
ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2, Frösundaleden 2E, SE-169 99 Sverige 

Telefon +46 10 505 00 00, Säte i Stockholm, www.afry.com 

Org.nr 556185-2103, VAT nr SE556185210301 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Beställare 

Karlshamns kommun  

Datum 

2020-10-08 

 
 

 

VA-utredning 

Gäddan 5 m.fl. 

 



 

 

 

 

  

Uppdragsansvarig 

Axel Sahlin 
Mottagare 

Karlshamns Kommun 

Lena Jarl Hellgren 

 

 

 

 

Handläggare 

Lina Thorén 

Granskare 

Frida Herbertstorp 

Datum 

2020-10-08 

Projekt-ID 

785673 

 



 

 

 

 

Sammanfattning 

Planområdet är beläget i centrala Karlshamn med syfte att pröva möjligheten att bygga 

bostäder i ett centralt läge. För att möjliggöra för flera funktioner medger planförslaget 

även användningarna kontor och icke skrymmande handel.  Planområdet är cirka 0,7 ha 

stort. 

Den nya detaljplanen innebär att planområdet som idag består av stor del parkeringar 

samt gång- och cykelbanor, grönområde och gator kommer göras om till bostadshus samt 

eventuellt kontolokaler och handel. Exploateringen innebär att andelen hårdgjorda ytor 

är relativt oförändrade. Dagvattenflödet för ett 20-årsregn med 10 minuter varaktighet 

ökar från det befintliga flödet på 128 l/s till 164 l/s vilket framförallt beror på klimatfaktorn 

på 1,25. Dagvatten föreslås fördröjas och renas i bland annat växtbäddar och svackdiken.  

Då planområdet är hårdgjort idag och till stor del består av parkeringsytor så innebär den 

föreslagna exploateringen att föroreningar minskar för studerade ämnen förutom fosfor. 

Med föreslagna lösningar minskar även fosfor jämfört med dagens situation och totalt 

minskar föroreningsbelastningen med mellan 40-90 % jämfört med befintlig situation.  

Utifrån antagande om 120 brukare i de nya bostäderna har ett dimensionerande 

spillvattenflöde beräknats till 6,0 l/s och dimensionerande vattenflöde till 3,8 l/s.  

Planområdet är beläget intill Mieån och enligt av MSB framtagna vattennivåer i Mieån 

kommer planområdet påverkas av översvämningar vid 100- och 200-årsflöde samt 

beräknat högsta flöde. Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer för säkerhetsnivåer i låglänta 

området utifrån förhöjda havsnivåer. Enligt rekommendationerna ska bostäder anpassas 

för en nivå på +3 m vilket är cirka 1,5 m över befintlig marknivå.  

För att området ska kunna bebyggas måste hänsyn ta till översvämningsrisken och 

problematiken ligger bland annat i att kunna säkra framkomlighet till området vid 

översvämning då hela planområdet riskerar att ligga omringat av vatten. Krav på 

framkomlighet kan säkerställas med anpassning av gångbrons anslutning på östra sidan. 

Kontakten med räddningstjänsten bör fortsätta i takt med att planen utvecklas för att 

säkerställa att deras behov kvarstår i planarbetet. 

För att minska risken för översvämningar på Ågatan som är ett delvis instängt område 

behöver avrinningsvägar som klarar skyfall skapas och det kan göras genom att anlägga 

en överdimensionerad utloppsledning från Ågatan till Mieån genom planområdet.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

ÅF-Infrastructure har av Karlshamns kommun fått i uppdrag att upprätta en utredning för 

dagvatten och översvämningsrisker för detaljplanen Gäddan 5 m.fl., se Figur 1. Syftet med 

detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga bostäder i ett centralt läge. För att 

möjliggöra för flera funktioner medger planförslaget även användningarna kontor och 

icke skrymmande handel.   

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerad med en rödstreckad linje (Eniro, 2020) 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

I denna rapport redovisas följande:  

• Översiktlig beskrivning av lokala förutsättningar avseende dricks- och spillvatten 

samt dagvatten.  

• Förslag på hur dagvatten ska hanteras i samband med åtgärder och anpassningar 

som behövs för att nå uppsatta mål. 

• Om dagvatten riskerar att förorenas ska det redovisas hur det renas innan det 

återgår till dess naturliga kretslopp 

  



 

Sida 2 av 26 

 

2 Materiel och metod 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Tillhandahållet 

Förfrågan – utredning av åtgärder avseende översvämningsrisk 2020-04-07 

Offert 2020-04-27 

Bebyggelsekoncept Kv Åsikten 2020-06-12 

Grundkarta över utredningsområdet 2020-05-18 

Situationsplan 2020-05-20 

Underlag av VA-ledningar  2020-05-20 

Illustrationsplan 2020-05-18 

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen  

WebbGIS Länsstyrelsen  

Översvämningsportalen  MSB  

Stigande vatten Länsstyrelsen 2011 

Genomsläpplighetskarta SGU  

Jordartskarta SGU  

Klimatanpassningsunderlag till ÖP 
Karlshamn 2030 

Sweco 2014 

Riktlinjer säkerhetsnivåer byggande 
översvämning 

Länsstyrelsen Blekinge 
län 

2015 

Säkerhetsnivåer för byggande I låglänta 
områden 

Länsstyrelsen Blekinge 
län 

2015 

Rapport extremvattenstånd i Karlshamn SMHI 2018 

Rapport översvämningkartering utmed 
Mieån 

MSB 2019 

Riktlinjer för dagvattenhantering i 
Karlshamns Kommun 

Karlshamns kommun  
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2.2 Riktlinjer för dagvattenhantering – Karlshamns kommun 

Karlshamns kommmun har riktlinjer för dagvattenhantering. Enligt dessa ska dagvatten i 

Karlshamns kommun vid ombyggnad eller exploatering hanteras enligt följande 

riktlinjer: 

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

ska ingå i planbeskrivningen. 

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

dagvatten och ska bekosta denna lösning. 

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

omgivande mark. Vid ombyggnad och nyexploatering ska ledningssystemet anpassas så 

att översvämningar utanför aktuellt område via dagvattenledningar motverkas. 

• Lämpliga allmäna platser bör utnyttjas som multifunktionella ytor i 

dagvattenhanteringen. 

Vid nyexploatering ska lösningar proiriterar i följande ordning: 

• I första hand ska dagvatten helt tas omhand 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 dagvatten tas 

om hand genom fördröjning och genom öppen dagvattenavledning. Det kan ske genom 

att ha en höjdsättning som medför att vatten leds via t.ex. diken och kanaler till 

recipienten utan att medföra översvämning i fastugheter. 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 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 20-årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn tas till 

ökade flöden till följd av klimatförändringarna. En klimatfaktor på 1,25 används enligt med 

rekommendationer enligt P110. 

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] 
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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 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Platsbeskrivning 

Planområdet är cirka 7 500 m2 stort och beläget invid Mieån i centrala Karlshamn. 

Området används idag som parkering. Planområdet och nuvarande tillfartsvägar ligger 

lågt. Planområdet angörs via Ågatan vars höjder inom planområdet ligger på mellan +1,3 

och +1,5 meter över grundkartans nollplan. Det finns en gångbro inom planomårdet över 

Mieån. Höjden på brofästet är +2,8 meter.  

3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Markförhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av fyllnadsmassor, se Figur 2. Området har 

enligt SGU hög genomsläpplighet, se Figur 3. En geoteknisk undersökning pågår parallellt 

med denna utredning och resultatet kommer pressenteras i en egen Geoteknisk rapport.  

 

Figur 2 Jordartskarta från SGU där planområdets ungefärliga utbredning visas med streckad röd linje (SGU, 
2020) 
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Figur 3 Genomsläpplighetskarta från SGU, planområdet är markerat med röd streckad linje (SGU, 2020). 

3.2.2 Grundvattennivåer 

Grundvattennivåer i utredningsområdet är inte undersökta. Eftersom området ligger intill 

Mieån ligger troligtvis grundvattennivåerna på ungefär samma nivå som Mieåns 

vattennivå. 

3.3 Avrinning 

Ytliga avrinningsvägar har analyserats med hjälp av det GIS-baserade verktyget Scalgo 

Live. Planområdet avvattnas ytligt till Mieån. Delar av Norra Foglyckegatan lutar ner mot 

planområdet och avrinner genom planområdet, se Figur 4.  

 

Figur 4 Avrinningsvägar inom och utanför planområdet analyserat i Scalgo Live 
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3.4 Befintligt VA 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Befintliga 

VA-ledningar finns i Ågatan samt utmed kajen. I Figur 5 redovisas befintliga VA-ledningar 

vid området. Dagvatten har en utloppsledning bestående av D400 PVC som korsar 

planområdet med utlopp i Mieån.  

 

Figur 5 Befintliga VA-ledningar, underlag från Karlshamns kommun. 

3.5 Markavvattningsföretag 

Det finns inga markavvattnings- eller dikningsföretag registrerat hos länsstyrelsen i 

anslutning till planområdet. 

3.6 Strandskydd 

Strandskyddet återinträder vid upprättande av en ny detaljplan. Kommunen har föreslagit 

att strandskyddet ska upphävas på nytt. Som särskilt skäl anges att området som 

upphävandet avser redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften.  

3.7 Översvämningsanalys 

3.7.1 Skyfall 

För att undersöka risker för översvämning och konsekvenser vid skyfall har det GIS-

baserade verktyget SCALGO Live använts. Detta för att kartera lågpunkter och 

avrinningsvägar samt för att skapa en översiktlig bild av konsekvenser vid kraftiga skyfall. 

SCALGO Live använder sig av lantmäteriets höjddata med en upplösning om 2x2 meter. 

Modellen tar inte hänsyn till något ledningsnät eller infiltration och därmed är 

avrinningskoefficienten vid analys antagits till 1 vilket innebär att det är värsta möjliga 

scenariot som analyseras. Modellen tar inte heller hänsyn till det dynamiska förloppet, 

dvs avrinningsvägar redovisas baserat på höjd men ingen hänsyn tas till råheten på 

ytmaterialet. Detta skapar en viss osäkerhet i de eventuella rinnvägar vattnet tar. 

Analysen ger dock en tydlig översiktlig bild över översvämningssituationen. SMHI:s 

definition av skyfall är 50 mm på en timme och därför har 50 mm regn studerats i 

analysen. 

Analysen har genomförts för befintlig situation med befintliga byggnader, resultatet kan 

ses i Figur 6. Vid analys för framtida situation har höjdmodellen justerats genom att 
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marken inom planområdet har höjts upp till undefär en nivå på +3 och sedan har nivåerna 

höjts ytterligare för planerade byggnader, se Figur 7. Analysen visar att det idag finns en 

lågpunkt i Ågatan. Denna lågpunkt är även kvar i framtida situation och stängs in 

ytterligare av den nya byggnationen.  

 

Figur 6 Skyfallsanalys befintlig situation, planområdet är markerat med svart linje 

 

Figur 7 Skyfallsanalys framtida situation, planområdet är markerat med svart linje 
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3.7.2 Vattennivåer i Mieån 

Vattennivåer vid höga flöden har hämtats från MSB:s översvämningsportal. Enligt 

övervämningskarteringen kommer planområdet att översvämmas vid höga flöden i 

Mieån, se Figur 8. Information om vattennivåer kan hämtas för specifika sektioner i Mieån 

där det finns information i områdets södra gräns och cirka 100 meter norr om 

planområdets norra gräns. Vattennivåerna har en variation mellan sektionerna på 0,1 m 

för samtliga analyserade vattennivåer. Vattennivåer för 100- och 200-årsflöden ligger 

mellan sektionerna på +1,8 och +1,7 med fallande höjd från norr till söder. Vattennivåerna 

för beräknat högsta flöde BHF ligger mellan sektionerna mellan +1,6 och +1,5 med 

fallande höjd från norr till söder.  

I Rapporten Översvämningskartering utmed Mieån (2019-02-15, reviderad 2019-10-09) 

har det vid de simulerade flödena antagits en havsnivå på +1,73 meter (RH2000) vid både 

100- och 200-årsflödet. För BHF har havets nivå antagits vara +1,46 meter (RH2000). 

(MSB, 2019). Flöden som har använts vid karteringen vid Mynningen i Karlshamnsfjorden 

är 19 m3/s för 100-årsflöde, 21 m3/s för 200-årsflöde och 47 m3/s för BHF. Enligt 

informationen i översvämningsportalens karta så är hastigheten för 100-årsflöde mellan 

de två sektionerna mellan 0,2-0,3 m/s, för 200-årsflöde är hastigheten mellan 0,2-0,4 m/s 

och för BHF är hastigheten mellan 0,5-1 m/s.  

 

Figur 8 Översvämningsnivåer utmed Mieån för 100- och 200-årsflöde samt BHF, planområdet är markerat med svart linje 

3.7.3 Havsnivåer 

SMHI har på uppdrag av MSB skattat höga vattenstånd för ett antal platser. I rapporten 

Extremvattenstånd i Karlshamn är resultatet av de beräknade återkomstvärdena i 

höjdsystemet RH2000 för år 2100 inkl landhöjning +1,86 m för 100 årsnivå, +1,90 för 200-

årsnivå och +2,51 för beräknad högsta vattenstånd, se Figur 9.  
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Figur 9 Hotkarta hav MSB, planområdet är markerad med röd streckad linje  

3.8 Recipient 

Recipient för planområdet är Mieån och delen av Mieån som berörs är Mieån Östersjön - 

Långasjön. Mieån är ett vattendrag som leder genom Blekinge och södra Småland. 

Källflödet rinner ut i Yttre Arasjön, passerar Mien och förtsätter söderut till mynningen i 

Östersjön vid Karlshamn. Figur 10 visar Mieån i förhållande till planområdet.  

 

Figur 10 Mieån, recipient för planområdet. PLanområdet är markerat med röd streckad linje 
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3.8.1 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 (MKN), 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, 2019) 

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. 

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

Ekologiska statusen i Mieån är enligt klassningen måttlig och den kemiska statusen uppnår 

ej god kemisk status.  

Tabell 1. VISS statusklassificering av recipienten 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Mieån 

(Östersjön-

Långasjön) 

SE623047-144179 

Måttlig 
God ekologisk status 

2021 
Uppnår ej god 

God kemisk 

ytvattenstatus 

Den ekologiska statusen i Mieån Östersjön-Långasjön bedöms vara Måttlig baserat på 

klassningen av fisk. Vattenförekomsten bedöms ha betydande påverkan av försurning, 

förändring av konnektivitet och förändring av morfologiskt tillstånd. 

Ett eller flera prioriterade ämnen har bedömts ej uppnå god kemisk status och är 

anledningen till klassningen av dess kemiska status. (Länsstyrelsen, 2020).  
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4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Området berstår idag framförallt av parkeringsytor, men även grönområden, gång- och 

cykelvägar samt Ågatan med biltrafik. Indelningen av markanvändningen som har använts 

för flödesberäkningar kan ses i Figur 11.  

 

Figur 11 Indelning av markanvändning befintlig situation 

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 2 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reduserade yta.  

Tabell 2. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. 

Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient  
Reducerad 

yta [m2] 

Gata 1 300 0,8 1 040 

GC-väg 1 646 0,8 1 317 

Parkering 2 413 0,8 1 930 

Grönyta 1 693 0,1 169 

Totalt 7 052  4 457 
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4.1.2 Flöden 

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

tabell 2. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 20-årsregn med en 

regnvaraktighet på 10 minuter. 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 287 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. 

Resultaten för planområdet redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 20-årsregn. 

Delområde Flöden [l/s] 

Gata 30 

GC-väg 38 

Parkering 55 

Grönyta 5 

Totalt 128 

4.2 Planerad utformning 

Den planerade utformning är baserad på den situationsplan som har erhållits som 

underlag i projektet. Indelningen kan ses i Figur 12 och har legat till underlag för 

flödesberäknignar.  

 

Figur 12 Indelning av markanvändning för framtida situation 
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4.2.1 Markanvändning 

Tabell 4 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta.  

Tabell 4. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. 

Markanvändning 
Yta 

[m2] 
Avrinningskoefficient  

Reducerad yta 

[m2] 

Tak 1 784 0,9 1 606 

Gata 1 033 0,8 826 

GC-väg 1 347 0,8 1 077 

Grönyta 716 0,1 71 

Gårdsyta inom 

kvarter 
2 172 0,45 977 

Totalt 7 052  4 559 

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-minuters 20-årsregn. 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 358 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

Resultaten för dagvattenflöden redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 20-årsregn med en 

klimatfaktor på 1,3. 

Delområde Dagvattenflöde [l/s] 

Tak 57 

Gata 30 

GC-väg 39 

Grönyta 3 

Gårdsyta inom kvarter 35 

Totalt 164 

4.3 Magasinsvolymer 

Enligt dokumentet Kv Åsikten (Wigårdshus, 2019) planeras det för att fördröja ett 15 mm 

regn. Utifrån den beräknade reducerade arean på 4 559 m2 innebär det en 

fördröjnignsvolym på cirka 70 m3. Fördörjningsvolymen kan i kommande skeden anpassas 

utifrån hur innergårdar utfomar med andel hårgorda och gröna ytor. Om växtbäddarna 

utformas med en reglerhöjd på 15 cm ovanjord och ett jorddjup på 80 cm med en 

porositet på 30 % krävs en tillgänglig yta för växtbäddar på cirka 180 m² för att ha en 

tillgänglig volym på 70 m³. 

Givet den hårdhetsgrad som uppkommer i lösningsförslaget och att det vid 20-årsregn 

släpps 128 l/s från befintlig situation ges ett fördörjningsbehov av 30 m3. Stryps flödet till 

50 l/s når vi en volym av 70 m3. Det innebär att man skulle kunna få en halvering av flödet 

från området i en framtida situation.  

4.4 Skyfall 

Det planerade planområdet korsas av en befintlig flödesväg från Norra Fogdelyckegatan. 

Ågatan har en lokal lågpunkt och som kommer blockeras ytterligare av att marken inom 

planområdet kommer höjas. Beräkningar har gjorts för flödet från avrinningsområdet som 
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påverkar lågpunkten. Avrinningsområdets storlek har bestämts utifrån analys i Scalgo 

vilket inte tar hänsyn till ledningsnätetes sträckning, se Figur 13.  

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, med en 

klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde vid ett 10-minuters 

100-årsregn. Eftersom området till allra största del består av hårdgjorda ytor har 

avrinningskoefficienten för hela avrinningsområdet satts till 1.  

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

Resultaten för dagvattenflöden redovisas i Tabell 5. 

Tabell 6. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 20-årsregn med en 

klimatfaktor på 1,3. 

Yta [m2] 
Avrinningskoefficient 

100-årsregn 
Flöde (l/s) 

15 500 1 950 

4.4.1 Dimensionering dagvattenledning 

En kontroll har gjorts över vilken dimension som krävs för att hantera ett dagvattenflöde 

vid ett 100-årsregn från lågpunkten i Ågatan ut till Mieån. En lutning på 5 promille har 

antagits för ledningen. Beräkningar har gjorts med Colebrook. Enligt beräkningarna har 

en 800 mm ledning med ett antaget k-värde på 0,2 (motsvarande en plastledning) en 

kapacitet på cirka 1150 l/s och kan där med avleda 100-årsflödet.  

De avrinningsområde som använts för beräkningarna tar inte hänsyn till att de 

intilliggande fastigheterna har serviser som ansluter deras innergårdar till ledningsnätet i 

gatan. Ett något högre flöde kan därför uppkomma i systemet men då serviserna kommer 

utgöra strypningar i det skedet kommer de ske med viss fördröjning. Med en 800 mm 

ledning får man en säkerhetsmarginal av 21% mot det dimensionerande flödet, läggs en 

1000 mm ledning ökar marginalen till 115% då kapaciteten ökar till 2050 l/s.  

Figur 13 Avrinningsområde som påverkar planområdet 
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5 Spillvattenflöde och vattenförsörjning 

Enligt den föreslagna situationsplanen beräknas det totalt byggas 48 nya lägenheter 

fördelar i sex huskroppar. Enligt dokumentet Kv Åsikten (2019-09-09) varierar storlekarna 

på lägenheterna från 2 och 3 rok upp till 4-rumslägenheter. Enligt SCB statistik bor det i 

genomsnitt ca 2 personer per lägenhet i Sverige. För 2-4 är det mellan 1,5-3,3 personer 

per hushåll för 2-4 rok. För beräkningar av vatten- och spillvattenflöde har det antagits i 

genomsnitt bo 2,5 personer per lägenhet och därmed beräknas dimensionerande flöden 

för 120 brukare.  

5.1.1 Spillvattenflöde 

Spillvattenflödet för 120 personer hämtas enligt Svenskt vattens publikation P110 från 

Figur 4.1 som ska anändas när antalet personer är i intervallet 100 - 1000 och 

industrianslutning saknas. Enligt tabellen är dimensionerande spillvattenflöde för 120 

brukare cirka 6,0 l/s.  

5.1.1.1 Vattenförbrukning 

Enligt Svenskt vattens publikation P83 beräknas hushållsförbrukningen inom område 

med mindre än 500 brukare enligt figur 7.2.2:1 i P83. Enligt tabellen är dimensionerande 

hushållsförbrukning vid 120 brukare ca 3,8 l/s.  

6 Dagvattenhantering 

6.1 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 koppar- och 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 Dagvattenlösningar 

Lösningar för dagvattenhantering ska i första hand tas om hand på den egna tomten eller 

fastigheten genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). I andra hand om LOD 

inte är möjligt helt eller delvis ska dagvatten tas om hand genom fördröjning och genom 

öppen dagvattenhantering. Dagvattenanläggningarna ska utgöra positiva inslag i den 

bebyggda miljön. 

6.2.1 Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD 

LOD innebär att man tar om hand om dagvattnet på plats lokalt. Det kan användas för 

bevattning, infiltrera i marken, fördröja i en dagvattendamm eller leda det på ytan till en 

genomsläpplig mark längre bort. Exempel på hur LOD kan se ut kan ses i Figur 14. Då 

området planeras att anläggas med underjordiskt garage under stora delar av 

planområdet bedöms möjligheten till LOD vara begränsad.  
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Figur 14 Principutformning av Lokalt omhändertagande av dagvatten (Linköpings kommun, 2014) 

6.2.1.1 Växtbäddar 

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. Vid anläggning av växtbäddar i gata är det viktigt att 

det utformas så att vatten kan ledas in i växtbädden via exempelvis nedsänkt kantsten 

eller speciella brunnar. Figur 15 visar en principskiss över en växtbädd och Figur 16 - 18 

visar exempel på nedsänkt respektive upphöjd växtbädd. 
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Figur 15. Principskiss på växtbädd (Stockholm Vatten och Avfall, 2019). 

Figur 16. Exempel på nedsänkt växtbädd (Solna stad dagvattenstrategi, 2019). 
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Figur 17 & 18. Exempel på upphöjd växtbädd som tar emot dagvatten från tak via stuprör (Vinnova, 2014). 

6.2.2 Dagvattenhantering 

Föreslagen dagvattenhantering baseras på de förslag som finns i given situationsplanen.  

Enligt situationsplanen planeras det anläggas växtbäddar i områdets norra del i anslutning 

till föreslagna byggnader. Dessa växtbäddar har därmed möjlighet att fördröja och rena 

byggnadernas takvatten.  

Längs med kajkanten planeras grönytor med svackdiken dit ytlogt dagvatten från delar av 

gården samt gång- och cykelvägen kan ledas. I svackdikena kan dagvatten få möjlighet att 

infiltrera och renas. Svackdikena kan om de bli fulla översvämmas och kommer då bräddas 

till Mieån.  

Om växtbäddarna utformas med en reglerhöjd på 15 cm och ett jorddjup på 80 cm med 

en porositet på 30 % krävs en tillgänglig yta för växtbäddar på cirka 180 m2 för att ha en 

tillgänglig volym på 70 m3. Ytan som är markerad för växtbäddar i Figur 19 upptar totalt 

en yta på cirka 250 m2 och bör där med vara tillräcklig för att kunna omhänderta den 

beräknade volymen.  

Utöver växtbäddar finns även svackdiken/nedsänkta planteringar och trädplaneringar i 

förslaget för dagvattenhantering. Dessa är ett bra komplement till växtbäddarna och har 

möjlighet att samla upp ytterligare vatten eller vatten som inte kan avledas mot 

växtbäddarna. Utformas ytorna markerade som svackdiken i Figur 19 med ett 

genomsnittligt djup på 15 cm har de kapacitet att fördröja cirka 20 m2 vatten.  

 

Figur 19 Förslagen dagvattenhantering enligt situationsplan (Situationsplan givien 2020-06-12) 
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6.3 Dränering 

Enligt det förslaget som finns med skisser från Wingårdhs Arkitekter planeras det att 

finnas underjordiska garage. Enligt skissen ligger golvninvån i garagen undefär på samma 

nivå som vattennivån i Mieån. Det finns idag inga mätningar av grundvattennivåer men 

det bedöms sannolikt att grundvattennivåerna ligger på ungefär samma nivån som 

Mieåns vattennivå. Det innebär att det kan krävas pumpning av dräneringsvatten för att 

hålla garagen dränerade från grundvatten.  

 

Figur 20 Sektion av planområdet från Wingårdhs (Wingårdhs, 2019) 

6.4 Föroreningar i dagvatten 

Enkla föroreningsberäkningar har gjorts i verktyget StormTac för planområdet före och 

efter exploatering med ytor enligt Tabell 2 och 4. Beräkningar har även gjorts för planerad 

situation med rening av takytor och delar av gårdsytor i växtbäddar samt gårdsytor, GC-

väg och grönytor med rening i svackdike. Befintlig väg har inte beräknats genomgå någon 

rening för framtida situation med rening. Resultatet av förorningskoncentrationer 

redovisas i tabell 7 och resultatet av förorningsmängder redovisas i tabell 8. 

Tabell 7. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering. Koncentrationer 

som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Planerad situation 

utan rening 

Planerad situation 

med rening 

Fosfor (P) µg/l 120 140 67 

Kväve (N) µg/l 1 900 1 500 920 

Bly (Pb) µg/l 13 2,9 1,3 

Koppar (Cu) µg/l 27 14 8,8 

Zink (Zn) µg/l 65 23 11 

Kadmium (Cd) µg/l 0,31 0,39 0,15 

Krom (Cr) µg/l 9,0 4,6 2,6 

Nickel (Ni) µg/l 8,0 3,7 2,3 

Suspenderad substans (SS) µg/l 72 000 30 000 18 000 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,028 0,0084 0,011 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 740 mm. 
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Tabell 8. 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 

utan rening 

Planerad situation 

med rening 

Fosfor (P) kg/år 0,45 0,55 0,26 

Kväve (N) kg/år 7,4 6,0 3,6 

Bly (Pb) kg/år 0,051 0,012 0,0052 

Koppar (Cu) kg/år 0,10 0,056 0,034 

Zink (Zn) kg/år 0,25 0,090 0,041 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0012 0,0016 0,00060 

Krom (Cr) kg/år 0,035 0018 0,010 

Nickel (Ni) kg/år 0,031 0,015 0,0092 

Suspenderad substans (SS) kg/år 280 120 71 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00011 0,000033 0,000020 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 740 mm. 

Resultatet av föroreningsberäkningarna visar att den planerade situationen förbättrar 

föroreningsbelastningen för samtliga studerade föroreningar förutom fosfor. 

Anledningen till det är planområdet idag har en stor andel parkeringsytor som har en 

relativt hög föroreningsbidrag jämfört med tak och gårdsytor som planeras för den 

framtida situationen. Men de reningsåtgärder som planeras bland annat i form av 

växtbäddar och svackdiken reduceras även fosfor under dagens nivåer och det blir en klar 

förbättring ur ett föroreningsperspektiv. Mängden föroreningar reduceras enligt 

beräkningarna med mellan 40 - 90 % jämfört med befintlig situation. Därmed bedöms 

planen ha en positiv påverkan på Mieån och bör förbättra möjligheterna att uppnå dess 

miljökvalitetsnormer.  

7 Översvämningsrisk 

7.1 Vattennivåer i Mieån och havsnivåer 

Nivåer vid olika översvämningsscenarion i Mieån redovisas i Tabell 9. Flöden och 

vattennivåer är framtagna av MSB och hämtade från Översvämningsportalen.  

Tabell 9 Översvämningsscenarion i Mieån (MSB översvämningsportal, 2020) 

Scenario Nivå (RH2000) 

Nivå 100-årsflöde +1,7-1,8 

Nivå 200-årsflöde +1,7-1,8 

Nivå BHF  +1,5-1,6 

Havsnivåerna för olika översvämningsscenarion är även dessa hämtade från MSB och är 

framtagna av SMHI. De redovisas i Tabell 10. 

Tabell 10 Havsvattenstånd Karlshamn (SMHI, 2018)  

Scenario Nivå (RH2000) 

Nivå 100-årsflöde +1,86 

Nivå 200-årsflöde +1,90 

Nivå BHF  +2,51 

7.2 Översvämningsrisk 

7.2.1 Riskbedömning och markanvändning 

Enligt Länsstyrelsen i Blekinge läns riktlinjer har säkerhetsnivåer för byggnasverk i låglänta 

områden tagits fram. Riktlinjerna utgår från tre olika konsekvensklasser för byggnadsverk 
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där indelningen baseras på planerad markanvändning eller funktion för samhället, se 

Figur 21. För varje konsekvens anges Länsstyrelsens bedömning av acceptabel sannolikhet 

för översvämning med hänsyn till klimatförändringar.  

 

Figur 21 Sökerhetsnivåer för översvämning enligt Länsstyrelsens i Blikinge län rekommendationer 

Utgångspunkten i Länsstyrelsens rekommendationer är att ny bebyggelse ska lokaliseras 

till områden utan översvämningsrisk under planerad användningstid. Vid avvikelser från 

utgångspunkten ska det motiveras i planbeskrivningen och bygglovshandlingarna.  

7.3 Funktion 

Vid planläggning ska byggnadsverkens funktion vid vattenstånd motsvarande använd 

säkerhetsnivå säkerställas. För bostäder innebär det bland annat fungerande 

energiförsörjning och kommunalteknisk försörjning som exempelvis 

dricksvattenförsörjning, avloppshantering, telefoni och internet. Byggnadsverket ska inte 

heller ta skada vid vattenstånd upp till den angina säkerhetsnivån.   
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7.4 Sannolikhetsreducering 

Då hela området ligger inom ett område som påverkas av både höga flöden i Mieån och 

stigande havsnivåer krävs riskreducerande åtgärder (sannolikhetsreducering och 

konsekvenslindring) för att planområdet ska kunna exploateras. Sannolikhetsreducering 

innebär förebyggande åtgärder som minskar sannolikheten att en översvämning inträffar. 

Exempel på sannlikhetsreducerande åtgärder är att fylla upp marken tills det anläggs på 

en nivå som är acceptabel med hänsyn till översvämningsrisker eller att området vallas in.  

Utgångspunkten för planområdet är att det ska höjdsättas utifrån rekommenderade 

säkerhetsnivåer. 

7.5 Konsekvenslindring 

För att lindra konsekvenserna vid en översvämning bör ett antal punkter övervägas. Vid 

planering av exploatering rekommenderas följande punker att beaktas för bostäder: 

• Går det att ta sig till och från området/byggnaden/bostaden? 

• Hur kan kommunen försörja bostäder och verksamheter med el och vatten? 

• Hur kan räddningstjänst och sjukvård nå platsen? 

• Hur säkert är byggnaderna konstruerade, kan de stå emot vattenmassor? 

• Hur kan kommunen kommunicera med invånare innan, under och efter översvämning? 

8 Hantering av höga flöden och höga havsnivåer 

För att säkra funktionen av byggnaderna vid höga flöden och havsnivåer behöver 

golvnivåer, entréer och utrymningsvägar placeras och utformas på så sätt att de kan 

användas då vattennivån stiger till rekommenderad säkerhetesnivå vilket innebär +3 för 

planen. Planomårdets tillfartsväg idag är Ågatan vilken ligger lågt med höjder på 

+1,3 - +1,5 (se Figur 22 för befintliga marknivåer). Vid höga havsnivåer och höga 

vattennivåer i Mieån innebär det att denna gata översvämmas. Det innebär att utan 

åtgärder skulle hela planområdet bli omringat av vatten när vattennivåer stiger över cirka 

+1,5 m.  

 

Figur 22 Befintliga nivåer inom och utanför planområdet 
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Enligt skisserna från Wingårdhs Arkitekter som ligger till grund för detaljplanenes 

utformning ligger golvnivåer och entrér på en nivå på minst +3 m, se Figur 23.  

Garage och konstruktioner som ligger under nivån +3 m behöver utformas vattentäta så 

de inte tar skada vid höga vattennivåer. Det måste finnas säkra utrymningsvägar även för 

garage och anläggningar under säkerhetsnivåerna. Enligt skissförslaget kommer garagen 

inte kunna användas vid höga vattennivåer om inte in- och utfarter kan anläggas över 

risknivån på +3 m.  

 

Figur 23 Sektion av planområdet från Wingårdhs (Wingårdhs, 2019) 

8.1 Framkomlighet 

Tillgängligheten måste säkerställas så att det går att ta sig till och från byggnaderna på ett 

säkert sätt. Bäst förutsättningar ges om man kan nå alla byggnader utan att behöva ta sig 

genom något vattendjup alls. Det innebär att man måste ha en väg från befintlig struktur 

fram till byggnaden på nivåer över +3. För att detta ska uppnås krävs åtgärder där två olika 

alternativ studerats.  

Alternativ 1 är att Ågatan höjs till en nivå som uppfyller säkerhetsnivån på +3 meter. Att 

höja Ågatan inebär en stor påverkan för anslutningen av den befintliga bebyggelsen då 

det är en höjning på cirka 1,5 meter som krävs.  

Alternativ 2 är att säkerställa tillgängligheten till Prinsgatan (på andra sidan Mieån) som 

idag ligger på högre nivåer omkring eller strax under +3. Anslutningen från Prinsgatan kan 

ske genom att en eller flera nya broar som anläggs med rätt säkerhetsnivåer och med en 

konstruktion anpassad för fordonstrafik. Även nivåerna inom plaområdet måste vara 

anpassade efter säkerhetsnivåerna och det innebär att man troligtvis inte kan ha en lägre 

passage centralt genom planområdet enligt skissförslaget. Att anlägga en anslutning till 

Prinsgatan från planområdet innebär en mindre påverkan på befintlig bebyggelse då 

marknivåerna är högre väster om Mieån.  

Det krävs däremot inte att vägen behöver vara helt fri för att råddningstjänst och 

ambulans ska kunna komma åt byggnaderna. Med uppställningsplats intill planområdet 

kan ett mindre vattendjup över en sträcka accepteras. Då gångbron idag ansluter på en 

höjd av +2 på östra sidan behöver marknivåerna justeras uppåt för att man ska kunna nå 

byggnaderna vid +3 i havsnivå. Höjden +2,7 på västra sidan anses fullgod för åtkomst.  
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I takt med att planarbetet fortskrider bör vidare samordning tillsammans med 

räddningstjänsten fortsätta för att säkerställa att deras krav på tillgänglighet kan 

uppfyllas.  

Det behöver även bevakas hur de boende ska ta sig till och från byggnaderna, om det är 

acceptabelt att de eventuellt inte kan ha tillgång till sina fordorn i garaget vid händelse 

av höga vattennivåer.  

8.2 Risker påverkan på omgivningen till följd av förändring 

Vattendrags förmåga att avbörda vatten beror av dess tvärsektion. När tvärsektionen 

ändras påverkar det avbördningskapaciteten. Om marken inom planområdets höjs 

påverkas vattendragets tvärsektion vid de höga flöden som är framtagna av MSB. Idag vid 

exempelvis ett 100-årsflöde bereder vattnet i Mieån ut sig över planområdet som har en 

befintlig höjd på en höjd av mellan 1,2-1,5 m. När marken höjs kommer sektionen vattnet 

kan breda ut sig på att minska vilket kan påverka vattnets hastighet och nivåer och 

dämning uppströms. I detta fall bör dock påverkan inte vara stor då den delen där vattnet 

rinner över planområdet bedöms vara en mindre del av den totala sektionen. Enligt MSB 

så är även hastigheterna i Mieån vid de höga flödena relativt låga vilket också ger en 

indikation på att konsekvenserna vid förändring av sektionen inte bör vara speciellt stora 

då det kan kompenseras av att vattenhastigheten kommer att öka. 

Detta bör dock i kommande skede simuleras för att säkerställa att en förändring av 

sektionen inte medför några större konsekvenser uppströms eller utanför planområdet.  

8.3 Påverkan på VA-nätet 

Vid höga vattennivåer finns det en risk att även spillvattennätet i bland annat Ågatan kan 

påverkas genom att dagvatten läcker in i systemet och kan dämma uppströms. Det kan 

bland annat få konsekvenser som källaröversvämningar. Denna risk är inte orsakad av 

planen utan finns redan idag. 

8.4 Hantering skyfall 

Planområdet är idag en avrinningsväg för dagvatten från Ågatan till Mieån. Den planerade 

byggnationen av området innebär att denna avrinningsväg riskerar att blockeras av den 

nya bebyggelsen och det skapas ett större instängt område i Ågatan. Därför föreslås det 

att det anläggs en dagvattenledning genom planområdet med utlopp i Mieån som 

dimensioneras för att kunna avleda ett 100-årsregn. Det bedöms enligt beräkningar i 

kap 4.3 att en 800 ledning har kapacitet för denna avledning. Hänsyn behöver tas till 

befintliga vattengångar och vattennivåer i Mieån vid projektering av denna ledning. Om 

skyfall inträffas samtidigt som höga vattennivåer i Mieån kan det innebära att vattnet 

trotts allt ändå inte kan avledas från lågpunkten.  

8.5 Hantering av problematiken sett till Karlhamns centrum 

Problematiken med höga havsnivåer är inte unikt för planområdet i sig utan påverkar 

stora delar av Karlhamns centrum. Hur den höga vattennivån ska hanteras i Karlhamn 

när havet stiger kommer att behöva mötas på en mer övergripande nivå än vad man kan 

lösa i samband med en enskild detaljplan. En sådan lösning kan bestå av vallar mothavet 

och Mieån, slussar eller annan teknisk lösning alt. en kombination av de nämnda 

alternativen. Det är många aspekter som kan komma att påverka planen där ett 

exempel är att en vall skulle kunna ansluta mot bebyggelsen i norr och söder då planen 
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har en höjdrygg på +3 mitt i planen. En sådan lösning skulle också innebära att man kan 

behöva införa en pumpstation som trycker ut dagvattnet i mieån då vattennivån stiger 

över marknivån öster om planen.  

Då pumpning kan vara aktuellt för att kunna behålla kapaciteten i dagvattenledningen 

från Norra Fodgegatan kan det vara bra att ha ett utrymme där en pumpstation kan 

komma att placeras om en sådan lösning väljs för att kunna skydda närområdet mot 

dagvattnet som inte kommer kunna rinna ut i den högre benägna ån. En sådna lösning 

görs med fördel i anslutning till korsningen mellan Ågatan och Norra  Fodgegatan då de 

området kommer vara torrlagt när vattennivån siger väster om byggnaderna.  

9 Fortsatt arbete 

Fortsatt arbete och utredning: 

• Plan för hanteringen av höga havsnivåer i de centrala delarna av Karlshamn. 

• Modellering av Mieån vid förändrad sektion för att kontrollera eventuella konsekvernser 

av omgivningen. 

10 Slutsats  

Den nya detaljplanen innebär att planområdet som idag består av stor del parkeringar 

samt gång- och cykelbanor, grönområde och gator kommer göras om till bostadshus samt 

eventuellt kontolokaler och handel. Exploateringen innebär att andelen hårdgjorda ytor 

blir relativt oförändrade. Dagvattenflödet för ett 20-årsregn med 10 minuter varaktighet 

ökar från det befintliga flödet på 128 l/s till 164 l/s vilket framförallt beror på klimatfaktorn 

på 1,25. Dagvatten föreslås fördröjas och renas i bland annat växtbäddar och svackdiken.  

Då planområdet är hårdgjort idag och till stor del består av parkeringsytor så innebär den 

föreslagna exploateringen att föroreningar minskar för studerade ämnen förutom fosfor. 

Med föreslagna lösningar minskar även fosfor jämfört med dagens situation och totalt 

minskar föroreningsbelastningen med mellan 40-90 % jämfört med befintlig situation.  

Utifrån antagande om 120 brukare i de nya bostäderna har ett dimensionerande 

spillvattenflöde beräknats till 6,0 l/s och dimensionerande vattenflöde till 3,8 l/s.  

Planområdet är beläget intill Mieån och enligt av MSB framtagna vattennivåer i Mieån 

kommer planområdet påverkas av översvämningar vid 100- och 200-årsflöde samt 

beräknat högsta flöde. Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer för säkerhetsnivåer i låglänta 

området utifrån förhöjda havsnivåer. Enligt rekommendationerna ska bostäder anpassas 

för en nivå på +3 m vilket är cirka 1,5 m över befintlig marknivå.  

För att området ska kunna bebyggas måste hänsyn ta till översvämningsrisken och 

problematiken ligger bland annat i att kunna säkra framkomlighet till området vid 

översvämning då hela planområdet riskerar att ligga omringat av vatten. Krav på 

framkomlighet kan säkerställas med anpassning av gångbrons anslutning på östra sidan. 

Kontakten med räddningstjänsten bör fortsätta i takt med att planen utvecklas för att 

säkerställa att deras behov kvarstår i planarbetet.  

För att minska risken för översvämningar på Ågatan som är ett delvis instängt område 

behöver avrinningsvägar som klarar skyfall skapas och det kan göras genom att anlägga 

en överdimensionerad utloppsledning från Ågatan till Mieån genom planområdet.   
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