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Mörrum 73:1, spill- och dricksvattenanslutning 

1 Bakgrund 
AFRY har på uppdrag av Karlshamns kommun föreslagit spill- och dricks-

vattenanslutningar för Mörrum 73:1. Planområdet ligger en halv kilometer 

väster om Mörrum och avgränsas av Gustavstorpsvägen i norr, Perstorps-

vägen i väst, Blekinge Kustbana i sydväst samt bebyggelse i öst enl. Figur 1.  

 

Figur 1 Planområde Mörrum 73:1 (gränsen gulmarkerad). 

Området ska möjliggöras för bebyggelse av nya bostäder, förskola samt 

expandering av ett befintligt särskilt boende. 
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2 Underlag 

Följande underlag som erhållits från beställaren, tidigare utredningar samt 

dokument och villkor har använts i denna utredning: 

• Förslag på detaljplan från Karlshamn kommun 

• Översiktskarta 

• Trafikutredning för planområdet  

• Dagvattenutredning för planområdet 

• Svenskt vattens publikation P110 

• Svenskt vattens publikation P114 

3 Befintligt förhållande 

I den västra och norra planområdesgränsen, längs med Perstorps- och 

Gustavstorpsvägen, ligger befintliga spill- (PP200 år 2009) och dricksvatten-

ledningar (PEH110 år 2011), se Figur 1, som är möjliga att anslutas till. Det 

finns även ledningar på den östra sidan av planområdet men de har små 

dimensioner och är därför mindre lämpliga för anslutning. 

Spillvattenledningen rinner med självfall från norr till söder. 

4 Förslag 1 

Förslaget innebär att man avleder spillvatten från planområdet med självfall 

till befintligt ledningsnät för vidare transport till reningsverket. 

4.1 Spillvatten 

Med utgångspunkt från befintliga marknivåer och gatunivåer vilka föreslagits i 

tidigare, utförd trafikutredning, har möjligheten att avleda spillvatten från 

planområdet genom självfall kontrollerats. Spillvattenledningarna ska, så 

långt möjligt, förläggas i trafikutredningens föreslagna lokalgator. För att 

självfall ska vara godtagbart ska ledningarna ligga minst 1 m under körbar 

yta, med minst 6 promilles lutning och vara självrensande. 

Eftersom antalet anslutna personer i planområdet befinner sig inom intervallet 

100–1000 st. har dimensionerande flöde från hushållen i området bestämts 

enligt P110 där underlag för detta ses i bilaga, Tabell 1. 

I planområdet har en förskola och ett särskilt boende föreslagits vars 

dimensionerande flöden har uppskattats med hjälp av schablonvärden i P110. 

Spillvattenavrinningen har en dygnsvariation och därför korrigeras 

dygnsmedelvärdet med en maxdygn- och maxtimfaktor. 

Ledningarnas täthet kan komma att försämras med tiden och det har tagits 

hänsyn till genom att uppskatta tillskottsvattnet med schablon- och 

erfarenhetsvärden från P110.   

Dimensionerande spillvattenflöde för planområdet är 14 l/s och har beräknats 
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enligt bilaga, Tabell 2 där delar av beräkningsunderlaget finns i bilaga, Tabell 

1.  

Förslaget redovisas i Figur 2 där det är möjligt att spillvattnet avleds med 

självfall från alla delområden i planområdet. Från planområdet kan avledning 

med självfall ske via spillvattenledning PP200. Spillvattenledningen kan få en 

lutning på minst 6 ‰ som innebär en kapacitet av minst 30 l/s (Colebrook). 

Dimensionerande flöde jämförs med föreslagen ledningskapacitet och 

säkerheten uppfylls då säkerhetsfaktorn är större än 1,5.  

 

Figur 2 Spillvattenanslutning för Mörrum 73:1 – Förslag 1 – självfall. 

Spillvattenledningen från området ansluts till befintlig ledning PP200 på 

Perstorpsvägens östra sida i befintlig brunn SSB5061 med vattengångsnivå 

+5,66m. Anslutningspunkten har markerats i Figur 2 med en röd cirkel.  

I Figur 6 och Figur 7 i bilagan visas ledningsprofil för anslutning respektive 

utbredning av ledningssträckan. För att detta ska vara möjligt att genomföra 

behöver självfallsledningen tryckas/dras under järnvägsbanken på Blekinge 

Kustbana. 



 
 

PM spill- och dricksvattenförslag.docx 

Sida 4/7 

PM 

 

4.2 Dricksvatten 

Dricksvattenledningarna ska läggas tillsammans med förslagna spillvatten-

ledningar och, så långt möjligt, i trafikutredningens föreslagna lokalgator. De 

ska ligga minst 1 m under körbar yta. Förslaget redovisas i Figur 3 där 

dricksvattnet (svartstreckad) matas via ledning PE110 in till området. 

 

Figur 3 Dricksvattenanslutning för Mörrum 73:1 – Förslag 1. 

Dricksvatten till området fås från befintlig ledning PEH110 som ligger längs 

Perstorpsvägens västra sida. Anslutning sker under Perstorpsvägen i korsning 

med planområdets tänkta infart och är markerad i Figur 3 med en röd cirkel. 

Eftersom antalet brukare i området är färre än 500 st har dimensionerande 

vattenförbrukning för planområdet Mörrum 73:1 bestämts som momentan-

förbrukning enligt P114. För att få fram sannolikt flöde har kurva 3.8 i P114 

använts med summerat normflöde. Dimensioneringen har utförts med 

antagande att summa normflöde i medel för en bostad är 1.5 l/s där antalet 

bostadsfastigheter är 208 st. Detta ger ett summerat normflöde på ca 312 l/s 
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för planområdet vilket ger ett sannolikt flöde om ca 8 l/s. Till detta sannolika 

flöde adderas förskolans och särskilda boendets maxdygn/maxtimflöde på 1,3 

l/s vars summa 9.3 l/s då används som dimensionerande normalflöde för 

planområdet. 

Möjligheten att förse området med dricksvatten beror till stor del på vilket 

distributionstryck som befintligt dricksvattennät har i anslutningspunkten.  

Enligt uppgift från Karlshamn Energi är det ca 60 mvp. För att kontrollera om 

det är möjligt att få dricksvatten till framtida tappställen i området, inom de 

tryckgränser som anges, har en översiktlig rimlighetsbedömning utförts. De 

två belastningsfallen normal förbrukning och brandvattenförbrukning har 

kontrollerats.  

I bilagans Tabell 4 och Tabell 5 redovisas underlaget till utförda beräkningar 

av såväl dimensionerande förbrukning som tryckförluster vid belastningsfall, 

normal förbrukning och brandvattenförbrukning. Beräkningarna är grovt 

utförda och resultaten får ses som en fingervisning.  

P114 rekommenderar 150 m som maximalt avstånd mellan brandposter. 

Enligt räddningstjänsten är teoretiskt maxavstånd från brandpost till 

angreppspunkt via uppställningsplats 175 m beroende på den utrustning som 

man normalt använder vid brandutryckning. I Figur 3 har en cirkel med radien 

125 m markerats för att visa att man kan tillhandahålla släckvatten från den 

enda, föreslagna brandposten för området i stort förutom delområde B i norra 

delen av planområdet. Här kan det, i så fall, vara bättre att ansluta en ny 

brandpost på den dricksvattenledning PVC110 som ligger parallellt med 

Gustavstorpsvägen. Sträckan mellan områdets anslutningspunkt och den 

föreslagna brandposten är markerad men en svartstreckad linje i Figur 3.  

Planområdets dimensionerande dricksvattenflöde för normal belastning blir 

9,3 l/s och för brandbelastning 28,7 l/s enligt Tabell 4 och Tabell 5 i bilagan.  

Beräkningarna visar att föreslagen brandpost momentant kan ge släck-

vattenflöde (20 l/s) och distributionstryck (minst 15 mvp) som erfordras 

under förutsättningar som beskrivs i detta PM. Ingen beräkning avseende 

omsättning eller vattenhastighet har utförts.  

5 Förslag 2 

Förslaget innebär att spillvattnet pumpas bort från planområdet till befintligt 

ledningsnät, enligt Figur 4, för vidare transport till reningsverket. Detta 

förslag är i de flesta delar likt förslag 1 så därför berörs endast skillnaderna 

mellan förslagen under denna rubrik. 

5.1 Spillvatten 

Planområdets spillvatten avleds ner till pumpstation belägen sydväst om del-

område AS enligt Figur 4. Pumpstationen har en skyddszon på 25 m och 

dimensioneras för flödet 14 l/s beroende på valet av säkerhetsfaktor. Pump-
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stationen avleder spillvattnet via en ca 200 m tryckledning till släppunkt 

SSB5057 i korsningen med planområdets tänkta infart, markerad med brun 

cirkel i Figur 4. Till och från SSB5057 går en spillvattenledning PP200 som 

ligger på Perstorpsvägens västra sida. Övrigt spillvatten i planområdet är det 

samma som i förslag 1. 

  

Figur 4 Spill- och dricksvattenanslutning för Mörrum 73:1 – Förslag 2 – pumpstation. 

5.2 Dricksvatten 

Likt förslag 1 ansluts området till befintlig ledning PEH110 som ligger längs 

Perstorpsvägens västra sida. Områdets anslutning sker under Perstorpsvägen 

i korsning med planområdets tänkta infart och anslutningsledningen är 
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markerad med svartstreckad linje i Figur 4. För övrigt är dricksvatten i 

planområdet det samma som i förslag 1.  

6 Slutsats och rekommendation 

Oavsett förslag behöver detaljplanen innehålla ett U-område för ledningar i 

delområde AS och ett E-område för teknisk anläggning strax sydväst om 

delområde AS enligt Figur 5.  

 

Figur 5 Behov av U- och E-områden som behöver fastställas i detaljplanen 

Förslag 1, spillvattenavledning med självfallsledningar, rekommenderas 

eftersom det innebär betydligt lägre investerings- och driftkostnader.  

Man bör kontrollera vattengångsnivå i spillvattenanslutningen och distri-

butionstryck i dricksvattenanslutningen för att säkerställa förslagets bärighet. 

 

Upprättad av:      Granskad av: 

 

 

Anders Granqvist     Magnus Holmqvist 
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Underlag spillvattenberäkning Tabell 1. 

Tabell 1 Underlag för spillvattenberäkning 

 

Planområdets dimensionerande spillvattenflöde är 14 l/s enligt Tabell 2. 

Tabell 2 Beräknad spillvattenbelastning (dimensionerande flöde) för Mörrum 73:1 

  

**) Antaget värde ber på ytan enligt P110 6.3.2.1 (l/s*ha) 

***) Dim flöde EU STD K=0,3 Rek svensk kurva Figur 4.1 P110 
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Figur 6  Anslutning till befintlig spillvattenledning (svartstreckad) från öster till sydväst. 
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Figur 7 Profil - föreslagen spillvattenledningsanslutning (svartstreckad linje i Figur 6). 

 

 

Underlag för dricksvattenberäkning i Tabell 3 följer. 
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Tabell 3 Underlag för dricksvattenberäkning 

 

Planområdets dimensionerande dricksvattenflöde för normal belastning är 9,3 

l/s och för brandbelastning 28,7 l/s enligt Tabell 4 och Tabell 5. I detta 

underlag redovisas egenskaper för områdets föreslagna vattenledningar med 

dimensionerande flöden för respektive belastningsfall. Energiförluster som 

friktionsförlust, statisk lyfthöjd, tappställets nivå över marknivå och 

distributionstryck summeras till en tryckförlust (mvp). Hänsyn har inte tagits 

till tilläggsförluster som krökar, ventiler etc eller tryckförluster som ofta 

förekommer inom fastighet. Angivna tryckförluster får ses i förhållande till 

befintligt tryck i anslutningspunkten och är det minsta tryck man måste ha för 

att kunna distribuera dricksvatten enligt vedertagen distributionsnorm.  

Tabell 4 Tryckförlustberäkning - dricksvattenuttag (dimensionerande flöde) för Mörrum 73:1   1/2 

 

**) kompenserat för medeldygn istället för maxdygn vid belastningsfall brandvattenförbrukning 

***) brandvattenflöde enligt tabell 3.3 P114 
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Tabell 5 Tryckförlustberäkning - dricksvattenuttag (dimensionerande flöde) för Mörrum 73:1   2/2 

 

**) kompenserat för medeldygn istället för maxdygn vid belastningsfall brandvattenförbrukning 

***) brandvattenflöde enligt tabell 3.3 P114 

 

 


