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Sammanfattning 

En ny detaljplan är under framtagande för Älgen 5 m.fl. i Karlshamn och i samband med 

detta har ÅF Infrastructure AB fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning för 

området. Planområdet ligger centralt i Karlshamn och ramas in av Skepparegatan i norr, 

Drottninggatan i väst, Matrosgatan i öst och Stadsportsgatan i söder. 

Då ledningsnätet idag är hårt belastat behövs fördröjning av 20 m³ vatten inom 

planområdet för att inte öka belastningen på det befintliga ledningsnätet. För att uppnå 

respektive fastighets fördröjningsbehov föreslås fördröjning antingen i kassettmagasin 

eller växtbäddar (raingardens). Beräkningarna visar på att koncentrationen av fosfor och 

kadmium kommer att öka i samband med utbyggnaden om ingen rening sker. De 

koncentrationer som överstiger befintligt värde kommer att minska i samband med 

fördröjningen som till stor del föreslås utföras i lösningar som renar de aktuella ämnena. 

Däremot kommer belastningen på recipienten för alla ämnen att minska i och med ny 

exploateringen. Det innebär att belastningen från planområdet till recipienten kommer 

att minska och så ledes inte påverka recipienten negativt. 

De nya byggnaderna i planen ligger inom området för risk av översvämning vid högvatten 

från havet och Mieån. Det innebär att bebyggelsen ska klara att vattennivån stiger till +3 

utan att byggnaden tar någon skada. För att klara detta behöver färdigt golv ha höjden av 

minst +3 så att vattnet inte kan ta sig in i byggnaden. Det underjordiska garaget bör också 

utformas så att vattennivån kan nå nivån +3 utan att det riskerar översvämmas. I förslaget 

föreslås asfaltytorna och den norra delen av fastigheten Älgen 5, 11 till nivån +3 för att på 

så sätt möta kraven ovan och få bra förutsättningar för utformning av fastigheten. Då 

marken höjs ska det säkerställas att vattnet främst leds ut mot vägarna och inte skapar 

ytterligare avrinning mot den närliggande bebyggelsen.   

Totalt uppskattas kostnaden för fördröjningsåtgärderna att bli omkring 91 500 kr. Till 

detta kommer kostnader för kortare ledningssträckor och stuprörsutkastare. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En ny detaljplan håller på att upprättas för Älgen 5 m.fl. i Karlshamn och i samband med 

detta har ÅF Infrastructure AB fått i uppdrag att ta fram en ny dagvattenutredning. 

Planområdet som visas i figur 1 ligger centralt i Karlshamn och ramas in av Skepparegatan 

i norr, Drottninggatan i väst, Matrosgatan i öst och Stadsportsgatan i söder. 

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerad med en lila linje (Lantmäteriet, 2019). 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

I denna rapport kommer ÅF enligt uppdrag att redovisa för:  

• Beräknade dagvattenflöden för planområdet innan och efter exploatering samt 

med föreslagna åtgärder 

• Föroreningsbelastning från dagvatten från planområdet före och efter 

exploatering samt analys av resultatet 

• Bedömning av översvämningsrisker 

• Förslag på dagvattenlösning 

• Kostnadsbedömning av föreslagen dagvattenlösning. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2019-03-11 

Grundkarta över utredningsområdet Erhållen 2019-03-29 

plankarta för detaljplanområde Erhållen 2019-03-29 

Höjddata, NNH grid 2+ Erhållen 2019-03-29 

Underlag av VA-ledningar (allmänna VA-ledningar / 
fastighetens ledningar) 

Kompletterat 2019-04-30 

Geoteknisk undersökning 2018-07-13 

Riktlinjer för dagvattenhantering Erhållen 2019-03-29 

 

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P83 Svenskt Vatten 2001 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen  

WebbGIS Länsstyrelsen  

Jordartskarta SGU  

2.2 Dagvattenstrategi 

För att underlätta vid exploatering har Karlshamn tagit fram riktlinjer för 

dagvattenhantering i Karlshamns kommun. 

I första hand ska dagvattnet helt tas om hand på den egna tomten/fastigheten genom 

lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 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. 

2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 2- och 100 årsregn med varaktighet på 10 minuter för 

befintligt scenario och för 10- och 100 årsregn med varaktighet på 10 minuter för framtida 

scenario. Anledningen till att olika regn studeras är för att det dimensionerande 

återkomsttiden har förändrats sedan det befintliga systemet byggdes ut. Hänsyn tas till 

ökade flöden till följd av klimatförändringarna och framtidsscenariot beräknas därför med 

en klimatfaktor av 1,25. (Svenskt Vatten AB) 
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2.3.1 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) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

2.3.2 Magasinsvolym 

Magasinvolymen har beräknats fram med envelop-metoden där volymen beräknas fram 

genom att variera varaktigheter för att identifiera den största skillnaden mellan volymen 

in och ut ur området med den givna återkomsttiden för regnet.  

𝑉 = 𝑀𝑎𝑥 [𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑢𝑡] 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Planbeskrivning 

Planområdet sträcker sig över 6 fastigheter i centrala Karlshamn. Området visas i figur 2 

och det bedrivs idag verksamheter på fastigheterna. I södra delarna av området finns en 

parkering, ett mindre grönområde samt en spillvattenpumpstation. 
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Figur 2. Visar planområdet så som det ser ut idag. Röd linje visar detaljplanegränsen och blå ring visar var pumpstationen är. 

I figuren nedan visas de aktuella fastigheterna, de som är rödmarkerade är ägda av 

kommunen. Huset som syns i fastigheten Älgen 5 är rivet och där är istället en 

markparkering idag. 

 

Figur 3. Fastigheterna inom detaljplaneområdet. 
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3.2 Geotekniska förhållanden 

Inom planområdet förekommer endast jordarten glacial silt vilket kan ses i figur 4.  Det 

innebär att marken är genomsläpplig och har möjlighet till infiltration. Från 

markundersökningarna som utförts i området förekommer det områden med lera vilket 

innebär att det lokalt kan finnas områden med begränsad möjlighet till infiltration.  

 

Figur 4. Visar SGUs jordartskarta i närområdet kring detaljplanen. Gult område är glacial silt och det skrafferade området är 
svämsediment överlagrat med fyllnadsmassor. 

Grundvattnet i området mättes vid en tidpunkt i samband med att markundersökningen 

utfördes. Resultatet visade då en grundvattennivå omkring +1 i södra delen av området 

och steg upp till nivåer omkring +1,6 i de norra delarna. För att få en bättre bild av 

grundvatten behöver en mer långgående mätning utföras. 

3.3 Befintliga markhöjder 

Höjderna i området varierar mellan omkring +3,7 i norr och +2 i söder. Planområdet lutar 

generellt åt söder. I de södra delarna lutar marken något väster ut mot den intilliggande 

parken. 
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Figur 5. Visar markhöjderna i området. Rödfärg innebär högre markhöjder och grönt lägre. Tjocka svarta linjer visar 
höjdkurvor varje meter. 

3.4 Högvatten från Mieån 

Väster om planområdet rinner Mieån som vid högvatten riskerar att översvämma delar 

av planområdet. Risk för översvämning finns upp till nivån +3. Då större delen av 

planområdet har marknivåer under höjden +3 finns det en risk för översvämning ifrån 

stigande havsnivåer, vilket kan ses tydligt i figur 6. Det innebär att vid anläggning av nya 

byggnader inom detta område ska de utformas utan risk för skada vid naturligt 

översvämmande vatten upp till nivån +3.  

 

 

Figur 6. Riskområden för översvämning baserat på marknivån i området. 
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3.5 Avvattning 

Eftersom området idag är bebyggt finns ett befintligt system som avvattnar området och 

det visas i figur 7. Samtliga fastigheter avvattnas idag till en Ø300 ledning väster om 

planområdet i Drottninggatan. Vattnet rinner sedan söder ut till en större Ø1200 ledning  

som leder ut till Mieån väster om planområdet i höjd med parken som också syns i figur 7. 

 

Figur 7. Visar befintligt VA system. 

Bilden visar också att grönområdet som finns i söder har många befintliga ledningar under 

mark. Det begränsar utrymmet för lösningar för dagvattenhantering inom parkområdet.  

Vid ett skyfall kommer vattnet från fastigheterna att rinna längs med gatorna till parken 

sydväst om planområdet. Eftersom gatorna har lägre nivåer än fastigheterna och det är 

ett mindre område som belastar uppströms verkar man idag klara av att hantera ett skyfall 

utan att byggnaderna inom detaljplaneområdet tar skada.  

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Inom planområdet finns idag 3 byggnader, en större parkering och en grönyta i söder. 

Beräkningarna är uppdelade för varje servis och visar då flödet från de olika fastigheterna. 

Fastigheterna Älgen 7 och 8 har en gemensam servis. Markklassningen av de olika 

områdena visas i figur 8. 
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Figur 8. Befintlig markanvändning för planområdet. 

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 1 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. Vid extrema 

skyfall (100-årsregn) antas avrinningskoefficienterna öka till nära 1 för Väg och Tak medan 

den för gröna ytor antas bli 0,7. 

Tabell 1. Beräkning av reducerad yta för befintlig markanvändning inom planområdet vid dimensionerande regn. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [m²] 

Älgen 9 Väg 659 0,8 268 

Älgen 9 Tak 298 0,9 527 

Älgen 9 Grönområde 52 0,1 6 

Älgen 7-8 Väg 1251 0,8 1001 

Älgen 7-8 Tak 558 0,9 502 

Älgen 11 Väg 1168 0,8 934 

Älgen 11 Tak 407 0,9 366 

Älgen 5 Väg 1396 0,8 1117 

Älgen 5 Grönområde 76 0,1 8 

Parkmark Grönområde 851 0,1 85 

Parkmark Väg 191 0,8 153 

Parkmark Tak 54 0,9 49 

Totalt  6955  5016 
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4.1.2 Flöden 

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

tabell 1. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 2-årsregn och 

100-årsregn med en regnvaraktighet på 10 minuter. 

• 𝑖2−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 134 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 489 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. 

Resultaten för planområdet redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 2- och 100-årsregn. 

Delområde 
Flöden [l/s] 

2-årsregn 100-årsregn 

Älgen 9 11 48 

 Älgen 7-8  20 88 

Älgen 11 18 76 

Älgen 5 15 70 

Parken 4 41 

Totalt 68 323 

4.2 Planerad utformning 

För de tre nordligaste fastigheterna inom planområdet (Älgen 7-9) planeras ingen 

förändring av byggnaderna. Utan endast att en grönare miljö anläggs kring husen. För 

fastigheterna Älgen 5 och Älgen 11 ska en större byggnad byggas med möjlighet att 

komplettera med ytterligare byggnader. Det innebär att en större parkering försvinner 

ifrån området. En illustration av förändringarna visas i figur 9. 
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Figur 9. Markklassning för framtida bebyggelsen inom planområdet. 

4.2.1 Markanvändning 

Tabell 3 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. 

Avrinningskoefficienterna är tagna ifrån Svenskt Vatten P110. 

Tabell 3. Beräkning av reducerad yta för planerad markanvändning inom planområdet vid dimensionerande 

regn. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [m2] 

Älgen 9 Tak 298 0,9 268 

Älgen 9 Väg 659 0,8 527 

Älgen 9 Grönområde 52 0,1 6 

Älgen 7, 8 Tak 558 0,9 502 

Älgen 7, 8 Väg 541 0,8 433 

Älgen 7, 8 Grönområde 710 0,1 71 

Älgen 5, 11 Tak 1241 0,9 1117 

Älgen 5, 11 Väg 655 0,8 524 

Älgen 5, 11 Grönområde 1151 0,1 116 

Park Tak 54 0,9 49 

Park Väg 191 0,8 153 

Park Grönområde 851 0,1 85 

Totalt  6954  3851 
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4.2.2 Flöden 

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade 

ytor enligt Tabell 3 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med 

specifikt flöde vid ett 10 minuters 10 och 100-årsregn. 

• 𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 285 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

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

Resultaten för dagvattenflöden samt fördröjningsvolym redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 10- och 100-årsregn med en 

klimatfaktor på 1,25. 

Delområde 
Dagvattenflöde [l/s] 

10-årsregn 100-årsregn 

Älgen 9 23 60 

Älgen 7, 8 29 97 

Älgen, 5, 11 50 164 

Park 8 51 

Totalt 110 372 

Vid en jämförelse mellan  tabell 2 och tabell 4 kan det tydas att en ökning av det 

dimensionerande flödet från området sker då det stiger från 68 l/s till 110 l/s. det innebär 

att viss fördröjning måste ske för att inte belasta ledningsnätet ytterligare.  

4.3 Magasinsvolym 

Enligt kommunens strategi för dagvattenhantering ska flödet från området inte öka efter 

exploatering vilket innebär att dagvatten måste fördröjas på området innan anslutning till 

kommunalt ledningsnät eller utsläpp till recipient sker. I tabell 5 ser vi beräkningar för den 

magasinsvolym som krävs för att planområdets flöden efter exploatering och med en 

klimatfaktor på 1,25 ska uppnå detta krav. Magasinsvolymen representerar den volym 

vatten som ska kunna fördröjas i magasinet. Beräkningarna har utförts i enlighet med 

formler och antaganden i avsnitt 2.3.2. 

Om magasinet förses med strypt utlopp rekommenderas att magasinet dimensioneras för 

det genomsnittliga utflödet eftersom det varierar med fyllningstiden (Svenskt Vatten 

P110). Det genomsnittliga utflödet kan då antas vara ca 2/3 av det maximala utflödet. Här 

har erforderlig magasinsvolym dimensionerats efter ett magasin med strypt utlopp. 

Tabell 5. Beräknad magasinsvolym för planerat planområde. 

Delområde 
Utflöde före exploatering*  

[l/s] 

Erforderlig 

magasinsvolym, [m3] 

Dimensionerande 

varaktighet [min] 

Älgen 9 11 10 10 

Älgen 7, 8 20 5 10 

Älgen, 5, 11 33 10 10 

Totalt 64 25  

*Motsvarar det maximala tillåtna utflödet ur föreslaget magasin. 

Om anläggningarna utformas med 0,5 m i reglervolym innebär ovanstående volym att mindre än 1% av området behövs tas i anspråk för 

dagvattenhantering. 

5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för föroreningskoncentrationer 

och mängder inom området före och efter exploatering utan tillgodoräkning för rening i 
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fördröjningsåtgärderna. Koncentrationerna och mängderna har summerats för de två 

delområdena och redovisas i tabell 6 och 7 som planområdets totala föroreningsbidrag 

till recipienten. De markanvändningar som använts i beräkningarna återfinns i tabell 1 och 

tabell 3  

De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena enligt StormTac och 

koncentrationerna redovisas tillsammans med Stormtacs riktvärden.  

Tabell 6. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering beräknade med 

årsmedelnederbörd på 560 mm. Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är fetmarkerade. 

Riktvärdena är tagna ifrån Stormtac för att ge referens. 

Förorening Enhet Riktvärde Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) µg/l 160 120 130 

Kväve (N) µg/l 2000 1700 1400 

Bly (Pb) µg/l 8 8 2,7 

Koppar (Cu) µg/l 18 20 13 

Zink (Zn) µg/l 75 45 23 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,43 0,48 

Krom (Cr) µg/l 10 7,2 4,7 

Nickel (Ni) µg/l 15 6 3,8 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40000 39000 16000 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,03 0,039 0,022 

Oljeindex (Olja) µg/l 400 500 310 

PAH16 µg/l 0 0,88 0,26 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,03 0,025 0,013 

 

Tabell 7. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering beräknade med 

årsmedelnederbörd på 560 mm. Mängder som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 0,4 0,31 

Kväve (N) kg/år 5,7 3,4 

Bly (Pb) kg/år 0,028 0,0067 

Koppar (Cu) kg/år 0,067 0,03 

Zink (Zn) kg/år 0,16 0,055 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0015 0,0012 

Krom (Cr) kg/år 0,025 0,011 

Nickel (Ni) kg/år 0,021 0,0092 

Suspenderad substans (SS) kg/år 130 39 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00013 0,000054 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,7 0,77 

PAH16 kg/år 0,003 0,00063 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000085 0,000033 

 

Beräkningarna visar på att koncentrationen av fosfor och kadmium kommer att öka i 

samband med utbyggnaden. Däremot kommer samtliga transporter att minska i och med 

ny exploateringen. Det innebär att belastningen från planområdet till recipienten kommer 

att minska. 
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6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

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 avrinner 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. Avrinningen sker då lämpligast i riktning mot 

närliggande gator som leder vattnet till parkområdet sydväst om planområdet. Dessa 

avrinningsvägar ska dock ses som sekundära och ska endast användas vid skyfall då 

dagvattnet ska hanteras inom detaljplanen och ledas till dagvattenledningsnätet. 

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 

I Figur 10 ses en skiss över föreslagen dagvattenhantering för planområdet. Här ges en 

ungefärlig bild av dagvattensystemens storlek och placering i planområdet. 

Lösningsförslaget presenteras också i bilaga 1. För att uppnå respektive fördröjnings 

behov föreslås fördröjning antingen i kassettmagasin eller växtbäddar (raingardens).  

Lösningsförslaget kan kompletteras med lösningar för att samla in takvattnet och på så 

sätt minska storleken av de föreslagna fördröjningsanläggningarna. Insamlingen kan ske 

antingen till en tank ovan mark med tapp som är direkt kopplat till ett stuprör eller ett 

underjordiskt magasin som utrustats med en pump som kan trycksätta vattnet.  
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Figur 10. Översikt över lösningsförslag. 

6.2.1 Älgen 9 

För att klara av flödesökningen från planområdet föreslås att kassettmagasin anlags i 

anslutning till servisen  för att fördröja både vattnet från huset och de hårdgjorda ytorna. 

Totalt behöver man fördröja 10 m³ inom fastigheten, väljs kassetter som har en höjd av 

0,5 m innebär det att ett område av minst 20 m² behöver tas i anspråk under mark. Det 

är möjligt att fördela magasineringen så att delar av fördröjningen görs öster om 

byggnaden. Om det väljs kan vattnet ytligt rinna till fördröjningsanläggningen som då 

skulle kunna vara en växtbädd eller annan ytlig fördröjning. 

6.2.2 Älgen 7, 8 

Fastigheten behöver fördröja 5 m³ för att inte utöka sin belastning i framtiden. För 

fastigheten är det möjligt att lösa fördröjningen genom att i södra delen av planområdet 

anlägga växtbäddar eller krossdike som kan fördröja vattnet innan det leds ut på det 

kommunala ledningsnätet. Dessa lösningar är inte lika area effektiva men ger ett större 

mervärde för utemiljön och rening av dagvattnet. Lösningen utbredning beror precis som 

för kassettmagasinen på hur djupt anläggningen görs men också hur mycket av vattnet 

som fördröjs underjord och hur mycket som ska fördröjas ytligt.  

6.2.3 Älgen 5, 11 

För fastigheterna där den nya byggnaden uppförs behövs 10 m³ fördröjas för att inte öka 

belastningen på det kommunala ledningsnätet. Fastigheten har en del utmaningar som 

kommer att påverka markhöjderna och hur vattnet ska avledas från fastigheten. För 

dagvattenlösningen kommer ett underjordiskt garage att försvåra för ett ledningssystem 

då det kan blockera möjligheten att leda vattnet mot anslutningspunkten. Det föreslås 

därför ett ytligt system som inte begränsas på samma sätt av garaget. Då marknivåerna 

kommer att höjas i området bör det vara möjligt att utforma grönområdet mellan 

byggnaderna så att vattnet leds mot sydöstra delen av planområdet. Vid denna punkt kan 
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man med fördel fördröja vattnet i en växtbädd innan det via en ny anslutning leds ner i 

det kommunala systemet i gatan öster om planområdet.  

Utsträckningen av garaget är idag inte fastställt vilket kan påverka hur möjligt det är att 

anlägga en växtbädd i sydöst. Garaget bör helst inte underbygga hela grönytan då det 

förhindrar möjligheten för att genomföra ytlig fördröjning. Om behovet av parkeringar 

medför att garaget kommer vara under hela grönområdet kan ett underjordiskt magasin 

anläggas under den hårdgjorda ytan i nordöst. För den västra delen av den större 

byggnaden föreslås att takvattnet fördröjs separat längs med tomtens västra sida. 

Garagets nedfart kommer antagligen göra det svårt att leda vattnet ifrån västra delen av 

planområdet runt byggnaden. Detta vattnet bör istället kopplas på en av de befintliga 

serviserna. 

6.2.4 Kostnadsuppskattning 

Kostnaden för anläggningarna kan variera kraftigt beroende på vad för försäljare och avtal 

som används och även för de ytliga lösningarna (växtbäddarna) beroende på hur mycket 

utsmyckning i form av växtval påverkar kostnaden. För kassetter har kostnaden antagits 

till att vara 5100 kr per m³ vatten och för växtbäddarna 2700 kr per m³ vatten och antas 

då vara enkelt utförda. Det har då antagit kosta omkring 700 kr per m³ skelettjord och 300 

kr/m² perenner och anläggningen har ett djup av 0,5 m. Totalt uppskattas kostnaden för 

fördröjningsåtgärderna att bli omkring 91 500 kr vilket kan ses i tabell 8. Till detta kommer 

kostnader för kortare ledningssträckor och stuprörsutkastare.  

Tabell 8. Kostnadsbedömning för åtgärdsförslag. 

Område Anläggning Kapacitet m³ Total kostnad kr 

Älgen 9 Kassettmagasin  10 51 000 

Älgen 7, 8 Växtbädd 5 13 500 

Älgen 5, 11 Växtbädd 10 27 000 

Totalt   91 500 

 

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 genomsläppliga 

beläggningar kan ses i figur 11 till och med figur 13. 
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Figur 11. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar. 

 

 

Figur 12. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs. 

 

Figur 13. Exempel på genomsläpplig beläggning med gräs (alltimark.se). 

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 
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då flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att funktionen på 

genomsläppliga beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll så de inte sätter 

igen. 

Beroende på markens infiltrationskapacitet kan genomsläppliga beläggningar anläggas på 

olika sätt. Är infiltrationskapaciteten begränsad kan dräneringsledningar anläggas. Är det 

mindre än en meter till grundvattnet under överbyggnaden bör vattnet inte infiltreras och 

kan då anläggas med exempelvis en tät duk och ledningar som avleder vattnet som 

infiltrerar. Se figur 14 och figur 15 för exempel på hur system med genomsläppliga 

beläggningar kan utformas. 

En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam. 

 

Figur 14. Genomsläppliga beläggningar med infiltration och dräneringssystem (CIRIA, 2015). 

 

Figur 15. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (CIRIA, 2015). 

6.3.2 Krossmagasin 

Krossmagasin är ett underjordiskt magasin för att fördröja och rena dagvatten. Genom att 

vattnet infiltrerar ner genom magasinsmediet kommer vattnet att renas från 

föroreningar. Magasinet är fyllt av grovt material, till exempel makadam. Med 

makadammagasin med en porositet på 30 % måste magasinets volym vara tre gånger 
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större än den volym vatten det ska hålla. Dagvattnet leds in till magasinet genom en brunn 

eller dagvattenledning där det sedan fördelas över magasinet med en spridningsledning. 

Är infiltrationsförmågan för marken låg kan magasinet kläs med en geotextil. Magasinet 

dräneras då med en dräneringsledning i botten av magasinet, och det fördröjda vattnet 

leds då vidare till det allmänna ledningsnätet. Ett bräddlopp bör anslutas till magasinet 

för att leda bort vatten vid stora regn eller långvariga regn där magasinet blir mättat.  

Driften och underhållet av ett krossmagasin innefattar kontroller av ledningar och 

brunnar. Dessa kan behöva rensas också.  Efter en tid kommer magasinsmediet behöva 

bytas för att porvolymen har täppts till. Stockholm vatten och avfall uppskattar att 

magasinet fungerar 25-50 år. (Stockholm vatten och avlopp, 2017) 

6.3.3 Stenkista 

En stenkista placeras nära takytan för att fördröja vattnet innan det leds på 

dagvattenledningsnätet eller infiltrerar ner i marken. Vattnet från taken leds via stuprör 

ner till stenkistan. Leds stupröret direkt till stenkistan behövs en lövrens och leds vattnet 

via ytlig avledning behövs ett sandfång. Stenkistan kläs med geotextil och fylls sedan med 

makadam för att kunna fördröja vattnet. Med makadammagasin med en porositet på 30 

% måste magasinets volym vara tre gånger större än den volym vatten det ska hålla.  För 

att inte kistan ska svämma över kan ett utlopp kopplas till det kommunala ledningsnätet 

om det tillåts.   

Det är viktigt att se till att vattnet som fördröjs inte kan rinna tillbaka mot byggnaden, 

marken måste vara sluttande bort från byggnaden. Stenkistan bör också vara placerad 

minst 3 meter från byggnaden för att undvika att vattnet påverkar grunden negativt.  

Efter en tid kommer stenkistan att sätta igen på grund av små partiklar täpper igen 

porerna. När detta händer behöver magasinet grävas upp och bytas ut. En stenkista 

uppskattas fungera i ungefär 10 år innan den behöver bytas ut. (Botkyrka kommun, 2012) 

6.3.4 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 etc. 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 16 visar en principskiss över en växtbädd och  

figur 17 - figur 18 visar exempel på nedsänkt respektive upphöjd växtbädd. 
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Figur 16. Principskiss på växtbädd (Stockholm stad, 2018). 

 

Figur 17. Exempel på nedsänkt växtbädd (Solna stad dagvattenstrategi, 2018). 



 

Sida 20 av 23 

 

  

Figur 18. Exempel på upphöjd växtbädd som tar emot dagvatten från tak via stuprör (Vinnova, 2014). 

6.3.5 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 50 

millimeter beräknas kunna magasinera fem till tio millimeter. Den vanligaste typen av 

gröna tak i Sverige är tunna gröna tak vilka tar upp ungefär 50 % av årsvolymen. 

Avrinningskoefficienten för gröna tak ökar succesivt under ett regn och närmar sig 1.   

Vid kraftiga regn kan ytterligare magasineringsmöjligheter krävas innan avledning till 

kommunalt ledningsnät sker. Enligt leverantör kan dock ca 20 l/m2 fördröjas på takytan 

(Svenska Natur AB, 2017) 

Schablonhalter visar dock att gröna tak bidrar till läckage av fosfor och kväve (StormTac, 

2016). 

 

Figur 19. Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska Naturtak AB, 2018). 

6.3.6 Återanvändning av takvatten för bevattning 

Det finns flertalet lösningar på marknaden som tillåter återanvändning av takvatten för 

bevattning. I sin enklaste form är det endast en tunna med en tapp som kan används för 
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att fylla på vattenkannor, de mer avancerade systemen innebär att ett underjordiskt 

magasin förses med en pumpanordning. Pumpen kan då användas för att trycksätta 

vattnet och med hjälp av vattenslang bevattna närliggande mark.  

 

Figur 20. Exempel på vattentunna i anslutning till ett stuprör (Plast Inject Watersystem, 2019). 

  

  

Figur 21. Exempel på bevattningsystem där vatten samlas i en tank utrustad med en pump under mark (Mark 
och VA, 2019). 

6.4 Föroreningstransport med föreslagen dagvattenlösning 

Vid beräkningar av föroreningstransporten i kapitel 5 framkom att den nya planlösningen 

kommer att innebära en minskad transport av föroreningar. De koncentrationerna som 

överstiger befintligt värde kommer att minska något i samband med fördröjningen som 

till stor del föreslås utföras i lösningar som renar de aktuella ämnena.  
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6.5 Åtgärder mot översvämning från Mieån 

De nya byggnaderna i planen ligger inom området för risk av översvämning vid högvatten 

från havet och Mieån. Det innebär att bebyggelsen ska klara av vattennivån stiger till +3 

utan att någon byggnad tar skada. För att klara detta behöver färdigt golv ha höjden av 

minst +3 så att vattnet inte kan ta sig in i byggnaden. Det underjordiska garaget bör också 

utformas så att vattennivån kan nå nivån +3 utan att det riskeras översvämmas. Det 

föreslås lösas genom att höja marknivån vid nedfarten så att vattnet inte kan ledas ner i 

garaget. I förslaget föreslås asfaltsytor och den norra delen av fastigheten Älgen 5, 11 höjs 

till nivån +3 för att på så sätt möta kraven ovan och få bra förutsättningar för utformning 

av fastigheten. Då marken höjs ska det säkerställas att vattnet främst leds ut mot vägarna 

och inte skapar ytterligare avrinning mot den närliggande bebyggelsen.  Eftersom 

höjdskillnaden från befintlig marknivå till +3 blir relativt stor i den södra delen av Älgen 5 

kan det vara svårt att genomföra markhöjningen gestaltningsmässigt och geotekniskt då 

leran i området är sättningsbenägen.  

7 Slutsats och rekommendationer 

Då ledningsnätet idag är hårt belastat behövs det totalt fördröjas 20 m³ inom planområdet 

för att inte öka belastningen på det befintliga ledningsnätet. För att uppnå respektive 

fastighets fördröjningsbehov föreslås fördröjning antingen i kassettmagasin eller 

växtbäddar (raingardens). Beräkningarna visar på att koncentrationen av fosfor och 

kadmium kommer att öka i samband med utbyggnaden om ingen rening sker. De 

koncentrationer som överstiger befintligt värde kommer att minska något i samband med 

fördröjningen som till stor del föreslås utföras i lösningar som renar de aktuella ämnena. 

Däremot kommer belastningen på recipienten för alla ämnen att minska i och med ny 

exploateringen. Det innebär att belastningen från planområdet till recipienten kommer 

att minska. 

Totalt uppskattas kostnaden för fördröjningsåtgärderna att bli omkring 91 500 kr. Till 

detta kommer kostnader för kortare ledningssträckor och stuprörsutkastare. 
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https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/enkel-karta.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledninglagar/vagledningar/miljokvalitetsnormer/miljokvalitetsnormer.htm
http://www.plastinjectwatersystem.se/sv/sortiment/tradgard/regntunnor-vaggtankar/
https://markochva.se/shop/product/tradgardspaket-for-uppsamling-och-bevattning-1
https://markochva.se/shop/product/tradgardspaket-for-uppsamling-och-bevattning-1

