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Sammanfattning 

Karlshamns kommun är inne i planarbetet för att ta fram en detaljplan för Mörrum 73:1. 

Syftet med planen är att möjliggöra nya bostäder, förskola och utökning av befintligt särskilt 

boende i utkanten av Mörrum tätort. I dagsläget utgörs området främst av jordbruksmark 

med ett dike som passerar från norr till söder centralt genom området. Den förändrade 

markanvändningen ger upphov till ökade dagvattenflöden och föroreningsmängder, vilket 

skapar ett behov av fördröjnings- och reningsåtgärder. 

Nedströms planområdet finns två markavvattningsföretag. För att inte öka belastningen på 

dem har det dels undersökts hur stort magasinsbehovet blir om utloppskravet sätts till 

befintlig situation vid ett 20-årsregn (11,9 l/s/ha) och dels om utloppskravet sätts till det 

dimensionerande flödet för markavvattningsföretagen (1 l/s/ha). För befintlig situation blir 

magasinsbehovet 1 250 m³ och för markavvattningsföretagens dimensionerande flöde blir 

magasinsbehovet 2 330 m³ vid ett 20-årsregn. För ett 100-årsregn tillkommer 1 020 m³ 

respektive 530 m³. 

I utarbetat lösningsförslag föreslås att vatten från lokalgatorna leds in i 3 m breda växtbäddar 

för att på så sätt skapa fördröjning och rening så nära källan som möjligt. Syftet är främst 

att klara av reningen. Växtbäddarna behöver då vara på 810 m², varav 480 m² behöver 

finnas längs med den lokalgata som hamnar på kvartersmark för att nå bebyggelsen i de 

norra delarna. Föroreningsberäkningarna är baserade på att dessa växtbäddar skapas varför 

ett krav på rening inom kvartersmarken bör utformas motsvarande rening i 480 m² 

växtbäddar. Vattnet föreslås ledas från växtbäddarna och övrig bebyggelse, via befintligt dike 

där det är görbart, till torrdammar innan vattnet lämnar området. Baserat på ett antagande 

om att 40 % av vattnet genereras i området väster om diket och resterande 60 % öster om 

diket föreslås det att den västra torrdammen får en volym på 450 m³ och den östra en volym 

på 630 m³. Med ett reglerdjup på 0,5 m och hänsyn till en slänt på 1:6 blir ytanspråket 

1 110 m² respektive 1 520 m². I utarbetat lösningsförslag har det utgåtts ifrån att utloppet 

baseras på befintlig situation vid ett 20-årsregn (11,9 l/s/ha). 

Då det finns relativt gott om plats i den södra delen och närheten till järnvägen begränsar 

annan användning skulle fördröjningskapaciteten kunna utökas för att även kunna fördröja 

ett 100-årsregn. Med samma fördelning mellan västra och östra sidan som för 20-årsregnet 

behöver det då skapas utrymme för ytterligare 420 m³ på västra sidan och ytterligare 600 m³ 

på östra sidan. Med ett reglerdjup på 0,3 m och en slänt på 1:6 blir ytbehovet 1 730 m² 

respektive 2 370 m². 

För att klara att rena vattnet till befintlig nivå räcker det inte med ett reningssteg utan vattnet 

behöver passera både växtbäddarna och torrdammarna. Då mängderna kvicksilver ändå 

hamnar på gränsen bör ytterligare reningssteg införas, så som genomsläppliga beläggningar 

i anslutning till parkeringar och gröna tak på cykelförråd/miljörum, i den mån det är 

ekonomiskt rimligt. Mängderna för kväve och fosfor förbättras dock jämfört med befintlig 

situation enbart med växtbäddar och torrdammar, vilket är positivt då recipienten Inre 

Pukaviksbukten är påverkad av övergödning. Det ska alltså vara möjligt att genomföra planen 

utan att försvåra möjligheten för recipienten att uppnå MKN. 

Så länge de diken och ledningar som ingår i dikessystemet som leder ner till recipienten är i 

gott skick bedöms det inte uppstå några problem i samband med skyfall. Det är dock viktigt 

att marken och gatorna ges en sådan lutning att vattnet kan ta sig till det befintliga diket 

eller torrdammarna i söder utan att riskera skador på byggnader.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Karlshamns kommun är inne i planarbetet för att ta fram en detaljplan för Mörrum 73:1. 

Syftet med planen är att möjliggöra nya bostäder, förskola och utökning av befintligt särskilt 

boende i utkanten av Mörrum tätort. Bostadsbebyggelsen som föreslås är marklägenheter, 

parhus, villor eller radhus. Förskolan ska kunna bli upp till 12 avdelningar på lång sikt. 

Detaljplanen har varit ute på samråd och det har identifierats behov av utredning av både 

trafik och dagvatten. 

Planområdet ligger ungefär en halv kilometer väst om Mörrum. Planområdet avgränsas av 

Gustavstorpsvägen i norr, Perstorpsvägen i väst, Blekinge Kustbana i sydväst och befintlig 

bebyggelse i öst (Figur 1). I dagsläget utgörs planområdet främst av åkermark och ett dike. 

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, som är markerat med en orange linje. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

I denna rapport kommer AFRY enligt uppdrag att redovisa för:  

• Redovisning av områdets infiltrationsförmåga idag 

• Eventuellt förslag på åtgärder för att upprätthålla grundvattennivå 

• Redovisning om var det bedöms finnas in- och utströmningsområden 

• Bedömning kring var det finns förutsättningar för LOD utifrån genomförd 

markteknisk undersökning 

• Skyfallsanalys med förslag till hantering 

Gustavstorpsvägen 

Perstorpsvägen 

Blekinge Kustbana 
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• Redovisning om det finns behov att göra ytterligare geohydrologiska markunder-

sökningar för att verifiera grundvattenförhållanden, områden lämpliga för 

infiltration/perkolation, sättningsrisker med mera 

• Redovisning av eventuella markavvattningsföretag och hur de ska hanteras efter 

exploatering 

• Redovisning om det finns andra avvattningsvägar i området än de som redovisas i 

planbeskrivningen 

• Redovisning av nuvarande marknivåer samt naturliga avrinningsvägar och 

vattendelare för ytavrinning.  

• Redovisning av befintliga ledningar, diken och ytledes avrinningar. Befintlig 

situation ska även visa på förhållanden vid ett skyfall/100-årsregn 

• Redovisning av lämpliga marknivåer efter föreslagen exploatering med lämpliga 

avrinningstråk 

• Vilka dimensionerade flöden kan planförslaget antas bidra med vid ett regn med 20 

års återkomsttid, både befintlig samt planerad situation samt inklusive och 

exklusive en klimatfaktor på 1,25 

• Föroreningsberäkningar dels för kvartersmark och dels för hela området 

• Redovisa förändringar utifrån ett eventuellt förändrat klimat med större och 

häftigare regn 

• Om det finns områden som riskerar att översvämmas till följd av höga nivåer i 

närliggande ytvatten eller i samband med skyfall 

• Redovisning av vilka områden som riskerar översvämmas vid ett 100-årsregn samt 

vilka avrinningsvägar vattnet tar vid ett 100-årsregn 

• Redovisning av lågpunkter och instängda områden inom planområdet 

• Utvärdera föreslagna dagvattenlösningar i planbeskrivningen 

• Redovisa hur dagvattnet kan samlas upp och hanteras efter exploatering 

• Visa tekniska lösningar och peka ut var det finns behov av ytor för hantering av 

kommande regnvolymer 

• Bedömning och redovisning om det finns vegetation inom planområdet som kan 

samordnas med dagvattenomhändertagande, så som växtbäddar eller träd 

• Visa kapacitetberäkning för fördröjande åtgärder 

• Redovisa vilken höjdsättning som krävs i området med hänsyn till eventuella 

översvämningsrisker 

• Visa om det förekommer anläggningar ovan eller under jord som kommer komma i 

konflikt med föreslagna lösningar 

• Redovisning i karta vilka ytor som kommer kunna vara genomsläppliga i 

planförslaget 

• Redovisa hur bebyggelse och hårdgjorda ytor bör placeras för att möjliggöra in-

filtration och för att inte komma i konflikt med avrinningsvägar, instängda områden 

eller översvämningsområden 

• Gatusektion som visar hur gator ska utformas för att få plats med föreslagna dag-

vattenlösningar 

• Redovisning kring hur planförslaget kommer påverka MKN för berörda recipienter 

• Översiktlig beräkning ska göras på kapaciteten vid anslutningspunkten 
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2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren och parallell utredning har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2020-04-29 

Översiktskarta / baskarta / grundkarta över utredningsområdet 2020-06-30* 

Strukturplan / plankarta / gränser för detaljplanområde 2020-06-30* 

Laserscannad höjddata 2020-06-30* 

Ortofoto 2020-06-30* 

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

2020-08-21* 

Markteknisk undersökningsrapport, detaljplan Mörrum 73:1, Tyréns 2018-09-28 

Riktlinjer för dagvattenhantering i Karlshamns kommun 2020-08-26** 

Trafikutredning Mörrum 73:1, Afry 2020-09-15*** 

Kostnadskalkyl Mörrum 73:1, Afry 2020-10-14*** 

*Underlaget erhållet angivet datum 

**Underlaget hämtat angivet datum 

***Underlag 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 Besökt 2020-08 

WebbGIS Länsstyrelsen Besökt 2020-08 

Genomsläpplighetskarta SGU Besökt 2020-08 

Jordartskarta SGU Besökt 2020-08 

Jorddjupskarta SGU Besökt 2020-08 
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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 20- och 100-årsregn. 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. I denna rapport 

används 1,25 (Svenskt Vatten AB) 

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 med regnenveloppmetoden, som räknar ut den varaktighet 

som ger störst skillnad på ingående och utgående volym genom att variera varaktigheten på 

regnet. Det ger då den dimensionerande fördröjningsvolymen för en given återkomsttid. 

𝑉 = 𝑀𝑎𝑥 [𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑢𝑡] 

Två olika utloppsflöden från planområdet har undersökts för att se vad det blir för 

magasinsvolym; dels om det begränsas till befintlig situation och dels om det begränsas till 

vad som beskrivs i akterna för nedströms liggande markavvattningsföretag. 

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. (HaV, 2016; VISS) 

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 detaljplanen är Inre Pukaviksbukten och visas i Figur 2. 

Recipienten ligger sydväst om Mörrum ca 3 km från planområdet. 
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Figur 2. Översiktskarta för recipienten Inre Pukaviksbukten markerad med ljusblått (VISS, 2020). 
Ungefärlig placering av planområdet är markerat med svarta linjer. Blå pilar visar grovt vattnets 
väg från planområdet till recipienten. 

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 Inre Pukaviksbukten från 2019-06-18. 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Inre 

Pukaviksbukten 

SE560825-

144215 

Måttlig 

ekologisk 

status 

God ekologisk 

status 2021 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 

Den ekologiska statusen har i dagsläget satts till måttlig. Detta beror främst på 

näringsämnen. Under sommaren håller sig totalmängden för kväve i recipienten på hög 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. I dagsläget uppnår inte 

recipienten god kemisk status. Detta beror på bromerad difenyleter (PBDE) och kvicksilver 

och kvicksilverföreningar från atmosfärisk deposition. Påverkanskällor identifierade av VISS 

presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2. Källor med betydande påverkan på recipienten Inre Pukaviksbukten (VISS). 

Diffusa källor Berörda ämnen 

Atmosfärisk deposition 
Kvicksilver, kvicksilver föreningar och 
bromerade difenyletrar (PBDE) 

Belastning av näringsämnen Kväve och fosfor 

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 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 uppströms utsläppspunkt till recipienten, som kategoriseras som kust. Då 

kommunen inte har tagit fram några egna riktvärden är det brukligt att använda riktvärden 

från Riktvärdesgruppen. Utifrån Riktvärdesgruppens struktur ska riktvärden 2M användas. 

Dessa presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3. Riktvärden från Riktvärdesgruppen för nivå 2M, utsläpp uppström utsläppspunkt till kust. 
Det saknas riktvärde för PAH16. 

Förorening Enhet Riktvärden Förorening Enhet Riktvärden 

Benso(a)pyren 

(BaP) 

µg/l 0,07 Kvicksilver (Hg) µg/l 0,07 

Bly (Pb) µg/l 10 Kväve (Tot-N) µg/l 2 500 

Fosfor (Tot-P) µg/l 175 Nickel (Ni) µg/l 30 

Kadmium (Cd)  µg/l 0,5 Oljeindex (Olja) µg/l 700 

Koppar (Cu)  µg/l 30 Suspenderad substans 

(SS) 

µg/l 60 000 

Krom (Cr)  µg/l 15 Zink (Zn) µg/l 90 

 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Planbeskrivning 

Planområdet ligger i västra utkanten av Mörrum söder om Gustavstorpsvägen och öster om 

Perstorpsvägen (Figur 3). Området är ca 7,8 ha stort. I dagsläget finns inga kommunala VA-

ledningar inne i området, men det finns spill- och dricksledningar i Gustavstorpsvägen och 

Perstorpsvägen. Det finns ett befintligt dike som går från norr till söder centralt genom 

området och därefter fortsätter söderut omväxlande i öppna diken och ledningar (avsnitt 

3.3.1 och 3.4). 
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Figur 3. Planområdets utbredning och vägar angränsande området. 

3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Markförhållanden 

Från SGU:s jordartskarta framgår att planområdet centralt består av postglacial sand och 

finsand (Figur 4). I den västra delen är det mestadels glacial silt. Därutöver finns det en del 

urberg i nordväst, öst och syd. 
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Figur 4. SGU:s jordartskarta. Planområdet är markerat med svart linje. 

Utifrån SGU:s genomsläpplighetskarta bedöms genomsläppligheten i sanden vara hög medan 

den i silten bedöms vara låg (Figur 5). För urberget bedöms genomsläppligheten vara 

medelhög. 

 

Figur 5. SGU:s genomsläpplighetskarta. Planområdet är markerat med svart linje. 

Enligt SGU:s jorddjupskarta utgörs planområdet mestadels av jorddjup större än 3 m 

(Figur 6). I sydvästra hörnet finns det djup upp till 10-20 m. Ett fåtal områden i den östra 
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delen samt i nordväst och syd har ett uppskattat jorddjup på 0 m, vilket sammanfaller med 

områdena med urberg (Figur 4). 

 

Figur 6. SGU:s jorddjupskarta. Planområdet är markerat med svart linje. Röda trianglar med siffror 
öster om planområdet anger jorddjup från mätningar. 

SGU:s kartor stämmer relativt väl överens med resultatet av den geotekniska utredning som 

gjorts av Thyréns (Thyréns, 2018). 

3.2.2 Grundvattennivåer 

Den geotekniska utredningen observerade fri vattenyta i 6 undersökningspunkter inom 

området (Tyréns, 2018). Vattenytan observerades mellan ca 2 och 3 m under befintlig 

markyta vilket motsvarar nivåer mellan +7,5 och +12,5. Då grundvattennivån varierar under 

året kan det tidvis ligga både högre och lägre. Mätningarna genomfördes i slutet av augusti 

och början av september 2018. 

3.3 Avrinning 

Det finns ett befintligt dike som går från norr till söder centralt genom planområdet (Figur 7). 

Väster om diket är marken hyfsat flack med en svag lutning från norr (+13) till söder (+6). 

På den östra sidan är det brantare och lutar generellt ner mot diket (från öst till väst). 

Höjderna i öst ligger som högst runt +18. 
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Figur 7. Befintlig avrinning inom planområdet. Det finns ett befintligt dike som ungefär följer rött 

streck. 

3.3.1 Befintligt dike 

Inom planområdet finns en samfällighet för dike, Mörrum S:3. Denna följer det befintliga 

diket relativt väl (Figur 8) varför det är troligt att samfälligheten har skapats för diket. 

Nedströms diket finns ett system av andra diken och ledningar som leder vattnet söderut mot 

recipienten Inre Pukaviksbukten. Detta beskrivs vidare i avsnitt 3.4 Markavvattningsföretag. 
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Figur 8. Fastighetsgränser inom och i anslutning till planområdet. Samfälligheten Mörrum S:3 ses 

följa befintligt dike relativt väl varför det är troligt att Mörrum S:3 avser det befintliga diket. 

3.4 Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en 

vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut stora 

ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget måste omprövas 

eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. 

Nedströms planområdet finns två markavvattningsföretag: 

• Belsekärrets Torrläggningsföretag år 1965 (akt B119) 

• Invallningsföretaget Elleholm-Stensnäs 1938 (akt A701) 

Båda företagen har dimensionerats för 1 l/s/ha. De beskrivs även i akt B74 (Figur 9 och 10) 

som hör till den dagvattenledning som dåvarande Mörrums kommun byggde 1963 för att 

avlasta de nedströms liggande företagen. Innan dagvattenledningen byggdes rann vattnet 

genom ledning I-H, genom dike H-G (befintligt dike inom planområdet), genom ledning G-F, 

genom dike F-E (Belsekärrets Torrläggningsföretag) och slutligen ut via dike och pumpstation 

E-D-C-B-A-Aa (Invallningsföretaget Elleholm-Stensnäs). Nederbördsområdet vid 

pumpstationen var då 750 ha. I och med anläggningen av dagvattenledningen leds numera 

108 ha uppströms punkt I istället via dagvattenledningen till Mörrumsån. 

Planområdet eller diket i planområdet är alltså inte del av något markavvattningsföretag, men 

släpper via omväxlande diken och ledningar vatten till nedströms liggande 

markavvattningsföretag. Av akten för dagvattenledningen som Mörrums kommun byggde 

1963 (akt B74) framgår att det befintliga diket (sträckning H-G i Figur 9) inte är reglerat. 

Mörrum 

S:3 
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Figur 9. Blad 1 från akt B74, som visar ledningar och diken i och i anslutning till planområdet. 
Befintligt dike inom planområdet finns utritat mellan H och G. Den dagvattenledning som 
Mörrums kommun byggde 1963 börjar i Bergavägen vid I och går sydost mot Mörrumsån. 

 

I 

H 

G 

F Mörrumsån 

Dagvattenledning 
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Figur 10. Blad 2 från akt B74, som visar ledningar och diken nedströms planområdet. Vattnet 
rinner F-E-D-C-B-A-Aa. Pumpstationen i Aa trycker ut vattnet i recipienten Inre Pukaviksbukten. 
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3.5 Lågpunktskartering 

Från en analys av lågpunkter i området med programvaran Scalgo Live framgår att det ställer 

sig vatten i södra delen mot järnvägen om det saknas möjlighet för vattnet att ta sig förbi 

järnvägen (Figur 11, t.v.). Det framgår även att det ställer sig vatten precis norr om 

planområdet om det inte skulle funnits någon passage under Gustavstorpsvägen. Då det finns 

passager under vägnätet har de lagts in i Scalgo, vilket visar att det befintliga dikessystemet 

idag kan transportera vattnet igenom området (Figur 11, t.h.). Detta är dock förutsatt att 

passagerna under vägnätet har tillräcklig kapacitet för att hantera ett 100-årsflöde. 

  

Figur 11. En bild av hur vatten rör sig i området vid ett 100-årsregn vid befintlig situation. Till 
vänster visas resultatet för en situation där vatten inte kan röra sig över vägar och järnväg. Till 
höger visas en situation där passage under vägar och järnväg har lagts in i enlighet med det 
dikessystem som finns i området. Notera att Scalgo inte tar hänsyn till kapaciteten i inlagda 
passager varför vatten i praktiken ändå kan bli stående om kapaciteten inte är hög nog. 

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Planområdet utgörs i dagsläget av åkermark, Gustavstorpsvägen och Perstorpsvägen 

(Figur 12). 
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Figur 12. Visar befintlig markanvändning som har använts i flödes- och magasinsberäkningarna. 

4.1.1 Markanvändning 

Idag består planområdet bortsett från befintliga vägar av åkermark med enstaka träd varför 

en avrinningskoefficient på 0,10 används för 20-årsregnet (Tabell 4). Befintliga vägar har 

satts till 0,80. Avrinningskoefficienterna är tagna från Svenskt Vatten P110. För 

100-årsregnet har avrinningskoefficienten för åkermark ökats till 0,70 (Tabell 5) då marken 

blir mer mättat vid kraftiga regn. Hur mycket koefficienten antas öka har baserats på att 

Trafikverket räknar med att deras diken kan infiltrera ungefär 150 l/s/ha (TDOK 2014:0051) 

och att intensiteten för ett 10 minuters 100-årsregn är ca 600 l/s/ha. 

 
Tabell 4. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet vid ett 20-årsregn. 

Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Befintlig väg 4 094 0,80 0,33 

Åkermark 74 168 0,10 0,74 

Totalt 78 262  1,07 

 

Tabell 5. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet vid ett 100-årsregn. 

Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Befintlig väg 4 094 0,80 0,33 

Åkermark 74 168 0,70 5,19 

Totalt 78 262  5,52 
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4.1.2 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.4.1 samt reducerade ytor enligt 

Tabell 4 och 5. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 20- och 100-årsregn 

med en regnvaraktighet på 40 minuter. För att få fram en rinntid på 40 min har det antagits 

att vattnet rinner 160 m ytligt (0,1 m/s) och därefter 340 m i befintligt dike (0,5 m/s) med 

rinnhastigheter enligt Svenskt vatten P110. 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,40𝑚𝑖𝑛 = 119 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,40𝑚𝑖𝑛 = 203 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. För 

20-årsregnet blir det 127 l/s och för 100-årsregnet blir det 1 118 l/s (Tabell 6). 

Tabell 6. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 20- och 100-årsregn med 
varaktighet 40 min. 

Befintlig situation 20-årsregn [l/s] 100-årsregn [l/s] 

Flöden 127 1 118 

4.2 Planerad utformning 

Nya lokalgator planeras med anslutning från Perstorpsvägen (Figur 13). I norra halvan av 

planområdet planeras det för bostäder och i sydöst för vård och skola. I sydväst och delvis i 

öst planeras för naturmark. Bostäderna i norr planeras anslutas med en gata i nord-sydlig 

riktning (A i Figur 13). När denna rapport skrivs har kommunen gjort ställningstagandet att 

gatan ska ingå i kvartersmarken. Utformningen av gatan kan komma att se annorlunda ut i 

praktiken, men i och med att det med största sannolikhet kommer att finnas någon typ av 

gata har flödesberäkningarna baserats på utformningen i Figur 13. 

 

Figur 13. Visar planerad markanvändning som har använts i flödes- och magasinsberäkningarna. 

A 
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4.2.1 Markanvändning 

Tabell 7 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata ytornas 

totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerade yta vid ett 20-årsregn. 

Avrinningskoefficienterna är tagna från Svenskt Vatten P110. 

För 100-årsregnet (Tabell 8) har samma antagande gjorts angående avrinningskoefficienten 

för naturmarken som vid befintlig situation. För bostäder, asfalt och vård och skola har 

avrinningskoefficienten justerats upp så att avrinningen blir större än för naturmarken, men 

då det även vid ett 100-årsregn kan antas vis ytlig magasinering på ytan och i mindre svackor 

har ingen koefficient antagits vara 1. 

Tabell 7. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet vid ett 20-årsregn. 

Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Naturmark 12 959 0,10 0,13 

Bostäder 33 883 0,55 1,86 

Asfalt 11 191 0,80 0,90 

Vård och skola 20 229 0,50 1,01 

Totalt 78 262  3,90 

 

Tabell 8. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet vid ett 100-årsregn. 

Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Naturmark 12 959 0,70 0,91 

Bostäder 33 883 0,85 2,88 

Asfalt 11 191 0,90 1,01 

Vård och skola 20 229 0,80 1,62 

Totalt 78 262  6,41 
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4.2.2 Flöden

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.4.1, reducerade ytor 

enligt Tabell 7 och 8 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med 

specifikt flöde vid ett 20- och 100-årsregn med en varaktighet på 20 minuter. För att få 

fram en rinntid på 20 har det antagits att vattnet rinner 160 m i ledning (1,5 m/s) och 

därefter 340 m i befintligt dike (0,5 m/s) med rinnhastigheter enligt Svenskt vatten P110.

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,20 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 237 [𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎]

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,20 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 404 [𝑙⁄𝑠 , ℎ𝑎]

Resultaten för dagvattenflöden redovisas i Tabell 9.

Tabell 9. Beräknade dagvattenflöden för planerad situation vid ett 20- och 100-årsregn med 
varaktighet 20 min.

Planerad situation 20-årsregn [l/s] 100-årsregn [l/s] 

Flöden 925 2 590

Vid en jämförelse mellan Tabell 6 och 9 kan man se att flödet ökar med ungefär 800 l/s vid 

ett 20-årsregn. Det behöver skapas fördröjningsmagasin för att inte belasta nedströms 

liggande områden. 

4.3 Magasinsvolym 

Utredningen tittar dels på vilka magasinsvolymer som behövs om utsläppskravet sätts till 

nedströms liggande markavvattningsföretags dimensionerande flöde (1 l/s/ha) och dels vilka 

volymer som behövs för att komma ner till befintlig situation (11,9 l/s/ha vid ett 20-årsregn 

och 142 l/s/ha vid ett 100-årsregn). 

Vid 20-årsregnet blir fördröjningsbehovet 1 252 m³ om utloppet sätts till befintlig situation 

och 2 328 m³ om utloppet sätts till markavvattningsföretagens förutsättningar (Tabell 10). 

Vid 100-årsregnet antas det att 20-årsvolymen fylls upp med motsvarande utloppsflöde innan 

utloppsflödet anpassas för 100-årsflödet och den ytterligare volymen som krävs börjar fyllas. 

För befintlig situation innebär det att utloppet antas va 11,9 l/s/ha fram tills att 20-

årsvolymen fyllts upp och därefter 142 l/s/ha (Figur 14). Det ger ett ytterligare 

fördröjningsbehov på 1 018 m³. För scenariot där markavvattningsföretagen är 

dimensionerande antas utloppet va 1 l/s/ha fram tills att 20-årsvolymen fyllts upp och 

därefter 142 l/s/ha. Det ger ett ytterligare fördröjningsbehov på 535 m³. 

Denna utredning slår inte fast vilket utloppskrav som bör väljas, men konstaterar att 

belastningen på markavvattningsföretagen inte bör öka om utgångspunkten är befintlig 

situation. Då det inte framgår av markavvattningsföretagens akter för vilken återkomsttid 

anläggningarna är dimensionerade är det inte självklart att säga att de har dimensionerats 

för 1 l/s/ha vid ett 20-årsregn. Mer troligt rör det sig snarare om 1- eller 2-årsregn. Vid 

befintlig situation ger planområdet upphov till ca 4,5 l/s/ha vid ett 1-årsregn. 
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Figur 14. Visar hur utflödet medan 20-årsvolymen fylls upp är annorlunda än när 100-årsvolymen 
fylls upp. Den permanenta volymen ingår inte i fördröjningsvolymerna. 

Tabell 10. Fördröjningsbehov efter exploatering för 20- och 100-årsregn med olika utsläppskrav. 
Befintlig situation vid ett 20-årsregn motsvarar 11,9 l/s/ha och ett 100-årsregn motsvarar 
142 l/s/ha. Dimensionerande flöde för markavvattningsföretagen är 1 l/s/ha. 

Regn 
Fördröjningsbehov [m3] 

Befintlig situation Markavvattningsföretag 

20-årsregn 1 252 2 328 

Utökning för 100-årsregn 1 018 535 

Totalt för ett 100-årsregn 2 270 2 863 

5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts i databasen StormTac på koncentrationer och 

mängder inom området före och efter exploatering. Koncentrationerna och mängderna 

redovisas i Tabell 11 och 12 och visar planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten. 

Använda markanvändningar och årsdygnstrafik presenteras i Figur 15 och 16. 

20-årsvolym 

100-årsvolym 
Q 20 = 11,9 l/s/ha 

Q df = 1 l/s/ha 

Q 100 = 142 l/s/ha 

Permanent volym 
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Figur 15. Markanvändning och årsdygnstrafik för befintlig situation baserat på den parallella 
trafikutredningen. 

 

Figur 16. Markanvändning och årsdygnstrafik för planerad situation baserat på den parallella 
trafikutredningen. 
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De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena i StormTac, vilka överensstämmer med 

de ämnen som riktvärdesgruppen har tagit fram riktvärden för. Föroreningsberäkningarna 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 11. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering. 
Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är markerade i fetstil och de som 
överskrider riktvärdet är rödmarkerade. Eftersom utsläpp inte görs direkt till recipienten (ett 
kustvatten) så bör riktvärde 2M från Riktvärdesgruppen användas. 

Förorening Enhet Riktvärde 

2M 

Befintlig 

situation 

Planerad 

situation 

Fosfor (P) µg/l 175 160 190 

Kväve (N) µg/l 2 500 3 800 1 500 

Bly (Pb) µg/l 10 6,5 8,5 

Koppar (Cu) µg/l 30 13 21 

Zink (Zn) µg/l 90 19 60 

Kadmium (Cd) µg/l 0,5 0,12 0,43 

Krom (Cr) µg/l 15 2,9 6,6 

Nickel (Ni) µg/l 30 2 6,3 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,07 0,013 0,034 

Suspenderad substans (SS) µg/l 60 000 97 000 50 000 

Oljeindex (Olja) µg/l 700 250 550 

PAH16 µg/l - 0,075 0,37 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,07 0,0076 0,031 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm. 

Fet: Över befintlig nivå 

Röd: Över riktvärde 

Tabell 12. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering. Mängder 
som överskrider de för befintlig situation är markerade i fetstil. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 3,1 4,4 

Kväve (N) kg/år 73 36 

Bly (Pb) kg/år 0,13 0,2 

Koppar (Cu) kg/år 0,25 0,48 

Zink (Zn) kg/år 0,38 1,4 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0023 0,0099 

Krom (Cr) kg/år 0,056 0,15 

Nickel (Ni) kg/år 0,039 0,15 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00026 0,00078 

Suspenderad substans (SS) kg/år 1900 1200 

Oljeindex (Olja) kg/år 4,8 13 

PAH16 kg/år 0,0015 0,0086 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00015 0,00072 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm. 

Fet: Över befintlig nivå 

Både koncentrationer och mängder ökar för samtliga ämnen efter exploatering bortsett från 

kväve och suspenderad substans. Minskningen av kväve beror på att jordbruksmark (höga 

halter av kväve) tas i anspråk och istället används för bostäder (låga halter av kväve). Både 

kväve och suspenderad substans ligger över riktvärdena vid befintlig situation, men hamnar 

under riktvärdena vid planerad situation. Även om koncentrationerna ökar för de andra 
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ämnena är det bara fosfor som hamnar på nivåer över riktvärdena. I och med att marken blir 

mer hårdgjord ökar flödena, vilket ger större mängder föroreningar som transporteras med 

vattnet. Reningsbehovet varierar mellan 15-80 % för de studerade ämnena. Eftersom 

statusen på en vattenförekomst inte får försämras (beskrivs i avsnitt 2.5.1) krävs det renings- 

och fördröjningsåtgärder. 

6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

Dagvattenhanteringen ska följa de riktlinjer som beskrivs i avsnitt 2.2. Området väster om 

befintligt dike har låg genomsläpplighet varför infiltration inte är lämpligt där. På östra sidan 

är förutsättningarna för infiltration bättre. 

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 20-årsregnen kommer vattnet inte kunna avledas 

tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet. Då måste området vara höjdsatt så 

att vattnet rinner 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).  

När ledningsnätet är överbelastat behöver vattnet kunna rinna ytligt på ett säkert sätt till det 

befintliga diket eller på annat sätt ta sig till de ytor i södra delen av området där det inte 

orsakar skada. Dessa avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i första 

hand ska omhändertas inom planområdet. 

Från modellering av området med höjder på de nya gatorna inlagda (Figur 18) framgår att 

gatorna ser ut att kunna leda vattnet mot befintligt dike. Överlag lutar hela området in mot 

befintligt dike eller söderut varför vattnet naturligt söker sig mot det befintliga diket eller mot 

den södra delen av området där torrdammar föreslås. 

6.1.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 

ämnen väljas. 

Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar och 

räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger 

organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva material som ger ifrån sig 

miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som 

satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att 

undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de materialval 

som ska användas för byggnation. 

6.2 Föreslagen dagvattenhantering 

I framtaget förslag nedan baseras volymerna på att utloppskravet sätts till befintlig situation. 

I korthet rinner vattnet via växtbäddar vidare till torrdammar och därefter ut från 

planområdet. Om bedömningen görs att dimensionerande flöde för 

markavvattningsföretagen ska gälla kan föreslagna torrdammar dimensioneras upp för att 

fördröja större volymer. 
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Vatten från lokalgator föreslås fångas upp av 3 m breda växtbäddar längs med gatorna 

(Figur 17). Detta för att lägga rening och viss fördröjning så nära källan som möjligt. Eftersom 

att lokalgatan som går i nord-sydlig riktning (skrafferat i Figur 17) antas hamna på 

kvartersmark bör krav ställas på att en tillräcklig mängd växtbädd eller liknande anläggning 

anläggs längs med lokalgator inom kvartersmarken. Föroreningsberäkningarna är baserade 

på att det finns ungefär 480 m² (250 m³ magasin) växtbädd inom kvartersmarken. För de 

lokalgator som ligger inom allmän plats har föroreningsberäkningarna baserats på att det 

finns 330 m² (170 m³ magasin) växtbädd. 

 

Figur 17. Visar ett förslag på hur dagvattnet kan lösas inom planområdet. Från punkt B går två 
avskärande diken som är 2 m breda; ett söderut och ett norrut. Dammarna är enbart utritade för 
att ge en bild av hur stort ytbehovet är. 

För att få en fullgod rening behöver vattnet från växtbäddarna även passera genom de 

torrdammar som föreslås i den södra delen av planområdet (Figur 17). Ungefär 40 % av 

dagvattnet genereras på västra sidan om diket och 60 % på östra sidan varför storleken på 

dammarna har beräknats utifrån det. På västra sidan behövs det då en damm med en 

reglervolym på 450 m³ och på den östra sidan behövs det 630 m³ för att fördröja ett 20-

årsregn. Med en reglerhöjd på 0,5 m får de ett ytanspråk på 1 110 m² respektive 1 520 m² 

inklusive en slänt på 1:6. Då grundvattennivån enligt Tyréns utredning ligger ca 2-3 m under 

markytan borde inte grundvattnet påverka anläggandet av torrdammarna. 

För att transportera vattnet från växtbäddarna till torrdammarna kan både ledningar och 

befintligt dike användas. Att nyttja diket kan vara positivt för att få ytterligare fördröjning 

och rening. Det förutsätter dock att diket kan ledas in i dammarna på ett lämpligt sätt. Där 

gatan passerar diket behövs en trumma på 1 000 mm för att kunna hantera dimensionerande 

flöde från ett 100-årsregn. Storleksfördelningen mellan dammarna går att justera utifrån 

mängden hårdgjord yta som avvattnas till dem, d.v.s. om istället mer yta hårdgörs på den 
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västra sidan om diket kan dammen på den västra sidan göras större och den på östra sidan 

mindre förutsatt att exploateringsgraden inte ökar i området. 

Då området är relativt flackt i sydvästra delen och närheten till järnvägen begränsar vad 

marken kan användas till skulle naturmarken där kunna utformas för att fördröja större regn 

än ett 20-årsregn. För att fördröja även ett 100-årsregn behöver en volym på 1 020 m³ 

skapas utöver den volym som krävs för 20-årsregnet. Detta kan skapas genom att lägga på 

ett ytterligare reglerdjup på 0,3 m ovanpå 20-årsvolymen. I så fall blir ytanspråket 1 740 m² 

(420 m³ extra magasin) på västra sidan och 2 370 m² (600 m³ extra magasin) på östra 

sidan. Samtliga fördröjningsvolymer sammanställs i Tabell 13. 

För att undvika problem med vatten som rinner in i området från höjden i öster (”B” i  

Figur 17) anläggs lämpligen 2 m breda avskärande diken där. Utifrån höjderna i området 

anläggs lämpligen ett dike som leder vattnet söderut och ett som leder vattnet norrut. Dikena 

ansluts lämpligen till det nya nätet och leds till torrdammarna. Utöver beskrivna åtgärder är 

det fördelaktig att försöka jobba in lokala åtgärder så som genomsläppliga beläggningar på 

parkeringar eller gröna tak på cykelförråd eller miljöhus där det är möjligt. 

Tabell 13. Visar en sammanställning över de fördröjningsvolymer som föreslås. 

Växtbädd 
170 m³ 
 
Västra torrdammen, 20-årsregn Östra torrdammen, 20-årsregn 

450 m³ 630 m³ 

Summa för anläggningar för 20-årsregn 
1 250 m³ 
 

Västra torrdammen, 100-årsregn Östra torrdammen, 100-årsregn 

420 m³ 600 m³ 

Summa inklusive anläggningar för 100-årsregn 
2 270 m³ 

 

6.2.1 Skyfall 

Föreslagna dagvattenanläggningar har lagts in i Scalgo live för att modellera hur de klarar sig 

vid ett skyfall. För att påvisa vikten av att passagerna under befintligt vägnät är i gott skick 

har modellering gjorts både med och utan passagerna inlagda. Utan passagen under 

järnvägen ställer sig vatten mot några av byggnaderna i den södra delen av området 

(Figur 18, t.v.). Med välskötta passager sker inte detta utan vattnet samlas i torrdammarna 

och tar sig sedan vidare ut från planområdet (Figur 18, t.h.). 
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Figur 18. Visar en simulerad situation för ett skyfall vid planerad situation. Till vänster har ingen
koppling under järnvägen i söder lagts in. Till höger är kopplingen inlagd.

6.2.2 Ansvarsfördelning

Föroreningsberäkningarna är baserade på att det finns ungefär 480 m² (250 m³ magasin) 

växtbädd inom kvartersmarken i norra delen av området. För att reningen från den norra 

fastigheten ska bli tillräcklig behöver en anläggning motsvarande den reningskapaciteten 

anläggas inom den norra fastigheten. Detta bör ingå i avtal med exploatör.

I övrigt är anläggningarna placerade på allmän platsmark och bör tillhöra VA-huvudmannen. 

Kvartersmarken ansluts lämpligen via servis.

6.3 Dagvattenlösningar

6.3.1 Genomsläppliga beläggningar

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och bidrar 

med flödesutjämning och rening av dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten minskar även 

risken för översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på genomsläppliga beläggningar kan 

ses i Figur 19 och 20.
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Figur 19. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar. 

 

 

Figur 20. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs. 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt 

är några beläggningsexempel. Under den översta beläggningen finns lager av makadam i 

olika grovlekar som släpper igenom och filtrerar dagvattnet nedåt. När vattnet rinner genom 

beläggningen och underlaget renas det i flera steg genom sedimentation, filtrering och 

fastläggning. En genomsläpplig beläggning bidrar till effektiv ytanvändning då 

flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att funktionen på genomsläppliga 

beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll så de inte sätter igen. 

Genomsläppliga beläggningar kan anläggas både med och utan infiltration. Då det både finns 

mark med god och dålig genomsläpplighet i området beror utformningen på om 

dräneringsledningar krävs för att få undan vattnet. Se Figur 21 för exempel på hur system 

med genomsläppliga beläggningar kan utformas. 

En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam. 
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Figur 21. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (CIRIA, 2015). 

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 och så vidare. Med en välkomponerad 

växtmix får man en växtbädd som fyller en teknisk funktion samtidigt som den även medför 

estetiska och miljömässiga mervärden. Ytterligare fördelar med växtbäddar är växternas 

förmåga att avdunsta vatten vilket bidrar till ett ännu effektivare omhändertagande av 

dagvattnet. Växtbäddar kan bidra med grönska och biologisk mångfald, de är även estetiskt 

tilltalande. 

När de naturligt förekommande jordlagren har en begränsad infiltrationskapacitet ska en 

ledning kopplas från växtbädden till befintligt dagvattensystem. Ledningen bör ha en liten 

dimension för att fördröja dagvattnet men den ska säkerställa att vattnet kan dräneras inom 

48 timmar. Det bör även installeras en bräddledning eller brunn för att undvika 

översvämningar vid kraftigare regn. Figur 22 visar en principskiss över en växtbädd och  

Figur 23 och 24 visar exempel på nedsänkt respektive upphöjd växtbädd. 
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Figur 22. Principskiss på växtbädd (Stockholm stad, 2018). 
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Figur 23. Exempel på nedsänkt växtbädd (Solna stad dagvattenstrategi, 2018). 

  

Figur 24. Exempel på upphöjd växtbädd som tar emot dagvatten från tak via stuprör (Vinnova, 
2014). 

6.3.3 Gröna tak 

Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt material och 

kan variera från karg sedum till fullvärdiga trädgårdar. Ett tak med en tjocklek på 30-50 mm 

kan magasinera ungefär 6-12 mm. Den vanligaste typen av gröna tak i Sverige är tunna 

gröna tak vilka tar upp ungefär 50 % av årsvolymen. Enligt Grönatakhandboken minskar 

gröna tak generellt den årliga avrinningen med mellan 30-86 % (Grönatakhandboken, 2019). 

Avrinningskoefficienten för gröna tak ökar succesivt under ett regn i takt med att taket mättas 

och ligger mellan 0,1-0,8. Ju tjockare substrat desto mer regn kan det gröna taket hålla innan 

det mättas. Substratdjupet börjar på ungefär 30 mm på de tunnaste taken och kan gå upp 

till 2 000 mm på tjocka tak. En ökad tjocklek gör taket tyngre, vilket ställer krav på takets 

konstruktion för att kunna klara den ökade belastningen. En ökad tjocklek möjliggör även ett 

mer avancerat växtval från örter, gräs, perenner via buskar och upp till mindre träd. 

Schablonhalter visar att gröna tak släpper något högre koncentrationer av fosfor och kväve 

än en vanlig takyta (StormTac, 2019). Huruvida detta får ett genomslag i praktiken beror 

dock på hur mycket vatten som det gröna taket håller tillbaka och hur skötsel och gödsling 

genomförs. Moss- och sedumtak behöver gödslas vartannat till vart tredje år medan ört-

sedum och ängstak samt biotoptak inte gödslas alternativt endast sparsamt vid behov 

(Grönatakhandboken, 2019). Mer information om vad man behöver tänka på finns i 

Grönatakhandboken. 

Utöver fördröjning av dagvatten erbjuder gröna tak flera andra värden, så som estetik, 

bullerdämpning, isolering och biologisk mångfald. Det är viktigt att ha en tydlig bild av vad 

man vill att det gröna taket ska åstadkomma för att det ska bli lyckat. 
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Figur 25. Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska Naturtak AB, 2018). 

6.3.4 Torrdamm 

Torra dammar är nedsänkta gröna ytor, som kan användas för att fördröja och i viss mån 

rena höga dagvattenflöden. Ytan kan utformas som en vanlig gräsmatta eller med en 

blandning av gräs och halvgräs där oljeföroreningar kan fastna och sedan brytas ner när ytan 

blir torr och exponeras för sol. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel. Vattnet 

försvinner successivt då tillrinningen avtar och vattnet infiltrerar ner genom markytan 

och/eller leds bort via ett dike eller annat strypt utlopp. Vattnet måste effektivt kunna 

dräneras bort mellan fyllningstillfällena. Om marken är genomsläpplig kan tillfört vatten 

infiltrera ner genom marken. Som regel utrustas torrdammar även med ett bottenutlopp/dike 

som kan strypas, alternativt med en dräneringsledning under mark. Vatten som blir stående 

i instängda svackor en längre tid kan ge myggproblem. Rening sker framförallt genom att 

partikelbundna föroreningar sedimenterar. Om vattnet kan infiltrera genom markytan ökar 

reningsförmågan. Torrdammar kan anläggas som komplement till andra dagvattenlösningar 

där kapacitet för att hantera mer extrema flöden saknas. För att underlätta mekanisk skötsel 

är det viktigt att slänterna är flacka - lutningen bör inte vara större än tio grader. 
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Figur 26. Exempel på utformning av torrdamm (foto: Joakim Pramsten, Stockholm Vatten och 
Avlopp). 

6.4 Föroreningsberäkningar efter föreslagen 

dagvattenlösning 

De dagvattenlösningar som rekommenderas i avsnitt 6.2 används i detta kapitel för 

översiktliga beräkningar av planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag till recipienten Inre 

Pukaviksbukten. Tabell 14 och 15 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom 

planområdet. Åtgärderna innefattar anläggningar i form av växtbäddar och torrdammar. 

Beräkningarna har utförts i databasen Stormtac. 

Tabell 16 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det att 

dagvattnet passerat reningsanläggningarna. Beräkningarna har lagts upp på två olika sätt. I 

upplägget som benämns parallell har beräkningarna gjorts på lokalgator och växtbäddar för 

sig och övrigt område och torrdammar för sig. I upplägget som benämns serie antas det att 

vattnet från hela området först passerar genom växtbäddarna och därefter torrdammarna. 

Från Tabell 15 framgår det att samtliga mängder kommer ner under befintliga nivåer bortsett 

från kvicksilver i serie-upplägget. I parallell-upplägget blir reningen påtagligt sämre med en 

försämring jämfört med befintlig situation för de flesta metaller och organiska föroreningar. 

Detta visar att rening i ett steg inte är tillräcklig och det är nödvändigt att leda vattnet både 

genom växtbäddarna och torrdammarna. Vidare tenderar StormTac att överskatta reningen 

när anläggningar läggs i serie varför ytterligare åtgärder, så som genomsläppliga 

beläggningar eller gröna tak, i den mån det är ekonomiskt försvarbart hade varit behjälpliga. 

Resultaten för kväve och fosfor är dock bra, vilket är positivt då recipienten är påverkad av 

övergödning. Behovet av ytterligare rening rör främst metaller och då särskilt kvicksilver. 
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Tabell 14. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med 
föreslagna dagvattenlösningar. Parallell innebär att gatudagvattnet som går ner i växtbäddarna inte 
går igenom de torra dammarna. Serie innebär att dagvattnet först går igenom växtbäddarna och 
sedan torrdammarna. 

Förorening 
Befintlig 

situation [µg/l] 

Efter föreslagen 

dagvattenlösning, 

parallell [µg/l] 

Efter föreslagen 

dagvattenlösning, 

serie [µg/l] 

Fosfor (P) 160 130 82 

Kväve (N) 3 800 800 630 

Bly (Pb) 6,5 3,1 0,94 

Koppar (Cu) 13 11 7,3 

Zink (Zn) 19 36 10 

Kadmium (Cd) 0,12 0,21 0,072 

Krom (Cr) 2,9 2,6 1,4 

Nickel (Ni) 2 2,5 1,5 

Kvicksilver (Hg) 0,013 0,017 0,013 

Suspenderad substans 

(SS) 
97 000 12 000 5 500 

Oljeindex (Olja) 250 61 28 

PAH16 0,075 0,15 0,031 

Benso(a)pyren (BaP) 0,0076 0,013 0,0029 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm. 

Fet: Över befintlig nivå 

Röd: Över riktvärde 
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Tabell 15. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 
dagvattenlösningar. Parallell innebär att gatudagvattnet som går ner i växtbäddarna inte går 
igenom de torra dammarna. Serie innebär att dagvattnet först går igenom växtbäddarna och sedan 
torrdammarna. 

Förorening 

Befintlig 

situation 

[kg/år] 

Efter föreslagen 

dagvattenlösning, 

parallell [kg/år] 

Efter föreslagen 

dagvattenlösning, 

serie [kg/år] 

Fosfor (P) 3,1 3,1 2 

Kväve (N) 73 19 15 

Bly (Pb) 0,13 0,074 0,022 

Koppar (Cu) 0,25 0,27 0,17 

Zink (Zn) 0,38 0,87 0,24 

Kadmium (Cd) 0,0023 0,0051 0,0017 

Krom (Cr) 0,056 0,061 0,034 

Nickel (Ni) 0,039 0,06 0,036 

Kvicksilver (Hg) 0,00026 0,00041 0,00031 

Suspenderad substans 

(SS) 
1900 290 130 

Oljeindex (Olja) 4,8 1,5 0,66 

PAH16 0,0015 0,0036 0,00075 

Benso(a)pyren (BaP) 0,00015 0,00031 0,000069 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 620 mm. 

Fet: Över befintlig nivå 

Tabell 16. Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar. Pa avser 
parallell lösning och Se avser serie. 

Reningseffekt [%] 

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

Pa 30 47 63 44 38 48 59 60 47 76 88 58 57 

Se 55 58 89 65 83 83 77 76 60 89 95 91 90 
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7 Kostnadsuppskattning för föreslagna lösningar 

Framtagen dagvattenlösning beräknas i detta skede till ca 5,6-5,9 miljoner kronor. Med ett 

påslag på 10 % för oförutsedda kostnader blir det 6,1-6,5 miljoner kronor. I detta tidiga 

skede har endast de ytliga åtgärderna utvärderats, det vill säga hänsyn har inte tagits till de 

tillkommande ledningar och brunnar som kopplar ihop systemet. Hänsyn har tagits till schakt 

av torrdammar och växtbäddar samt uppbyggnad och slitlager av lokalgator. Även en drift- 

och underhållskostnad för klippning av gräsbeklädda torrdammar och växtbäddarna 

inkluderas. Förutsättningar samt underlag presenteras ytterligare i ett gemensamt dokument 

för trafik- och dagvattenutredningen: Kostnadskalkyl Mörrum 73:1. Arbetet med 

dagvattenlösningen görs förslagsvis i samband med övrigt arbete som kommunen ska göra i 

området såsom gata och ledningsnät för att få en synergieffekt och hålla nere kostnaderna. 

8 Bestämmelser i plankarta 

I den norra fastigheten behöver det komma in bestämmelser om att det ska finnas en 

reningsanläggning motsvarande 480 m² växtbädd (Figur 27). För att få plats med de 

avskärande dikena i östra delen av planområdet behövs en 2 m bred remsa med förslagsvis 

naturmark och dagvattenhantering. I lokalgatan som går i väst-östlig riktning behövs en 

bestämmelse om 3 m breda växtbäddar. Torrdammarna behöver ca 900 m² respektive 

1 300 m² för att hantera 20-årsregnet på västra och östra sidan. För 100-årsregnet behövs 

1 400 m² respektive 2 000 m². 

 

Figur 27. Visar förslag på vad som behöver komma in i bestämmelser i plankartan. 
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9 Slutsats och rekommendationer 

Med föreslagen dagvattenlösning bestående av växtbäddar i anslutning till lokalgator och 

torrdammar i den södra delen av området där allt vatten passerar innan det lämnar området 

är det möjligt att skapa fördröjning för att kunna hantera ett 20-årsregn så väl som ett 

100-årsregn. 

Reningen blir tillräcklig med avseende på att minska belastningen av kväve och fosfor på 

recipienten, som är påverkad av övergödning. För metaller och främst kvicksilver hade 

ytterligare rening varit önskvärd i den mån det är ekonomiskt rimligt. Ett sätt att öka reningen 

skulle kunna vara att anlägga våtdammar istället för torrdammar eller anlägga 

genomsläppliga beläggningar i anslutning till parkeringar och gröna tak på cykelförråd och 

miljöhus. 

För att få en bättre bild av föroreningsbelastningen på recipienten hade det varit lämpligt att 

titta på föroreningsbelastningen från hela avrinningsområdet. Utifrån en sådan analys hade 

det antagligen varit möjligt att hitta mer bidragande områden där åtgärder blir 

kostnadseffektiva. 

Så länge de diken och ledningar som ingår i dikessystemet som leder ner till recipienten är i 

gott skick och trummor har tillräcklig kapacitet bedöms det inte uppstå några problem i 

samband med skyfall. Det är dock viktigt att marken och gatorna ges en sådan lutning att 

vattnet kan ta sig till det befintliga diket eller dammarna i söder utan att riskera skada på 

byggnader. 


