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Sammanfattning 

En ny detaljplan är under framtagande för fastigheten Karlshamn 2:1 m.fl. i Karlshamn 

och i samband med detta har AFRY fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning för 

området. Planområdet går under benämningen Möllebacken och ligger i sydöstra delen 

av Karlshamns innerstad och är cirka 3,6 hektar stort. Möllebacken gränsar till 

Regeringsgatan i öst, Bodekullsvägen i norr och Drottninggatan i väst. I söder gränsar 

Möllebacken till Näsgränden. 

Ledningsnätet är hårt belastat idag och då planen medger en ytterligare hårdgöring 

jämfört med idag så finns det ett behov av fördröjning av ungefär 148 m³ från den 

förändrade markanvändningen. Utöver fördröjningsvolymen vid det dimensionerande 

30-årsregnet uppkommer ett ytterligare behov på 47 m³ för att inte förvärra situationen 

vid ett skyfall i och med att en lågpunkt bebyggs. Föroreningsbelastningen från området 

på recipienten Karlshamnsfjärden ligger över riktvärdena för samtliga undersökta 

ämnen bortsett från kväve, krom, nickel och kvicksilver. Detta innebär att det både finns 

ett fördröjnings- och reningsbehov. Med föreslagna dagvattenlösningar åtgärdas båda 

dessa aspekter och den årliga föroreningstransporten från utredningsområdet till 

Karlshamnsfjärden minskar jämfört med befintlig situation. 

8 m³ av fördröjningsbehovet finns i delområde C1. Det bedöms vara mer 

kostnadseffektivt att hantera behovet för C1 i delområde C4. 

I delområde C2 finns ett fördröjningsbehov på 18 m³ för dagvattnet. Då det är ont om 

plats i C2 föreslås det att ett underjordiskt sedimentationsmagasin anläggs. Det finns 

även ett behov av att kompensera för de 47 m³ som försvinner då lågpunkten bebyggs. 

Detta bör i möjligaste mån hanteras ytligt. Om detta inte är möjligt kan 

sedimentationsmagasinet för dagvattnet utökas för att även rymma skyfallet. Med en 

reglerhöjd på 0,5 m blir då det effektiva ytbehovet 130 m². För att minska storleken på 

magasinet går det att komplettera lösningen med växtbäddar längs med Alice Tegnérs 

väg. 

I delområde C3 är fördröjningsbehovet 47 m³. Här föreslås växtbäddar längs med Alice 

Tegnérs väg och Regeringsgatan. Beroende på utformningen av växtbäddarna så har de 

en kapacitet på 0,5-2 m³/m. 0,5 m³/m kan till exempel skapas med en bredd på 2 m, 

ett djup på 0,8 m och en porositet på 0,3. De förutsättningarna ger som mest 100 m 

växtbäddar för att täcka behovet. I delområde C4 föreslås ett svackdike. Det finns plats 

för ett 75 m långt och 4 m brett dike med en slänt på 1:3. Det ger en kapacitet på 

100 m³, vilket överstiger behovet för både C4 och C1. I delområde C5 föreslås också ett 

svackdike, men med flackare slänter (1:6) med hänsyn till säkerheten med anledning 

av förskolan. Ett 60 m långt och 4 m brett dike får med säker släntlutning en kapacitet 

motsvarande behovet på 38 m³. 

Lågpunkter där vatten samlas vid skyfall har identifierats på parkeringen i delområde 

C2 och C3, på innegårdarna i delområde C3 och mellan två av husen i delområde C1. 

Vid höjdsättning av ny bebyggelse på parkeringen behöver vattnet kunna stiga till 

+6,7 m utan att orsaka skador på byggnader. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Karlshamns kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten 

Karlshamn 2:1 med flera. Syftet med planarbetet är att skapa nya centrumnära 

bostäder i området Möllebacken i centrala Karlshamn, dels genom byggnation av nya 

byggnadskroppar men även genom att höja några av de befintliga byggnaderna med en 

till två våningar. Eftersom planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård syftar 

planen också till att undersöka möjligheten att kunna utveckla området samtidigt som 

dess tidstypiska karaktär inte påverkas negativt. 

Detaljplanen var ute på samråd under sommaren 2019 och det framkom då behov av 

utredningar avseende geoteknik, dagvattenhantering, miljöteknisk utredning samt trafik 

och buller. Denna rapport är en uppdatering av den dagvattenutredning som AFRY 

(dåvarande ÅF) gjorde då. Även trafikutredningen uppdateras av AFRY och avstämning 

har skett kontinuerligt under arbetets gång. 

Planområdet ligger i sydöstra delen av Karlshamns innerstad (Figur 1) och är cirka 

3,6 hektar stort. Möllebacken gränsar till Regeringsgatan i öst, Bodekullsvägen i norr 

och Drottninggatan i väst. I söder gränsar Möllebacken till Näsgränden, ett 

bostadsområde med varierande stadsbebyggelse i liten skala. Området består till största 

del av fastigheter som ägs av Karlshamnsbostäder AB. 

 

Figur 1. Översiktskarta över utredningsområdet. Bakgrundskarta från World Imagery i ArcGIS 
Pro. 
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1.2 Uppdragsbeskrivning 

I denna reviderade 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 

• Föroreningsbelastning från dagvatten från planområdet före och efter 

exploatering samt med föreslagna åtgärder 

• Bedömning av översvämningsrisker 

• Förslag på dagvattenlösning 

2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren och utkast av parallella utredningar har använts i 

denna utredning: 

Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2019-09-27 

Översiktskarta / baskarta / grundkarta över utredningsområdet 2019-10-22* 

Strukturplan / plankarta / gränser för detaljplanområde 2021-03-04* 

Laserscannad höjddata 2019-10-30* 

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

2019-10-22* 

Tekniskt PM / PM Geoteknik ÅF 2019-12-13 

Tekniskt PM / PM Trafik och buller 2021-03-18** 

Riktlinjer för dagvattenhantering i Karlshamns kommun 2019-10-22* 

*Underlaget är erhållet angivet datum 

**Senast avstämt med parallell utredning 

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 ett 30-årsregn med varaktighet på 10 minuter då rinntiden i 

området uppskattas till omkring 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. För 

beräkningarna i detta område har klimatfaktor 1,25 använts. (Svenskt Vatten) 

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) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 
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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 fram med regnenvelopp-metoden, som går ut på att 

hitta den varaktighet som ger störst skillnad på ingående och utgående volym genom 

att variera varaktigheten.  

𝑉 = 𝑀𝑎𝑥 [𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑢𝑡] 

Utflödet från planområdet sätts i det här fallet till befintlig belastning eftersom 

kommunens riktlinjer för dagvatten säger att belastningen inte ska öka efter 

exploatering. 

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. 

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 Möllebacken är Karlshamnsfjärden (Figur 2). 
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Figur 2. Översiktskarta för recipienten Karlshamnsfjärden. Utbredning av vattenförekomsten 
hämtad från Länsstyrelsens Geodatakatalog. 

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 Karlshamnsfjärden från 2019-06-19. 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Karlshamnsfjärden 

SE560900-145280 

Måttlig 

ekologisk 

status 

Måttlig ekologisk 

status 2027 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 

Kvalitetskravet för den ekologiska statusen har sänkts till måttlig status till 2027. Detta 

beror på hamnverksamheten i sin nuvarande omfattning. Denna bedöms vara ett 

väsentligt samhällsintresse, vilket motiverar att ett mindre strängt krav ställs (VISS, 

2019). En betydande andel av näringsbelastningen på recipienten kommer från utsjön. 

Under sommaren håller sig totalmängden för kväve i recipienten på god status medan 

den är måttlig under vintern. Vad gäller totalmängden fosfor så ligger den på dålig status 

under sommaren medan den är måttlig under vintern. 

Vad gäller kemisk status så uppnår ej recipienten god status med avseende på bromerad 

difenyleter (PBDE) samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Angående tributyltenn 

(TBT) och andra organiska tennföreningar så uppnås god status. Sammantaget bedöms 

recipienten vara betydligt påverkad av förorenade områden, transport och infrastruktur, 

atmosfärisk deposition samt övergödning. 

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 



 

 
 

 

Datum: 2021-04-07  Dagvattenutredning Möllebacken 2021.docx Sida 10 (29) 

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 direkt till recipienten, som är en havsvik. Utifrån riktvärdesgruppens 

struktur ska riktvärden 1M användas. Dessa presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2. Riktvärden från riktvärdesgruppen för nivå 1M, utsläpp direkt till havsvik. Det saknas 
riktvärde för PAH16. 

Förorening Enhet Riktvärden Förorening Enhet Riktvärden 

Benso(a)pyren 

(BaP) 
µg/l 0,03 Kvicksilver (Hg) µg/l 0,03 

Bly (Pb) µg/l 8 Kväve (Tot-N) µg/l 2 000 

Fosfor (Tot-P) µg/l 160 Nickel (Ni) µg/l 15 

Kadmium (Cd)  µg/l 0,4 Oljeindex (Olja) µg/l 400 

Koppar (Cu)  µg/l 18 
Suspenderad substans 

(SS) 
µg/l 40 000 

Krom (Cr)  µg/l 10 Zink (Zn) µg/l 75 

 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Planbeskrivning 

Planområdet ligger i sydöstra delen av Karlshamns innerstad (Figur 3) och är cirka 

3,6 hektar stort. Möllebacken gränsar till Regeringsgatan i öst, Bodekullsvägen i norr 

och Drottninggatan i väst. I söder gränsar Möllebacken till Näsgränden, ett 

bostadsområde med varierande stadsbebyggelse i liten skala. Planområdet består till 

största del av fastigheter som ägs av Karlshamnsbostäder AB, men det finns även en 

privatägd och en kommunal fastighet. 

Området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten och leds via ledningsnät ut i 

Karlshamnsfjärden. Kapaciteten i dagvattennätet är i dagsläget överbelastat. De 

centrala delarna av området ligger högt och kringliggande mark lutar neråt åt nordöst 

och sydväst. 
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Figur 3. Visar utredningsområdet och indelning i avrinningsområden. 

3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Markförhållanden 

Från SGU:s jordartskarta framgår att planområdet består av urberg och glacial silt 

(Figur 4). Detta stämmer relativt väl med resultaten från den geotekniska 

undersökningen. Generellt utgörs jordlagerföljden av ca 0,5-1 m fyllning (främst sand) 

ovanpå naturlig sandig morän. 
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Figur 4. SGU:s jordartskarta. 

Från SGU:s genomsläpplighetskarta (Figur 5) framgår att genomsläppligheten är låg till 

medelhög i planområdet, vilket kan antas stämma ganska bra med verkligheten. 

 

Figur 5. SGU:s genomsläpplighetskarta. 

Från SGU:s jorddjupskarta framgår att jorddjupet är ungefär 0 m i större delen av 

planområdet (Figur 6). I nordöstra hörnet är det djupare, vilket stämmer överens med 
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den geotekniska utredningen, som fann att det som djupast var ca 4 m där. Det finns 

berg i dagen på flera platser. Generellt är det mycket berg i dagen och tunna 

genomsläppliga jordlager i området. 

 

Figur 6. SGU:s jorddjupskarta. 

För en mer detaljerad beskrivning av de geotekniska förhållandena hänvisas till den 

geotekniska utredningen. 

3.2.2 Grundvattennivåer 

Det har gjorts tre grundvattenmätningar i den geotekniska utredningen (Tabell 3 och 

Figur 7). Generellt kan man säga att det centralt i de högre belägna delarna av 

planområdet är torrt och att det finns lite grundvatten i de lägre belägna delarna i 

ytterkanten av planområdet. Urberget i kombination med de tunna genomsläppliga 

jordlagren gör att grundvattnet rör sig ut från området. För en mer detaljerad 

beskrivning hänvisas till den geotekniska utredningen. 

Tabell 3. Kortfattat resultat från grundvattenmätning genomförd i november 2019. Placering av 
grundvattenrören presenteras i Figur 7. 

Grundvattenrör Djup under befintlig 

markyta [m] 

Nivå [+] 

19AF10GV 1,1 +2,9 
19AF16GV 0,7 +2,6 
19AF18GV Inget vatten - 
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Figur 7. Visar var i området den geotekniska utredningen har gjort grundvattenmätningar. 
Kortfattat resultat från mätningarna presenteras i tabell 3. 

3.3 Avrinning 

Avrinning sker generellt ifrån de högre områdena centralt i området och ner i 

dagvattennätet väster och öster om planområdet (Figur 8). En del av avrinningen sker 

även ytledes inpå fastigheterna söder och väster om planområdet från tomtmarken. De 

södra och östra delarna transporteras söderut av ledningsnätet. De västra och norra 

delarna transporteras västerut av ledningsnätet. Båda riktningarna slutar i utlopp i 

Karlshamnsfjärden. 

Centralt ligger höjden på som högst en bit över +17 ner till ca +12. Innergårdarna i C3 

ligger på ungefär +7 och intilliggande parkering +6,5. Regeringsgatan i östra kanten av 

området går från +4 till +3 från norr till söder. 
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Figur 8. Befintlig avrinning inom planområdet. Gul skuggning markerar brantare partier medan 
blå skuggning utgör flackare partier. 

3.4 Markavvattningsföretag 

Området omfattas inte av något markavvattningsföretag. 

3.5 Lågpunktskartering 

Lågpunktskarteringen är gjord i Scalgo Live och baseras på ett skyfall på 50 mm. Det 

har antagits att ledningsnätet hanterar ett 10-årsregn med en varaktighet på 10 min 

med en klimatfaktor på 1,25, vilket motsvarar 17 mm. Regnmängden som använts i 

Scalgo är alltså 33 mm. 

Det finns en lågpunkt (A i Figur 9) på parkeringen i delområde C2 som sträcker sig ut 

på Bodekullsvägen. Det behöver tas hänsyn till denna vid nybyggnation. Vattenytan 

ligger på ca +6,5 m. Det finns även lågpunkter på innergårdarna i delområde C3 

(vy +7,2) och en mindre lågpunkt mellan huskropparna i delområde C1 (vy +14,6). 

Lågpunkten inne på innergården i C3 ser främst ut att komma från innergården själv, 

men det är möjligt att en del vatten letar sig in från Alice Tegnérs väg. 
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Figur 9. Visar vattendjup i de lågpunkter som uppkommer vid ett skyfall vid befintlig situation. 

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

En uppdelning har gjorts av befintliga ytor i grönyta, asfalt och tak (Figur 10). Asfalt 

innefattar vägar och parkeringar. Tak utgörs av taken på alla olika sorters byggnader i 

området. Resten är grönyta. 

  

A Alice Tegnérs väg 
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Figur 10. Befintlig markanvändning för utredningsområdet. 

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 4 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. 

Avrinningskoefficienterna är tagna från Svenskt Vatten P110. 

Tabell 4. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. 

Delområd

e 

Markanvändnin

g 
Yta [ha] Avrinningskoefficient 

Reducerad yta 

[ha] 

C1 Asfalt 0,054 0,8 0,043 

C1 Grönyta 0,217 0,1 0,022 

C1 Tak 0,118 0,9 0,106 

C2 Asfalt 0,184 0,8 0,147 

C2 Grönyta 0,202 0,1 0,020 

C2 Tak 0,028 0,9 0,025 

C3 Asfalt 0,566 0,8 0,453 

C3 Grönyta 0,737 0,1 0,074 

C3 Tak 0,308 0,9 0,277 

C4 Asfalt 0,146 0,8 0,117 

C4 Grönyta 0,425 0,1 0,042 

C4 Tak 0,094 0,9 0,085 

C5 Asfalt 0,045 0,8 0,036 

C5 Grönyta 0,424 0,1 0,042 

C5 Tak 0,075 0,9 0,068 

Totalt  3,623  1,558 
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4.1.2 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.4.1 samt reducerade ytor 

enligt Tabell 4. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 30-årsregn med 

en regnvaraktighet på 10 minuter enligt nedan. 

• 𝑖30−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 328 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning 

(Tabell 5). 

Tabell 5. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 30-årsregn. 

Delområde 
Dimensionerande flöde, 

30-år [l/s] 

Dimensionerande flöde, 

30-år [l/s/ha] 

C1 56 144 

C2 63 153 

C3 264 164 

C4 80 120 

C5 48 88 

Totalt 511 669 

4.2 Planerad utformning 

Planen medför bebyggelse av två nya bostadsområden i den norra och södra delen av 

området (Figur 11). Längst i söder medför planen en större bebyggd yta för förskolan 

än vad som finns idag. 

 

Figur 11. Markanvändning för utredningsområdet efter exploatering. 

4.2.1 Markanvändning 

Tabell 6 beskriver den planerade markanvändningen. Avrinningskoefficienterna är tagna 

från Svenskt Vatten P110. Vid val av avrinningskoefficient för bostadsområdena har 

utredningsområdet bedömts som flackt. I samråd med beställaren så har 
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avrinningskoefficienten höjts från 0,4 till 0,5. För förskolemarken används samma 

avrinningskoefficient som för bostäderna. 

Tabell 6. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. 

Delområde Markanvändning 
Yta 

[ha] 
Avrinningskoefficient 

Reducerad yta 

[ha] 

C1 Asfalt 0,054 0,8 0,043 

C1 Grönyta 0,217 0,1 0,022 

C1 Kvarter 0,000 0,5 0,000 

C1 Tak 0,118 0,9 0,106 

C2 Asfalt 0,062 0,8 0,050 

C2 Grönyta 0,017 0,1 0,002 

C2 Kvarter 0,319 0,5 0,159 

C2 Tak 0,016 0,9 0,015 

C3 Asfalt 0,577 0,8 0,462 

C3 Grönyta 0,670 0,1 0,067 

C3 Kvarter 0,050 0,5 0,025 

C3 Skola 0,006 0,5 0,003 

C3 Tak 0,308 0,9 0,277 

C4 Asfalt 0,220 0,8 0,176 

C4 Grönyta 0,209 0,1 0,021 

C4 Kvarter 0,134 0,5 0,067 

C4 Skola 0,024 0,5 0,012 

C4 Tak 0,078 0,9 0,071 

C5 Asfalt 0,044 0,8 0,036 

C5 Grönyta 0,038 0,1 0,004 

C5 Skola 0,456 0,5 0,228 

C5 Tak 0,006 0,9 0,005 

Totalt  3,623  1,849 

4.2.2 Flöden 

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

Tabell 6 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med specifikt 

flöde för ett 30-årsregn med en regnvaraktighet på 10 minuter enligt nedan. 

• 𝑖30−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 410 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

De dimensionerande flödena är mellan 70-342 l/s i de olika delområdena (Tabell 7). 

Tabell 7. Beräknade dagvattenflöden för planerad situation vid ett 30-årsregn. 

Delområde 
Dimensionerande flöde, 

30-år [l/s] 

C1 70 

C2 92 

C3 342 

C4 142 

C5 112 

Totalt 758 
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4.3 Magasinsvolym 

Enligt kommunens riktlinjer för dagvatten så ska dagvattenflödet ut från ett nytt område 

inte öka efter exploatering. Det behövs alltså en fördröjning inom området innan 

anslutning till kommunens ledningsnät eller recipienten sker. Totalt sett behöver 148 m³ 

fördröjas (Tabell 8). Det största fördröjningsbehovet uppkommer vid ett intensivt regn 

med en varaktighet på 10 min. 

Tabell 8. Fördröjningsbehov efter exploatering. 

Delområde Fördröjningsbehov [m3] Varaktighet [min] 
C1 8 10 
C2 18 10 
C3 47 10 
C4 37 10 
C5 38 10 

Totalt 148  

 

5 Föroreningsberäkningar 

Beräkningar av koncentrationer (µg/l) och mängder (kg/år) av 13 av de mest vanligt 

förekommande föroreningarna i dagvatten har gjorts i databasen StormTac. Samtliga 

delområden har klassificerats som markanvändningen flerfamiljshusområde, vilket 

påverkar vilka sorters föroreningar och hur mycket av dem som kan förekomma. Den 

förinställda avrinningskoefficienten har ersatts med varje områdes genomsnittliga 

avrinningskoefficient (Tabell 9) före och efter exploatering. 

Tabell 9. Visar de avrinningskoefficienter som använts för delområdena i förorenings-
beräkningarna. 

Delområde Avrinningskoefficient, 
befintligt 

Avrinningskoefficient, 
planerat 

C1 0,44 0,44 
C2 0,47 0,54 
C3 0,50 0,52 
C4 0,37 0,52 
C5 0,27 0,50 

Beräkningarna 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 10 och Tabell 11 presenterar resultatet av den 

totala föroreningsbelastningen på recipienten från utredningsområdet före och efter 

exploatering. 
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Tabell 10. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela utredningsområdet före och efter 
exploatering. PAH16 saknar riktvärde. Värden i fetstil överskrider befintlig situation. Rödmarkerade 
värden överskrider riktvärdet. 

Förorening 
Riktvärde 

[µg/l] 

Befintlig situation 

[µg/l] 

Planerad situation 

[µg/l] 

Fosfor (P) 160 200 210 

Kväve (N) 2 000 1 600 1 600 

Bly (Pb) 8 12 13 

Koppar (Cu) 18 26 27 

Zink (Zn) 75 87 90 

Kadmium (Cd) 0,4 0,58 0,6 

Krom (Cr) 10 10 10 

Nickel (Ni) 15 8,2 8,4 

Kvicksilver (Hg) 0,03 0,022 0,023 

Suspenderad substans (SS) 40 000 60 000 62 000 

Oljeindex (Olja) 400 590 610 

PAH16 - 0,5 0,51 

Benso(a)pyren (BaP) 0,03 0,042 0,043 

Tabell 11. Föroreningsmängder (kg/år) för hela utredningsområdet före och efter exploatering. 
Värden i fetstil överskrider befintlig situation. 

Förorening Befintlig situation [kg/år] 
Planerad situation 

[kg/år] 

Fosfor (P) 2,4 2,8 

Kväve (N) 19 21 

Bly (Pb) 0,15 0,18 

Koppar (Cu) 0,31 0,36 

Zink (Zn) 1 1,2 

Kadmium (Cd) 0,0069 0,0082 

Krom (Cr) 0,12 0,14 

Nickel (Ni) 0,098 0,11 

Kvicksilver (Hg) 0,00027 0,00031 

Suspenderad substans (SS) 720 840 

Oljeindex (Olja) 7,1 8,3 

PAH16 0,0059 0,007 

Benso(a)pyren (BaP) 0,0005 0,00059 

Föroreningsbelastningen före och efter exploatering är snarlik. De totala mängderna 

ökar något för samtliga ämnen. Koncentrationen av vissa metaller, suspenderad 

substans, olja och benso(a)pyren ökar och överskrider riktvärdena. Kväve och krom är 

oförändrat och ligger under eller på sitt riktvärde. De koncentrationer som överskrider 

riktvärden har ett reningsbehov på 17-38 %. För att få ner de totala mängderna till 

befintliga nivåer ligger reningsbehovet på 10-17 %. 

6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

Dagvattenhanteringen ska följa de riktlinjer som beskrivs i avsnitt 2.2, vilket bland annat 

innebär att dagvattenflödet inte ska öka efter exploatering. 

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 30-årsregnen kommer vattnet inte kunna 

avledas tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet inom planområdet. 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).  
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För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnader måste marken ges en 

tillräcklig lutning från byggnaderna. Avrinningen sker då lämpligast i riktning mot 

närliggande gator. Dessa avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i 

första hand ska omhändertas inom planområdet. 

Lågpunktskarteringen i Scalgo Live har justerats genom att höja upp så stora ytor som 

planen tillåter bebyggelse. Regnmängden är ansatt till 33 mm på samma sätt som för 

befintlig situation. Från jämförelse med befintlig situation visar resultatet att varken 

lågpunkten utanför delområde C4 eller lågpunkterna på innergårdarna påverkas 

(Figur 12). Den nya bebyggelsen på parkeringen i C2/C3 påverkar dock den lågpunkt 

som finns där. Vid befintlig situation är den totala volymen i lågpunkten 97 m³. Då ytan 

bebyggs försvinner en del av volymen i lågpunkten så att 50 m³ kvarstår. Kapaciteten 

att hålla vatten i område C2 minskar alltså med 47 m³. Vattenytan i lågpunkten ligger 

fortsatt på ca +6,5. För att skydda byggnader från skada behöver färdigt golv anläggas 

minst 0,2 m över denna nivå. 

 

Figur 12. Visar lågpunkter efter nybyggnation vid 33 mm regn. Ny bebyggelse har ritats upp så 
stor som planen tillåter och på ungefärlig plats där den skulle kunna uppföras. 

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. 
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6.2 Föreslagen dagvattenhantering 

Eftersom exakt placering och utformning av ny bebyggelse inte är fastställd har ett 

lösningsförslag arbetats fram utifrån hur det skulle kunna se ut (Figur 13). Detta för att 

ge en ungefärlig bild över vilka ytor som behöver vara tillgängliga för 

dagvattensystemet. Val av lösningar har baserats på förutsättningarna på platsen, 

magasinsbehov och föroreningsberäkningarna. 

 

Figur 13. Visar möjlig placering för föreslagna dagvattenlösningar. 

6.2.1 Delområde C1 

Då magasinsbehovet för C1 är en mindre volym (8 m³) föreslås det att detta läggs till i 

område C4 eftersom det bedöms vara mer kostnadseffektivt. Alternativt hade 

magasinsbehovet blivit noll om samtliga tak inom delområdet gjordes om till gröna tak. 

6.2.2 Delområde C2 

I C2 finns ett magasinsbehov på 18 m³ för det dimensionerande 30-årsregnet. Detta 

föreslås lösas i någon sorts underjordisk anläggning då ytor för öppen hantering saknas. 

Utöver dagvatten finns det ett behov att kompensera för den volym (47 m³) som 

försvinner i samband med att lågpunkten inom området bebyggs, vilket minskar 

förmågan att hantera ett skyfall. Skyfallsvattnet bör i första hand hanteras ytligt, men 

då det är väldigt svårt att hitta plats för det skulle det kunna kombineras med 

dagvattenmagasinet. Totalt behövs det då en volym på 65 m³. Med ett reglerdjup på 

0,5 m ger det ett ytbehov på 130 m². Detta borde gå att få plats med i anslutning till 

Alice Tegnérs väg och Bodekullsvägen. För att minska behovet av magasinering 

underjord kan så mycket som möjligt av cykelbanan i Alice Tegnérs väg utformas med 

växtbäddar eller så kallat luftigt förstärkningslager (avsnitt 6.3.1). 

6.2.3 Delområde C3 

I delområde C3 finns ett magasinsbehov på 47 m³. Vattnet rör sig naturligt ner från 

höjden i den centrala delen av området ner längs med Alice Tegnérs väg och ut via 
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Bodekullsvägen och Regeringsgatan (Figur 12). Det hade alltså varit lämpligt att få in 

så mycket som möjligt av fördröjningen längs med Alice Tegnérs väg och 

Regeringsgatan. En lite smalare växtbädd (2 m bred, 0,8 m djup, 30 % porositet) bör 

utan problem gå att utforma med en kapacitet på 0,5 m³/m växtbädd. Om allt vatten 

ska fördröjas i sådana växtbäddar behöver en sträcka av ca 100 m anläggas med 

växtbäddar. Bredare och djupare växtbäddar kan komma upp i en kapacitet på 1 m³/m. 

Om även förstärkningslagret i gatan används (så kallat öppet eller luftigt 

förstärkningslager) går kapaciteten upp till 2 m³/m. Beroende på hur man vill utforma 

gaturummet går det alltså att få in en fördröjning på 0,5-2 m³/m gata, vilket som mest 

kräver 100 m av gatusträckningen för att tillgodose magasinsbehovet. 

Innergårdarna har identifierats som områden där det kommer bli vatten stående vid 

större regn. Detta vatten ser dock främst ut att komma från gårdarna själva, det vill 

säga det rinner inte in något vatten utifrån i någon större utsträckning.  

6.2.4 Delområde C4 

I delområde C4 föreslås ett eller flera svackdiken i anslutning till den grönyta som 

bebyggs. Detta för att fördröja vatten och fånga upp en del av det som rinner söderut 

och västerut till områden utanför planen. Svackdiket fångar även upp en del föroreningar 

vilket är positivt för Karlshamnfjärden. I utritad yta finns plats för ett 75 m långt dike 

med en bredd på 4 m. Med en slänt på 1:3 ger det en kapacitet på ca 100 m³, vilket 

gott och väl täcker behovet för både C4 (37 m³) och C1 (8 m³). 

6.2.5 Delområde C5 

I delområde C5 finns ett fördröjningsbehov på 38 m³. Åtminstone delar av detta bör 

skapas så att det fångar upp vatten som rinner söderut. Detta för att minska påverkan 

på de områden som ligger söder om utredningsområdet. Ett 60 m långt och 4 m brett 

dike med en slänt på 1:6 hade gett en tillräcklig volym. Då C5 är i anslutning till en 

förskola är det viktigt med en lite flackare slänt eller andra säkerhetsåtgärder vid 

utformning av anläggningen. 

6.3 Dagvattenlösningar 

6.3.1 Luftigt förstärkningslager 

Luftigt förstärkningslager är en relativt ny teknik och byggs upp med makadam med 

dimension 16-90 mm (utan 0-fraktion) och en porositet på 35%. Det ger ett luftigare 

material och bättre infiltrationskapacitet än tidigare lösningar som använts. Luftigt 

förstärkningslager anläggs ofta i gaturummet för att förbättra förutsättningarna för träd 

samtidigt som det skapar ett dagvattenmagasin. Ovanpå det luftiga förstärkningslagret 

kan olika lösningar anläggas, så som biofilter, regnbäddar, bevattningsbäddar, 

hårdgjorda ytor eller trädgrupper. 

I trädplanteringar blandas ofta 15% biokol ned. Biokolet tar upp näringsämnen och 

föroreningar. Det fungerar även som en koldioxidsänka och en bra miljö för mykorrhiza. 

Studier på det luftiga förstärkningslagrets bärighet har utförts. Resultaten visar att 

lagret klarar en last på 60 kN. Även påverkan på spårdjupet har undersökts. Om 

förstärkningslagret är vattenfyllt under ett dygn per vecka under 20 år ger det endast 1 

mm tillskott till totala spårdjupet. Det ska ta max 24 timmar att tömma magasinet och 

därmed borde det inte vara något problem med tjälsprickning. Däremot är det viktigt 

att vattnet rinner undan bra och inte blir stående. I luftigt förstärkningslager finns ingen 

kapillärkraft utan det fungerar som ett stort dränerande schakt. 
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Figur 14. Visar en principskiss över hur ett luftigt förstärkningslager kan anläggas – i det här 
fallet i kombination med plantering av träd (bild: Edge). 

6.3.2 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. 

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 15 visar en principskiss över en 

växtbädd och Figur 16 och 17 visar exempel på nedsänkt respektive upphöjd växtbädd. 
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Figur 15. Principskiss på växtbädd (Stockholm stad, 2018). 

 

Figur 16. Exempel på nedsänkt växtbädd (Solna stad dagvattenstrategi, 2018). 
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Figur 17. Exempel på upphöjd växtbädd som tar emot dagvatten från tak via stuprör (Vinnova, 
2014). 

6.3.3 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 18 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 som stora flöden samt att de är enklare att underhålla än ledningsrör och har lång 

livslängd.  

   
Figur 18 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. Dikets in- och utlopp bör även inspekteras och rensas 

regelbundet. Dikets slänter bör också kontrolleras för erosionsskador. 

  

A B C 
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6.4 Föroreningsberäkningar efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Föroreningsberäkningarna uppdateras (Tabell 12 och 13) med föreslagna 

dagvattenlösningar för en slutgiltig bedömning av påverkan på recipienten 

Karlshamnsfjärden. Åtgärderna innefattar anläggningar i form av växtbäddar, 

svackdiken och underjordiska sedimentationsmagasin. Beräkningarna har utförts i 

StormTac. 

Den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det att dagvattnet 

passerat reningsanläggningarna ligger mellan 11-54 % (Tabell 14). Både 

koncentrationer och mängder blir lägre för samtliga ämnen jämfört med befintlig 

situation. 

Tabell 12. Visar riktvärden samt föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter 
exploatering med föreslagna dagvattenlösningar. Rödmarkerade överskrider riktvärdet. 

Förorening 
Riktvärde 

[µg/l] 

Befintlig 

situation [µg/l] 

Med föreslagna 

dagvattenlösningar 

[µg/l] 

Fosfor (P) 160 200 150 

Kväve (N) 2 000 1 600 1 300 

Bly (Pb) 8 12 5,1 

Koppar (Cu) 18 26 16 

Zink (Zn) 75 87 37 

Kadmium (Cd) 0,4 0,58 0,2 

Krom (Cr) 10 10 5,7 

Nickel (Ni) 15 8,2 3,6 

Kvicksilver (Hg) 0,03 0,022 0,016 

Suspenderad substans (SS) 40 000 60 000 28 000 

Oljeindex (Olja) 400 590 240 

PAH16 - 0,5 0,21 

Benso(a)pyren (BaP) 0,03 0,042 0,018 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm (inklusive faktor för mätförluster). 

Tabell 13. Visar föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med 
föreslagna dagvattenlösningar. 

Förorening 
Befintlig situation 

[kg/år] 

Med föreslagna 

dagvattenlösningar [kg/år] 

Fosfor (P) 2,4 2 

Kväve (N) 19 17 

Bly (Pb) 0,15 0,069 

Koppar (Cu) 0,31 0,22 

Zink (Zn) 1 0,51 

Kadmium (Cd) 0,0069 0,0028 

Krom (Cr) 0,12 0,078 

Nickel (Ni) 0,098 0,05 

Kvicksilver (Hg) 0,00027 0,00022 

Suspenderad substans (SS) 720 390 

Oljeindex (Olja) 7,1 3,3 

PAH16 0,0059 0,0028 

Benso(a)pyren (BaP) 0,0005 0,00024 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm (inklusive faktor för mätförluster). 
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Tabell 14. Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar. 

Reningseffekt [%] 

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

17 11 54 29 49 59 35 49 19 46 54 53 52 

7 Slutsats och rekommendationer 

Vid bebyggelse enligt planen ökar hårdgöringsgraden i planområdet något. Det 

dimensionerande 30-årsflödet ökar från 511 l/s till 758 l/s, vilket skapar ett 

fördröjningsbehov för att hålla sig till kommunens riktlinjer. Totalt behövs en 

fördröjningsvolym på ca 148 m³ samt 47 m³ som kommer från att en lågpunkt bebyggs. 

Vidare så finns det ett behov av rening av dagvattnet redan vid befintlig situation. 

Samtliga undersökta ämnen bortsett från kväve, krom, nickel och kvicksilver överskrider 

riktvärdena för utsläpp direkt till havsvik. Med de dagvattenlösningar som föreslås i 

denna utredning hamnar dock samtliga koncentrationer under riktvärdena och den årliga 

transporten till Karlshamnsfjärden minskar jämfört med befintlig situation för samtliga 

undersökta föroreningar. 

8 m³ av fördröjningsbehovet finns i delområde C1. En bedömning görs att det är mer 

kostnadseffektivt att lägga in detta i delområde C4 istället. I delområde C2 finns ett 

fördröjningsbehov på 18 m³ samt ytterligare 47 m³ från en lågpunkt som bebyggs och 

då behöver hanteras på en ny plats. Då det är ont om plats i C2 föreslås det att ett 

underjordiskt sedimentationsmagasin anläggs. Med en reglerhöjd på 0,5 m blir 

ytbehovet 130 m². För att minska storleken på magasinet går det att komplettera 

lösningen med växtbäddar längs med Alice Tegnérs väg. I delområde C3 är 

fördröjningsbehovet 47 m³. Här föreslås växtbäddar längs med Alice Tegnérs väg och 

Regeringsgatan. Beroende på utformningen av växtbäddarna så har de en kapacitet på 

0,5-2 m³/m. Det behövs då som mest 100 m växtbäddar för att täcka behovet. I 

delområde C4 föreslås ett svackdike. Det finns plats för ett 75 m långt och 4 m brett 

dike med en slänt på 1:3. Det ger en kapacitet på 100 m³, vilket gott och väl täcker 

behovet för både C4 och C1. I delområde C5 föreslås också ett svackdike, men med 

flackare slänter (1:6). Detta med hänsyn till säkerhet i och med närheten till förskolan. 

Ett 60 m långt och 4 m brett dike hade här haft en kapacitet motsvarande behovet på 

38 m³. 


