg/l 0,5 Oljeindex (Olja) µg/l 700 

Koppar (Cu)  µg/l 30 Suspenderad substans 

(SS) 

µg/l 60 000 

Krom (Cr)  µg/l 15 Zink (Zn) µg/l 90 

 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Planbeskrivning 

Planområdet ligger väster om centrala Karlshamn utmed väg 15 (Oljehamnsvägen) vid 

korsningen med Tubbarydsvägen (se figur 3). Området är ca 4 ha stort. I dagsläget finns 

inga kommunala VA-ledningar i området förutom en dricksvattenservis i Tubbarydsvägen. 

Området är skogbeklätt. Avvattning sker via befintligt vägdike (se avsnitt 3.3.1) utmed 

Oljehamnsvägen som rinner i sydöstlig riktning. Området är kuperat och sluttar brant från 

nordost ner mot diket längs med Oljehamnsvägen. Den högsta punkten är ca +36,0 m och 

den lägsta ca +16,8 m. 
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Figur 3. Visar planområdets utbredning och vägar i området. 

3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Markförhållanden 

SGU:s jordartskarta visas i figur 4. Där framgår att planområdet till stor del består av 

urberg med inslag av sandig morän och glacial lera. I den sandiga moränen kan det ske viss 

infiltration, men i övrigt bedöms genomsläppligheten i marken vara låg. 
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Figur 4. SGU:s jordartskarta. Planområdet är ungefärligt markerat med svarta linjer och består 

främst av urberg med inslag av sandig morän och glacial lera. 

SGU:s jorddjupskarta visas i figur 5. Planområdet domineras av tunna jordlager med 

tjockare lager i anslutning till Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen. 

 

Figur 5. SGU:s jorddjupskarta. Planområdet är ungefärligt markerat med svarta linjer. Större 
delen av området har väldigt låga jorddjup med undantag för precis i anslutning till vägarna där 
jorddjupet som djupast blir upp till 10 m. 
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3.2.2 Grundvattennivåer 

Det finns ingen information om grundvattennivåer. 

3.3 Avrinning 

Befintlig avrinning visas i figur 6. Det finns ett befintligt vägdike längs med Oljehamnsvägen 

dit vattnet inom planområdet rinner i dagsläget. Det finns även ett vägdike på östra sidan 

om Tubbarydsvägen som ledder vattnet ner till Oljehamnsvägen. Resten av området lutar 

idag brant sydväst mot Oljehamnsvägen. Den nordöstra gränsen av planområdet följer 

ungefär en höjdrygg med höjder upp mot +36 m. Området nordöst om planområdet på 

andra sidan höjdryggen rinner alltså antagligen åt andra hållet bort från planområdet. 

 

Figur 6. Befintlig avrinning inom planområdet. Det går ett dike längs med Oljehamnsvägen efter 
att den passerat Tubbarydsvägen som samlar upp vattnet idag. 

3.3.1 Diket längs med Oljehamnsvägen 

I dagsläget går det ett dike längs med Oljehamnsvägen, som leder vattnet söderut. Det har 

utretts hur vattenföringen i diket påverkas om tvärsektionen minskas till ett 1,5 m djupt 

och 12 m brett dike med en släntlutning på 1:4. Modellering i Mike Urban med både ett 10- 

och 100-årsregn har visat att kapaciteten i diket fortfarande är tillräcklig för att hantera 

avledningen av dagvatten från planområdet så väl som uppströms liggande områden. 

3.4 Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en 

vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut 

stora ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget måste 
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omprövas eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. (Länsstyrelsen, 

2017) 

Nedströms planområdet finns ett markavvattningsföretag: Sternö Tubbaryd 1921. Det ligger 

omkring 600 m söder om planområdet och visas i figur 7. Beroende på hur exploateringen 

genomförs kan markavvattningsföretaget påverkas även om planområdet inte släpper direkt 

till markavvattningsföretaget. Markavvattningsföretaget är dimensionerat för 1,5 l/s,ha. 

 

Figur 7. Grön linje visar båtnadsområdet för markavvattningsföretaget Sternö Tubbaryd 1921, som 
ligger cirka 600 m söder om planområdet. Lager för båtnadsområdet är hämtat från Länsstyrelsen. 

3.5 Lågpunktskartering 

I dagsläget lutar området generellt så att det inte bildas några instängda områden. För att 

undvika instängda områden efter exploatering bör marken luta (7 ‰) bort från byggnader 

mot öppna ytor och intilliggande vägnätet. 

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Markanvändning i befintlig situation illustreras i figur 8. Större delen av planområdet består 

idag av kuperad naturmark. Undantaget är i syd och väst där planområdet omfattar den 

befintliga Tubbarydsvägen och Oljehamnsvägen. För att få bra jämförbarhet i senare avsnitt 

i rapporten redovisas den del av naturmarken som kommer utgöra övningsytan särskilt.  
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Figur 8. Visar befintlig markanvändning och avrinningskoefficienter som har använts i flödes- och 
magasinsberäkningarna. Den del av naturmarken som planeras bli övningsområde är markerad 
med grått streck. 

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 4 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerade yta. Idag består 

planområdet bortsett från befintliga vägar av skogbevuxen, kuperad naturmark varför en 

avrinningskoefficient på 0,10 används. Befintliga vägar har satts till 0,80. 

Avrinningskoefficienterna är tagna från Svenskt Vatten P110. 

 
Tabell 4. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta 

[ha] 

Övriga 

fastigheten 

Kuperad 

naturmark 

33 141 0,10 0,33 

Övriga 

fastigheten 

Befintlig väg 4 147 0,80 0,33 

Övningsområdet Kuperad 

naturmark 

3 275 0,10 0,03 

Totalt  40 563 0,17 0,70 
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4.1.2 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor enligt 

tabell 4. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 10- och 100-årsregn med 

en regnvaraktighet på 10 minuter. 

• 𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 228 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 489 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. Resultaten för 

planområdet redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 10- och 100-årsregn. 

Delområde 
Flöden [l/s] 

10-årsregn 100-årsregn 

Övningsytan  8 16 

Övriga fastigheten 151 324 

Totalt 159 340 

4.2 Planerad utformning 

Planområdet är avsatt till en framtida brandstation med tillhörande övningsyta, 

ekonomibyggnader samt parkering (se figur 9). Planens stora höjdskillnader medför att en 

stor del av området behöver planas ut för att möjliggöra bebyggelse. Planen sträcker sig 

över den befintliga Tubbarydsvägen och kommer innebära ombyggnad av denna. Även 

delar av Oljehamnsvägen omfattas av planområdet. 

Av områdets ca 40 600 m2 är ca 4 400 m2 utritat som byggnader. Detta inkluderar 

huvudbyggnaden samt ett antal ekonomibyggnader som kallförråd och övningsbyggnader 

för brandövningar. I sydöst är ca 3 300 m2 avsatt som övningsområde. 

Planområdet kommer i övrigt att användas för parkeringar och köryta för tunga fordon. För 

området mellan planområdets nordöstra gräns och området inne på brandstationen antas 

att marken kommer utgöras av naturmark även i fortsättningen. När den här rapporten 

skrevs är det fortfarande inte bestämt hur detta område ska utformas. Det kommer att 

behövas ett avskärande dike mot naturmarken för att undvika att vatten rinner in på det 

exploaterade området. Placeringen av diket påverkas av hur planområdet utformas, men 

det utformas lämpligen som ett svackdike. 
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Figur 9. Visar planerad markanvändning och avrinningskoefficienter som har använts i flödes- och 
magasinsberäkningarna. 

4.2.1 Markanvändning 

Tabell 6 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata ytornas 

totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerade yta. Avrinningskoefficienterna är 

tagna från Svenskt Vatten P110. Till rapporten har antagits att hela markytan, bortsett från 

betongplattan inom övningsområdet, kommer hårdgöras med asfalt. 

Tabell 6. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient 
Reducerad 

yta [ha] 

Övningsytan  Tak  483 0,90 0,04 

Övningsytan Betongplatta 102 0,90 0,01 

Övningsytan Asfalt 2 687 0,80 0,22 

Totalt övningsytan   3 272 0,82 0,27 

Övriga fastigheten Tak  3 909 0,90 0,35 

Övriga fastigheten Asfalt 11 640 0,80 0,93 

Övriga fastigheten Naturmark 21 742 0,10 0,22 

Totalt övriga 

fastigheten 
 37 291 0,40 1,50 

Totalt  40 563 0,44 1,77 
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4.2.2 Flöden 

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade ytor 

enligt tabell 4 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med 

specifikt flöde vid ett 10- och 100-årsregn, varaktighet 10 minuter. 

• 𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 284 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 611 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

Resultaten för dagvattenflöden samt volym redovisas i tabell 7. 

Tabell 7. Beräknade dagvattenflöden för planerad situation vid ett 10- och 100-årsregn med en 
klimatfaktor på 1,25. För 10-årsregnet visas även volymen. 

Delområde 
Dagvattenflöde [l/s] Volym [m3] 

10-årsregn 100-årsregn 10-årsregn 

Övningsytan  76 164 46 

Övriga fastigheten 428 917 257 

Totalt 504 1 081 303 

Vid en jämförelse mellan tabell 5 och 7 kan man se att flödet ökar med ungefär 340 l/s vid 

ett 10-årsregn. Det behöver skapas fördröjningsmagasin för att inte belasta nedströms 

liggande områden. 

4.3 Magasinsvolym 

Enligt kommunens krav på planområdet finns en utsläppsbegränsning på 100 l/s/ha 

hårdgjord yta. Det innebär att dagvatten måste fördröjas på området innan anslutning sker 

till befintligt dike. Magasinsbehovet beräknas med regnenvelopp-metoden enligt 

avsnitt 2.4.2. Resultatet presenteras i tabell 8. Då det behöver vara möjligt att strypa 

utloppet från övningsytan för att undvika läckage av PFAS har en jämförelse gjorts för 

övningsytan mellan den totala volymen av 10-årsregnet (tabell 7) och den volym som fås 

från regnenvelopp-metoden (30 m3). Eftersom volymen vid 10 min varaktighet är störst har 

den volymen satts som fördröjningsbehov. 

Tabell 8. Fördröjningsbehov efter exploatering. 

Delområde Fördröjningsbehov [m3] 

Övningsytan 46 

Övriga fastigheten 167 

Totalt 213 

5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för föroreningskoncentrationer och 

-mängder inom området före och efter exploatering. Koncentrationerna och mängderna 

redovisas i tabell 9 och 10 och visar planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten. 

Använda markanvändningar, volymavrinningskoefficienter och årsdygnstrafik presenteras i 

figur 10 och 11. 
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Figur 10. Markanvändning, volymavrinningskoefficienter och årsdygnstrafik för befintlig situation. 

 

Figur 11. Markanvändning, volymavrinnginskoefficienter och årsdygnstrafik för framtida situation. 
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De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena i StormTac, vilka överensstämmer med 

de ämnen som riktvärdesgruppen har tagit fram riktvärden för. Högfluorerade ämnen, PFAS, 

finns inte med bland dessa och finns inte heller i StormTacs databas. Brandskum är en källa 

till PFAS varför hänsyn behöver tas till att se till att det inte sprids PFAS från övningsområdet. 

Kemikalieinspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Naturvårdsverket 

har tagit fram rekommendationer för minskad användning av brandsläckningsskum, vilka bör 

beaktas i verksamheten på brandstationen (KEMI, 2016). 

Föroreningsberäkningarna är gjorda med en årsnederbörd på 620 mm, vilket är hämtat från 

SMHI:s mätstation Karlshamn (stationsnummer 6413). Nederbörden är justerad med en 

faktor 1,1 för att ta höjd för mätförluster. 

Tabell 9. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering. 
Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. Eftersom utsläpp inte 
görs direkt till recipienten (ett kustvatten) så bör riktvärde 2M från Riktvärdesgruppen användas. 

Förorening Enhet Riktvärde 

2M 

Befintlig 

situation 

Planerad 

situation 

Fosfor (P) µg/l 175 56 95 

Kväve (N) µg/l 2 500 840 1 700 

Bly (Pb) µg/l 10 3,6 5,1 

Koppar (Cu) µg/l 30 11 18 

Zink (Zn) µg/l 90 19 30 

Kadmium (Cd) µg/l 0,5 0,16 0,33 

Krom (Cr) µg/l 15 3,7 6 

Nickel (Ni) µg/l 30 4 4,9 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,07 0,029 0,04 

Suspenderad substans (SS) µg/l 60 000 34 000 35 000 

Oljeindex (Olja) µg/l 700 320 600 

PAH16 µg/l - 0,12 0,43 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,07 0,0075 0,019 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm. 

Tabell 10. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering. Mängder 
som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 0,42 1,37 

Kväve (N) kg/år 6,3 19,1 

Bly (Pb) kg/år 0,027 0,0662 

Koppar (Cu) kg/år 0,08 0,223 

Zink (Zn) kg/år 0,14 0,399 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0012 0,00461 

Krom (Cr) kg/år 0,028 0,079 

Nickel (Ni) kg/år 0,03 0,0661 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00022 0,000514 

Suspenderad substans (SS) kg/år 260 438 

Oljeindex (Olja) kg/år 2,4 6,4 

PAH16 kg/år 0,00086 0,0056 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000056 0,000226 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm. 

Både koncentrationer och mängder ökar för samtliga ämnen efter exploatering. Detta beror 

på ökade flöden när ytor hårdgörs och en förändrad markanvändning. Reningsbehovet för 
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att få ner mängderna till befintliga nivåer ligger mellan 40-85 %. Även om samtliga 

koncentrationer ökar är det inget av ämnena som hamnar över riktvärdet. Eftersom 

statusen på en vattenförekomst inte får försämras (beskrivs i avsnitt 2.5.1) krävs det 

renings- och fördröjningsåtgärder. 

6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

Dagvattenhanteringen ska följa de riktlinjer som beskrivs i avsnitt 2.2. Eftersom fastigheten 

mestadels är belägen på berg finns det mycket begränsade möjligheter för infiltration av 

dagvatten. Då räddningstjänsten uppgett att brandskum innehållande PFAS kan komma att 

användas i vissa övningar finns det ett behov att hantera avrinningen från övningsområdet 

separat. Eftersom att vatten inom planområdet kan komma i kontakt med PFAS bör 

infiltration av dagvattnet undvikas. 

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 10-årsregnen kommer vattnet inte kunna 

avledas tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet. Då måste området vara 

höjdsatt så att vattnet rinner från byggnaderna mot områden som kan översvämmas utan 

skador på byggnader. Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter 

dimensioneras så att marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än 

vart 100:e år (Svenskt Vatten P110, 2016).  

För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnaden måste marken ges en 

tillräcklig lutning från byggnaden, så som i situationsplan L-30-1-01 som varit utgångspunkt 

i den parallella massbalansutredningen. Avrinningen sker då lämpligast i riktning mot de 

båda svackdikena. Dessa avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i 

första hand ska omhändertas inom planområdet. 

6.1.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 

ämnen väljas. 

Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar och 

räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger 

organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva material som ger ifrån sig 

miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som 

satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att 

undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de materialval 

som ska användas för byggnation. 

6.2 Föreslagen dagvattenhantering 

Figur 12 visar en skiss över föreslagen dagvattenhantering för planområdet. Här ges en 

ungefärlig bild av dagvattensystemens storlek och placering i planområdet. En närmare 

beskrivning av lösningarna i de två delområdena återfinns i avsnitt 6.2.1 och 6.2.2. I stora 

drag bygger förslaget på att använda lokala mindre åtgärder först innan vattnet leds till ett 

underjordiskt sedimentationsmagasin som därefter släpper vattnet till diket som går längs 

med Oljehamnsvägen. 
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I samband med att planområdet planas ut kommer det uppstå ett behov av att hantera 

vatten som rinner in i området från nordöst. Lämpligen placeras ett avskärande dike i form 

av ett svackdike på den nordöstra sidan av den hårdgjorda ytan för att leda vattnet sydöst 

runt ytan och ner i diket längs med Oljehamnsvägen. Dragning illustreras med mörkblå pilar 

i figur 12. 

 

Figur 12. Visar ett koncept för hur dagvattnet kan tas om hand inom planområdet. Mörkblå pilar 
visar tänkt dragning av det svackdike som behövs för att fånga upp vatten som rinner in i 
området nordöst ifrån. 

Från föroreningsberäkningarna framgår det att de undersökta ämnena mestadels kommer 

från ytorna utanför övningsområdet då de är påtagligt större än övningsområdet och har 

parkeringar. Om brandskum med PFAS används i en övning behöver dock det släckvattnet 

eller ett 10-årsregn som faller på ytan kunna samlas upp eftersom PFAS inte bryts ner 

naturligt eller i vanliga reningsanläggningar. Den övriga fastigheten är alltså smutsigare 

med avseende på vanligt förekommande föroreningar i dagvatten, medan övningsytan är 

smutsigare med avseende på PFAS. 

6.2.1 Dagvattenhantering på övningsområdet 

Från frågor till räddningstjänsten har det framgått att de använder ca 3 m3 vatten vid en 

normalstor övning och ca 10 m3 vid en större övning. Detta är mindre än de 46 m3 som 

uppkommer vid ett 10-årsregn. Det blir alltså 10-årsregnet som blir dimensionerande för 

hur stor volym som behöver kunna hållas tillbaka. 

Förslaget är att sätta en oljeavskiljare eller annat lämpligt filter först i systemet för att ta 

hand om vattnet från övningsytan. Detta för att försöka fånga PFAS tidigt. Då flödet från ett 

10-årsregn uppgår till 76 l/s behöver det dock finnas en bräddningsfunktion för att undvika 

att vatten trycks bakåt i systemet och orsakar problem där när kapaciteten på 
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oljeavskiljaren överstigs. Efter oljeavskiljaren föreslås ett underjordiskt 

sedimentationsmagasin med en avstängningsventil. Syftet med avstängningsventilen är att 

kunna strypa utflödet från övningsområdet om ett 10-årsregn inträffar i anslutning till att 

en övning med PFAS-skum har genomförts eller om det finns anledning att misstänka att 

vattnet från övningsytan har blivit förorenat av PFAS. Underjordsmagasinet behöver alltså 

ha en reglervolym på minst 46 m3 för att det PFAS-kontaminerade vattnet inte ska sköljas 

igenom systemet. Med en reglerhöjd på 0,4 m blir ytaanspråket 115 m2. Efter att 10-

årsregnet slutat ska vattnet inte släppas vidare i systemet utan istället hämtas av lämplig 

aktör som kan destruera PFAS. Ventilen ut från underjordsmagasinet ska alltså hållas 

stängd fram till dess att det kontaminerade vattnet avlägsnats från platsen. På så sätt 

minimeras risken att förorenat vatten släpps ut från området. I övriga fall leds 

underjordsmagasinet ut via svackdiket längs med Oljehamnsvägen där ytterligare rening 

sker innan vattnet fortsätter mot recipienten. 

Att anlägga gröna tak på förråd eller andra byggnader hjälper till att minska 

föroreningsmängderna ytterligare genom att det årliga flödet över marken som tar med sig 

föroreningarna minskas. 

Vatten som kan tänkas ha varit i kontakt med PFAS ska inte infiltreras då detta riskerar att 

förorena grundvattnet. Saknas det idag en befintlig anläggning dit man kan ta vattnet för 

hantering utav PFAS föroreningarna kan en sådan anläggning uppföras på området. Det 

kommer då bli en form av mindre reningsverk med ytterligare steg som till exempel skulle 

kunna vara ett aktivt kolfilter. Finns behovet av en ny anläggning bör en sådan lösning 

utredas i mer detalj i ett senare skede. 

6.2.1.1 Förslag på funktionskrav på övningsområdets dagvattenlösning 

Föreslagen dagvattenhantering för övningsområdet är ett sätt att lösa hanteringen på. 

Oavsett hur den faktiska lösningen blir finns det vissa funktioner som bör finnas: 

• Dagvatten som riskerar att ha kontaminerats av PFAS ska inte släppas ut från 

planområdet utan rening. 

• Vald reningslösning ska vara tät för att undvika att föroreningar infiltrerar och 

förorenar grundvattnet. 

• Vald reningslösning ska vara enkel att underhålla så att reningsförmågan bibehålls. 

• Det ska finnas en avstängningsventil eller liknande för att i nödfall snabbt kunna 

isolera stora föroreningsutsläpp innan de släpps ut från fastigheten. 

• Det ska finnas möjlighet att ta prover före och efter vald reningslösning för att 

kunna säkerställa reningsfunktionen. 

• Det bör finnas möjlighet att installera ytterligare reningssteg ifall behoven uppstår i 

framtiden. 

• Det ska finnas en skötselplan med tydliga instruktioner för drift- och underhåll av 

dagvattenlösningen. 

 

6.2.2 Dagvattenhantering på övriga fastigheten 

Den övriga fastigheten har ett fördröjningsbehov på 167 m3. Som ett första steg föreslås 

det att man jobbar med regnbäddar, genomsläpplig beläggning, gröna tak och liknande 

åtgärder i anslutning till stuprör och parkeringar för att på så sätt minska hårdhetsgraden. 

Dessa installationer ska vara täta i botten för att det inte ska ske någon infiltration som 

riskerar att förorena grundvattnet. Istället bör de och resten av ytan ledas till ett 
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underjordiskt sedimentationsmagasin med en reglervolym på 167 m3. Med en reglerhöjd på 

0,5 m blir det en area på 334 m2. Även detta sedimentationsmagasin bör kunna strypas, 

men endast då det sker ett akut utsläpp. Efter sedimentationsmagasinets leds vattnet ut via 

svackdiket längs med Oljehamnsvägen. 

Utöver beskrivet system ovan kommer det behövas ett avskärande dike, i form av ett 

svackdike, i den nordöstra delen av planområdet för att förhindra att vatten rinner in i 

området efter att marken har planats ut. Detta dike leder lämpligen vattnet runt den 

hårdgjorda delen av planområdet enligt blå pilar i figur 12. 

6.2.3 Kostnadsuppskattning för föreslagen dagvattenhantering 

Anläggningskostnaderna för föreslagen dagvattenlösning presenteras i tabell 11. 

Beräkningar har gjorts både för underjordiska sedimentationsmagasin i plast och i betong. 

Det har lagts till 5 % för projektering och 20 % för oförutsedda kostnader. För plast blir 

totalkostnaden ca 3 603 800 kr och för betong ca 6 255 000 kr. 

Tabell 11. Visar en kostnadsuppskattning för föreslagen dagvattenhantering. Om de 
underjordiska sedimentationsmagasinen anläggs med betong istället för plast hamnar kostnaden 
på ca 6 255 000 kr istället. 

Arbete Pris [SEK] 

Övningsområde  
Oljeavskiljare 250 000 
Dagvattenledning 125 000 
Underjordiskt sedimentationsmagasin plast  346 000 
Svackdike 112 500 
Övriga fastigheten  

Regnbädd 301 500 

Dagvattenledning 500 000 
Underjordiskt sedimentationsmagasin plast  1 068 000 
Svackdike 180 000 
Övergripande kostnader  
Projektering, 5 % 144 200 

Oförutsett, 20 % 576 600 

Total kostnad 3 603 800 

 

6.2.4 Insamling och återanvändning av vatten från tak 

Den yta som utgörs av tak inom planområdet uppgår till ca 4 400 m2. Med en 

avrinningskoefficient på 0,90 och en medelårsnederbörd på 620 mm så finns det potential 

att samla in ca 2 500 m3 vatten från taken. Det motsvarar lika mycket vatten som används 

i 820 stycken normalstora övningar eller 250 stycken stora övningar. 

6.3 Dagvattenlösningar 

6.3.1 Genomsläppliga beläggningar 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och bidrar 

med flödesutjämning och rening av dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten minskar 

även risken för översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på en genomsläppliga 

beläggningar kan ses i figur 13 och 14. 



 
 

AFRY PM Karlshamns brandstation_justerat LST.docx 

Page 25/33 

 

 

 

Karlshamns kommun 

Dagvattenhantering för del av Karlshamn 6:5, 776971 

Datum 03/06/2020, Rev. Version 1 

copyright© AFRY Infrastructure AB 

 

 

Figur 13. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar. 

 

 

Figur 14. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs. 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt 

är några beläggningsexempel. Under den översta beläggningen finns lager av makadam i 

olika grovlekar som släpper igenom och filtrerar dagvattnet nedåt. När vattnet rinner 

genom beläggningen och underlaget renas det i flera steg genom sedimentation, filtrering 

och fastläggning. En genomsläpplig beläggning bidrar till effektiv ytanvändning då 

flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att funktionen på genomsläppliga 

beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll så de inte sätter igen. 

Genomsläppliga beläggningar kan anläggas på olika sätt. Då infiltration ska undvikas i det 

här fallet behöver dräneringsledningar anläggas. Beläggningen anläggs då exempelvis med 

en tät duk och ledningar som avleder vattnet som infiltrerar. Se figur 15 för exempel på hur 

system med genomsläppliga beläggningar kan utformas. 

En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam. 
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Figur 15. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (CIRIA, 2015). 

6.3.2 Underjordiskt sedimentationsmagasin 

Ett underjordiskt sedimentationsmagasin är ett magasin under marknivå där vattnet 

fördröjs och renas. Magasinet har en permanent vattenvolym där reningen sker via 

sedimentation och en övre volym för fördröjning. Till skillnad från i till exempel en damm så 

används inte biologiska processer eller växter för rening utan all rening beror på att 

suspenderat material och partikelbundna föroreningar ges tid att sjunka till botten. 

Sedimentationsmagasin är lämpliga i områden där det är ont om plats och det inte är 

önskvärt att vattnet infiltrerar eftersom de inte är ytliga och förläggs med tät botten. (Larm 

& Blecken, 2019) 

 

Figur 16. Konceptuell skiss över hur ett underjordiskt sedimentationsmagasin kan se ut 
(StormTac, 2020). 
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6.3.3 Växtbädd 

Växtbäddar används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från omgivande 

hårdgjorda ytor. De byggs upp så att dagvatten kan magasineras under en kort tid i 

samband med kraftiga regn. Växterna i en växtbädd bör anpassas till områdets 

förutsättningar och vegetationen kan bestå av gräs, buskar, träd, örter och så vidare. Med 

en välkomponerad växtmix får man en växtbädd som fyller en teknisk funktion samtidigt 

som den även medför estetiska och miljömässiga mervärden. Ytterligare fördelar med 

växtbäddar är växternas förmåga att avdunsta vatten vilket bidrar till ett ännu effektivare 

omhändertagande av dagvattnet. Växtbäddar kan bidra med grönska och biologisk 

mångfald, de är även estetiskt tilltalande. 

När de naturligt förekommande jordlagren har en begränsad infiltrationskapacitet ska en 

ledning kopplas från växtbädden till befintligt dagvattensystem. Ledningen bör ha en liten 

dimension för att fördröja dagvattnet men den ska säkerställa att vattnet kan dräneras 

inom 48 timmar. Det bör även installeras en bräddledning eller brunn för att undvika 

översvämningar vid kraftigare regn. Figur 17 visar en principskiss över en växtbädd och  

figur 18 och 19 visar exempel på nedsänkt respektive upphöjd växtbädd. 

 

Figur 17. Principskiss på växtbädd (Stockholm stad, 2018). I brandstationens detaljplan ska 
bädden göras tät så att ingen infiltration sker. 
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Figur 18. Exempel på nedsänkt växtbädd (Solna stad dagvattenstrategi, 2018). 

  

Figur 19. Exempel på upphöjd växtbädd som tar emot dagvatten från tak via stuprör (Vinnova, 
2014). 

6.3.4 Gröna tak 

Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt material och 

kan variera från karg sedum till fullvärdiga trädgårdar. Ett tak med en tjocklek på 30-50 mm 

kan magasinera ungefär 6-12 mm. Den vanligaste typen av gröna tak i Sverige är tunna 

gröna tak vilka tar upp ungefär 50 % av årsvolymen. Enligt Grönatakhandboken minskar 

gröna tak generellt den årliga avrinningen med mellan 30-86 % (Grönatakhandboken, 2019). 

Avrinningskoefficienten för gröna tak ökar succesivt under ett regn i takt med att taket mättas 

och ligger mellan 0,1-0,8. Ju tjockare substrat desto mer regn kan det gröna taket hålla innan 
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det mättas. Substratdjupet börjar på ungefär 30 mm på de tunnaste taken och kan gå upp 

till 2 000 mm på tjocka tak. En ökad tjocklek gör taket tyngre, vilket ställer krav på takets 

konstruktion för att kunna klara den ökade belastningen. En ökad tjocklek möjliggör även ett 

mer avancerat växtval från örter, gräs, perenner via buskar och upp till mindre träd. 

Schablonhalter visar att gröna tak släpper något högre koncentrationer av fosfor och kväve 

än en vanlig takyta (StormTac, 2019). Huruvida detta får ett genomslag i praktiken beror 

dock på hur mycket vatten som det gröna taket håller tillbaka och hur skötsel och gödsling 

genomförs. Moss- och sedumtak behöver gödslas vartannat till vart tredje år medan ört-

sedum och ängstak samt biotoptak inte gödslas alternativt endast sparsamt vid behov 

(Grönatakhandboken, 2019). Mer information om vad man behöver tänka på finns i 

Grönatakhandboken. 

Utöver fördröjning av dagvatten erbjuder gröna tak flera andra värden, så som estetik, 

bullerdämpning, isolering och biologisk mångfald. Det är viktigt att ha en tydlig bild av vad 

man vill att det gröna taket ska åstadkomma för att det ska bli lyckat. 

 

Figur 20. Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska Naturtak AB, 2018). 

6.3.5 Svackdike 

Svackdike beskriver normalt ett grunt, gräsbeklätt dike med svagt sluttande slänter och 

med svag lutning i vattnets flödesriktning. Det är önskvärt att vattnet inte rinner för snabbt 

i diket för att förhindra erosion och för att få bättre rening i diket. Vid skarpare lutningar 

kan därför större stenar eller andra hinder anläggas i diken för att bromsa ner flödet. Figur 

21 visar exempel på svackdiken. 

Svackdiken kan fungera som förbehandlingssteg till andra reningsanläggningar genom 

sedimentation av partiklar. En fördel med diket är att deras potential fungerar under små 
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som stora flöden samt att de är enklare att underhålla än ledningsrör och har lång 

livslängd.  

   
Figur 21 Exempel på olika gräs och makadam diken i urbana och åkermark miljö (A. (Rickard 
Olofsson, u.d.) B. (Heby kommun, 2017) C. (Geograph project, 2006)).  

Underhåll av diket är viktigt för att bibehålla dess kapacitet. Man bör med jämna mellanrum 

avlägsna grus, sand och annat material som ackumulerats i diket. Under sommarhalvåret är 

det också viktigt att gräset klipps för att inte diket ska växa igen. För att bibehålla 

partikelsedimentation och flödesreduktion är det viktigt att bevara växthöjden mellan 50 till 

150 mm (Kirkby, Durrans, Pitt, & Johnson, 2005). Dikets in- och utlopp bör även 

inspekteras och rensas regelbundet. Dikets slänter bör också kontrolleras för 

erosionsskador. 

6.4 Föroreningsberäkningar efter föreslagen 

dagvattenlösning 

De dagvattenlösningarna som rekommenderas i avsnitt 6.2 används i detta kapitel för 

översiktliga beräkningar av planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag till recipienten Stärnö 

Sandvik. Tabell 12 och 13 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom 

planområdet. Åtgärderna innefattar anläggningar i form av regnbäddar, oljeavskiljare, 

underjordiskt sedimentationsmagasin och svackdike. Beräkningarna har utförts i databasen 

Stormtac. 

Tabell 14 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det att 

dagvattnet passerat reningsanläggningarna. Från tabell 13 framgår det att samtliga 

mängder kommer ner under befintliga nivåer bortsett från kväve som hamnar ungefär på 

befintlig nivå. Då beräkningar i Stormtac fortfarande är ganska grova och baserat på 

schablonsvärden kan resultatet för kväve sägas ligga inom rimliga gränser för att inte 

påverka recipienten negativt. Från tabell 12 framgår att samtliga koncentrationer hamnar 

väl under befintliga nivåer. Ytterligare fördröjningsåtgärder, så som gröna tak på 

förrådsbyggnader, hade alltså kunnat säkerställa att mängden även för kväve kommer ner 

under befintlig nivå.  

A B C 
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Tabell 12. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med 
föreslagna dagvattenlösningar. Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är 
rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) µg/l 56 30 

Kväve (N) µg/l 840 520 

Bly (Pb) µg/l 3,6 0,62 

Koppar (Cu) µg/l 11 1,7 

Zink (Zn) µg/l 19 4 

Kadmium (Cd) µg/l 0,16 0,072 

Krom (Cr) µg/l 3,7 0,96 

Nickel (Ni) µg/l 4 1,4 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,029 0,0085 

Suspenderad substans (SS) µg/l 34 000 5 000 

Oljeindex (Olja) µg/l 320 30 

PAH16 µg/l 0,12 0,023 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,0075 0,005 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm. 

Tabell 13. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 
dagvattenlösningar. Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) kg/år 0,42 0,31 

Kväve (N) kg/år 6,3 6,9 

Bly (Pb) kg/år 0,027 0,0043 

Koppar (Cu) kg/år 0,08 0,023 

Zink (Zn) kg/år 0,14 0,051 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0012 0,00094 

Krom (Cr) kg/år 0,028 0,014 

Nickel (Ni) kg/år 0,03 0,02 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00022 0,000096 

Suspenderad substans (SS) kg/år 260 45 

Oljeindex (Olja) kg/år 2,4 0,36 

PAH16 kg/år 0,00086 0,00032 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000056 0,000044 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm. 

Tabell 14. Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

78 64 94 90 87 80 83 70 81 90 94 94 80 
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7 Slutsats och rekommendationer 

Planerad byggnation av en ny brandstation inklusive en övningsyta för brandsläckning ökar 

flödena och föroreningsbelastningen från planområdet utan åtgärder. 

Avrinningskoefficienten från hela området går från 0,17 till 0,44 och det dimensionerande 

flödet för ett 10-årsregn ökar från 159 l/s till 504 l/s. Det finns ett fördröjningsbehov på 

46 m3 för övningsytan och 167 m3 för resten av området. Övningsytan behöver en separat 

hantering för att undvika att rester från PFAS-innehållande brandskum sprids ut från 

området. Utöver ett specialfokus på PFAS för övningsytan så är både övningsytan och 

resten av området i behov av rening. 

För dagvattenhanteringen från övningsytan har ett lösningsförslag tagits fram som innebär 

att allt vatten leds till en samlingspunkt. I den punkten placeras en oljeavskiljare eller annat 

filter som kan fånga upp PFAS. Därefter leds vattnet till ett underjordiskt 

sedimentationsmagasin med en reglervolym på 46 m3. Vid 10-årsregn behöver det finnas 

en möjlighet att koppla förbi oljeavskiljaren om dess kapacitet överskrids. I sådant fall går 

vattnet direkt till sedimentationsmagasinet, som då stryps. Så fort det finns risk att vattnet 

är förorenat av PFAS ska utloppet från sedimentationsmagasinet strypas. 

Sedimentationsmagasinet är dimensionerat för att kunna fördröja hela volymen för ett 

10-årsregn om ett större regn inträffar i samband med en övning på brandstationen. Efter 

att en övning med PFAS genomförts hämtas vattnet av en aktör som kan destruera PFAS. 

Om släck- eller dagvattnet riskerar att vara förorenat av PFAS hindras det alltså från att 

fortsätta ut genom resten av systemet. I övriga fall leds sedimentationsmagasinet ut i ett 

svackdike som går längs med Oljehamnsvägen. 

För resterande planområde föreslås det att vattnet leds från ytor, stuprör och parkeringar in 

i regnbäddar eller genom genomsläppliga beläggningar. Det är viktigt att vattnet inte tillåts 

infiltrera utan istället leds till ett underjordiskt sedimentationsmagasin med en reglervolym 

på 167 m3. Om det finns risk för att ett akut utsläpp skulle kunna inträffa även utanför 

övningsområdet bör det kunna gå att strypa utflödet även från detta 

sedimentationsmagasin, men vanligtvis leds det ut till svackdiket längs med 

Oljehamnsvägen. 

Med föreslagna lösningar uppnås en fördröjning utifrån utsläppskrav och utsläpp av 

samtliga undersökta föroreningar håller sig under eller på befintlig nivå. Mängden kväve 

ökar lite enligt beräkningarna, men anses inte bidra till en negativ påverkan på möjligheten 

att uppnå MKN. Genom att anlägga gröna tak på förrådsbyggnader minskar den årliga 

föroreningstransporten ytterligare, vilket skulle säkerställa även kväveutsläppet minskas.  
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