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1  Inledning 

1.1 Bakgrund  

Ett detaljplanearbete pågår på del av fastighet Karlshamn 6:5 i syfte att möjliggöra planer 

på en ny brandstation. Planområdet omfattar 2,3 hektar och ligger 1,5 km väster om 

stadskärnan (Fig 1). 

Figur 1 planområdets lokalisering 

Uppdraget omfattar en grov massbalans samt framtagande av en grov höjdsättning av in 

och utfarter. Uppdraget omfattas även av en grov kostandsbedömning av 

omhändertagandet av det förmodade överskottet schaktmassor. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med massbalansen är att fungera som ett underlag till framtagande av ny detaljplan 

för området samt som projekteringsunderlag.  
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1.3 Underlag 

Karlshamns kommun har tillhandahållit underlag för volymberäkningar i form av laserdata 

levererat via mail 19-10-31. Modellen har inte inpassats ytterligare eller provats. Indatat är 

i detta fall inte av tillräcklig nogrannhet för projekterad handling, dvs scannat över 

skogsmark eller där andra hinder skymmer marken från luften, men ger en uppskattad bild 

av masshanteringssituationen.  

Platsbesök 19-11-07 bekräftar höjdskillader på cirka 15 meter som mest och att platsen till 

största del består av bergig, blockrik mark med lite undervegetation och flertalet större 

träd, framförallt bok, några ekar och björkar. Uppe på en av bergstopparna fann vi 

hällmarkstallskog med påtagligt naturvärde enl. naturvärdesinventering (19-08-30).   

Då geotekniskutredning ej genomförts har ej bergmodell funnits tillgänglig men vi har i 

beräkningarna förutsatt solit berg med avbaningsmassor på 0,5 m. 

Övriga underlag är:  

• Naturvärdesinventering (19-08-30) 

• Inventering av Skogsknipperot (19-09-12) 

• Detaljerad riskbedömning (rev 20-01-16) 

• Trafikutredning (19-12-18) 

• Ritningar på byggnaden (arbetsmaterial 19-09-03 ej stämplade handlingar) 

• Bilaga 1. Programhandling Situationsplan L-30-1-01 (20-01-15) Då uppdraget 

omfattas av en grovhöjdsättning ligger även denna till grund för massbalansen. 

1.4 Förutsättningar – trafik 

Två infarter förslås till fastigheten, en från Oljehamnsvägen och en från Tubbarydsvägen. 

In- och utfarten från Oljehamnsvägen är prioriterad utryckningsväg. In- och utfarten som 

ansluter till Tubbarydsvägen omfattar i första hand vardaglig trafik. Tubbarydsvägen 

kommer av trafiksäkerhetsskäl byggas om (trafikuttredning 19-12-18). 

Då utryckningsfordonen inte klarar större lutningar än 3% (VGU) krävs det att fastigheten 

är förhållandevis plan. För att klara säkra in- och utfarter föreslås in- och utfarten till 

Tubbarydsvägen höjas något och anpassas till in- och utfarten på Oljehamnsvägen.  

1.5 Förutsättningar - Byggnaden 

Byggnaden placeras 30 meter från Oljehamnsvägen på grund av skyddzon närmast vägen 

(Detaljerad riskbedömning 20-01-16). Utryckningsfordon ges möjlighet att köra runt hela 

byggnaden.  

Då lutningarna ej får överskrida 3% för tvärfall och lutningar vid in- och utfarter (VGU) 

placeras den färdiga golvhöjden på FG +21,50. Den färdiga golvhöjden ligger något över 

Oljehamnsvägen vilket den Detaljerad riskbedömning (20-01-16) bedömer nödvändigt.  

1.6 Förutsättning dagvatten 

Dagvattenutredning hade vid framtagandet av detta dokument inte slutförts men 

avstämningar med VA-utredare har skett löpande. För den grova höjdsättningen av 
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fastigheten har omhändertagandet av dagvatten utgått från att ytvatten tas om hand längs 

med bergväggen i öst samt att allt dagvatten inom övningsområdet renas lokalt. 

2 Massbalans 
Beräkningarna för massbalansen har utgått från höjdsättningen som redovisas på 

situationsplanen L-30-1-01 se bilaga 1. 

Placeringen av byggnad och anpassningen i höjdled till anslutande vägar innebär ett 

överskott på massor enligt tabell nedan. Observera att massor för ombyggnation av 

Tubbarydsvägen ingår i balansberäkningen. 

 

Area Schakt fyll Netto 
(överskottsmassor) 

15276 m² 65460 m³ 10093m³ 55366,68m³ (schakt) 
 

 

 

 

 

 

Fig 2 

Sektionen ovan (Fig 2) redovisar hur volymbalansen ser ut där differensen bedöms vara 

som störst, se sektionsmarkering på situationsplanen Bilaga 1. 

 

3 Kalkyl 
Kalkylen baseras på grovt uppskattade förutsättningar vad gäller höjder, markens 

beskaffenhet och framtida utformning. Det bör göras en geo-undersökning för att utresa 

mängden och kvalitet av berg samt vidare projektering av utformning av marken för att 

kunna göra mer detaljerad anläggningskalkyl.  
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Tabellen nedan (fig 3) sammanfattar en kalkyl som förutsätter idealiska förhållanden där all 

volym för området är av berg med sådan beskaffenhet att det går att krossa och sälja 

vidare när översta lagret av jord på 0,5 meter har banats av.  

 

4 Sammanfattning 
Massbalansen för föreslagen brandstation på del av fastigheten Karlshamn 6:5 innebär 

grovt uppskattad mängd överskottsmassor om cirka 55367m³. Bergets beskaffenhet har 

inte prövats men bedöms sannolikt vara av sådan kvalitet att massorna kan användas till 

överbyggnader och överskott krossas och säljas vidare. 

Vid idealiska förutsättningar, dvs: överkottsmassorna är av den mängd enligt ovan och att 

berget är av sådan kvalitet att det går att använda och sälja vidare, kan kostnaderna för 

schakt, överbyggnad av återvunnet bergmaterial, ytskikt i form av asfalt samt försäljning 

av överskottsmassor kosta cirka 2 miljoner kronor.  

Då försäljningen är en sådan kostnadseffektiviserande post bör en geoundersökning göras 

samt en bergmodell som i detalj redovisar mängden användbar berg som finns. Vidar bör 

en köpare av överskottet säkerställas i ett tidigt skede i projektet.  

Moment –använder bef bergmaterial Ca kostnad/intäkter (SEK) 

schakt  -8 000 000 kr 

ny överbyggnad och beläggning  -5 200 000 kr 

överskott försäljning krossmaterial +11 600 000 kr 

Totalt -1 600 000 kr 

Riskkostnader 25% -400 000kr 

Totalt inkl 25% risk -2 000 000 kr   

Fig 3  


