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1 Inledning 

 

En ny detaljplan för fastigheterna Lasarettet 7 och 8 i Karlshamn håller på att tas fram. 

Denna syftar till att ändra användningen inom gällande detaljplaner A41, A205 och A128. 

På en del av fastigheten Lasarettet 7 vill man prova lämpligheten för bostad/tillfällig 

vistelse/kontor. På fastigheten ligger idag en transformatorstation som tagits ur bruk. 

Byggnaden är tänkt att i framtiden fungera som vandrarhem. På Lasarettet 8 vill man 

prova lämpligheten för bostad/kontor/vård/skola. Där ligger idag bl.a. vårdcentral, 

tandläkarmottagning och polisstation. Ett äldreboende med ca 60 platser planeras också 

på fastigheten. 

Det är stora höjdskillnader i terrängen. I och med detta och för att garantera optimal 

placering av framtida vägar och byggnader krävs en dagvattenutredning. 

Utredningen syftar till att klarlägga befintliga förhållanden och redovisa hållbara lösningar 

för dagvattenhanteringen. Utredningen ska visa metoder för avledning och fördröjning 

med anledning av den nya detaljplanen och fungera som underlag för att värdera olika 

alternativ för att ta hand om dagvattnet i området. 

 

2 Förutsättningar 

 

2.1 Topografi och markförhållanden 

Detaljplaneområdet ligger i Karlshamns östra del och är ca 4,25 ha stort. Området ligger 

öster om Erik Dahlbergsvägen och norr om Ronnebygatan/Genvägen. I dagsläget består 

området av en större del bergigt skogsområde och en mindre del hårdgjorda ytor, såsom 

parkeringar och byggnader. Marken består enligt SGU:s jordartskarta av urberg, sandig 

morän och glacial silt (SGU:s kartvisaren). Befintliga marknivåer varierar mellan ca +2,2 

m och +28,1 m (enligt framtagen höjdmodell) och djupet till berggrunden varierar mellan 

0-10 meter (enligt SGU:s geokartan).  

Tänkt ny detaljplan är markerad i Figur 1. Den är i dagsläget inte fastställd. 
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Figur 1: Preliminär plankarta för området. 

 

2.2 Befintliga VA-förutsättningar och anslutningar 

I dagsläget finns ett ledningssystem på Lasarettet 8 där stuprör från byggnader och 

rännstensbrunnar i asfalterade ytor är påkopplade. Enligt ritning ansluter 

ledningssystemet det kommunala ledningsnätet i Erik Dahlbergsgatan och i 

Ronnebygatan.  

Enligt äldre ledningsritningar för fastigheten Lasarettet 8 går en del av dagvattnet från de 

hårdgjorda ytorna till det kommunala spillvattenätet. Stämmer detta i dagsläget kan det bli 

aktuellt med en sanering för att separera dagvatten från spillvattennätet. 

Saneringsansvaret ligger på fastighetsägaren. 

Osäkerhet råder om hur spill- och dagvattnet från transformatorstationen på Lasarettet 7 

är kopplat. Vid platsbesök uppmärksammades att stuprören från byggnaden hade varit 

anslutna till ledningar i mark, men de var nu bortkopplade och utkastare var istället 

anordnade. Detta pga. problem med fukt i fastigheten, enligt fastighetsägaren. Var de 
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markförlagda ledningarna från fastigheten är anslutna har alltså inte kunnat fastställas i 

dagsläget. 

Det kommunala VA-ledningsnätet är ett separerat system. Möjlighet till anslutning till 

kommunal dagvattenledning finns väster om området i Erik Dahlbergsvägen. 

 

2.3 Recipient 

Recipienten för det kommunala dagvattennätet, som planområdet har möjlighet att 

ansluta till, är Karlshamnsfjärden. Den har klassningen ”måttlig ekologisk status” och 

uppnår ej god kemisk status. Den har kvalitetskrav ”Måttlig ekologisk status 2027” samt 

”God kemisk ytvattenstatus”. (VISS) 

 

2.4 Riksintressen 

Lasarettet 7 ligger i det geografiska riksintresset för kustzonen och för kulturmiljövård. 

Den gamla transformatorstationen är av kulturmiljövärde. Fastigheten ligger dessutom 

inom totalförsvarets område med särskilt behov av hinderfrihet.  

Framtida dagvattenlösningar får inte komma i konflikt med ovan nämnda intressen. 

 

2.5 Förorenad mark 

Norr om planområdet finns en befintlig transformatorstation. Anläggningen är utpekad 

som förorenad mark. Enligt EON så ska detta inte påverka aktuellt planområde. 

I uppdraget ingår att utreda om utsläpp uppkommit i form av kvicksilver från 

tandläkarverksamheten och hydraulolja (innehållande PCB) från den gamla 

transformatorstationen. 

 

2.6 Parkeringar 

Exploateringen av Lasarettet 8 väntas öka behovet av parkeringsplatser. Ett mer 

preciserat behov är inte klarlagt. Detta ska utredas i en framtida trafik- och 

parkeringsutredning.  

Samtidigt är parkeringsplatserna på fastigheten i dagsläget inte fullbelagda. Detta med 

anledning av en parkeringsautomat har satts upp. 

I beräkningsförutsättningarna har det man tagit hänsyn till att parkeringsyta försvinner 

med anledning av exploateringen. Det har vidare antagits att denna förlorade yta ersätts 

med ny asfalterad yta. 
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Parkeringsytan efter exploatering antas alltså motsvara den befintliga i denna utredning. 

 

3 Förutsättningar för beräkningar 

 

3.1 Dimensioneringsförutsättningar 

Dagvattenberäkningarna är utförda enligt Svensk Vattens publikation P110. Det 

dimensionerande flödet för dagvattensystemet är beräknat för nederbördsintensitet med 

återkomsttiderna 2, 5, 10, 20, 50 och 100 år. Återkomsttiden visar med vilken frekvens 

nederbörden sannolikt inträffar ett enskilt år. Ett så kallat 20-årsregn är alltså ett regn som 

statistiskt sett inträffar en gång på 20 år. För beräkningarna har klimatfaktor 1,25 använts. 

Koncentrationstiden för området uppskattas till 10 minuter så regnets intensitet beräknas 

för varaktigheten 10 minuter. 

Dimensionering av erforderlig magasinsvolym har utförts med hjälp av en 

beräkningsmodell som är baserad på regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt 

P110. Den tänkta markanvändningen enligt plankartan har använts som utgångspunkt vid 

bedömningen av andelen hårdgjorda ytor.  

Området som använts som underlag för beräkningarna visas i Figur 2.  
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Figur 2: Området som använts som underlag för beräkningarna. 

 

3.2 Beräkning av dagvattenflöden för befintliga och planerade projektområde 

Flöden har modellerats i ARC-Hydro (ESRI) för att bestämma flödesriktningarna (se Figur 

3). ARC-Hydro använder höjdmodellen i området och beräknar flödesmönstret i 

projektområdet. Precisionen av denna modell beror på noggrannheten av höjdmodellen. 

Höjddatafilen som använts i detta projekt har bra precision vilket innebär att 

noggrannheten är bra.  
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Figur 3: Visualisering av avrinningsområden och flödesvägar i planområdet.  

 

I figur 3 visas de olika avrinningsområdena i planområdet som transparanta ytor 

begränsade med svart tjock linje och flödesvägarna som blå linjer, med pilar som visar 

flödesriktningen. 

 

3.3 Flöde och avrinningskoefficienter 

För att kunna beräkna ett troligt flöde genom planområdet behövs arean för 

avrinningsområdet samt återkomsttid och varaktighet för ett valt regn. Därtill behöver en 

avrinningskoefficient för området bestämmas.  
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Flödet beräknas enligt rationella metoden: 

 

där 

qdag,dim = dimensionerande flöde [l/s] 

A = avrinningsområdets area [ha] 

φ = avrinningskoefficient [−] 

i(tr) = regnets varaktighet [min] 

kf = klimatfaktor 

Beräkningar för flöden och utjämningsvolymer utförs både för exploateringsområdet samt 

för hela avrinningsområdet. volym För byggnadsytor används avrinningskoefficienten 0,9, 

för hårdgjorda ytor 0,8, ytor belagda med kullersten 0,7 och för grönytor/naturmark 0,1. I 

Tabell 1 visas flöden vid olika återkomsttider med en varaktighet på 10 minuter.  

 

4 Beräkningar 

 

4.1 Beräkning av flöden 

I tabell 1 visas flöden för befintlig situation samt för ny situation för nytt planområde. Vid 
beräkning av flöden efter exploatering tas hänsyn till tillkommande exploateringsytor på 
östra grusparkeringen (e1), på polisparkeringen (e2), vid befintligt hus i nordöst (e3), vid 
gammal transformatorstation (e4) och vid uteplatsen (e5). Det är också medtaget i 
beräkningarna att befintliga grusytor öster om vårdcentralen asfalteras och även 
fortsättningsvis fungerar som parkering. Förlorad parkeringsyta för exploateringarna vid 
e1 och e2 ersätts med ny asfalterad yta. 
 
Tabell 1: Flöden vid 10 min varaktighet. 

Område 
2-

årsregn 

5-

årsregn 

10-

årsregn 

20-

årsregn 

50-

årsregn 

100-

årsregn 

Bef. situation 0,24 m3/s 0,32 m3/s 0,40 m3/s 0,50 m3/s 0,68 m3/s 0,86 m3/s 

Nytt planområde 0,31 m3/s 0,42 m3/s 0,53 m3/s 0,67 m3/s 0,90 m3/s 1,13 m3/s 

 

4.2 Beräkning av utjämningsvolymer 

För att beräkna flödesvolymen i projektet beräknas först markens infiltrationskapacitet. 
För att utvärdera markens infiltrationskapacitet används jordartskartan från SGU. Marken 

𝑞𝑑𝑎𝑔,𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 



  

   

 
 

 

8(19) 
 

 
 

RAPPORT 

2019-01-10  

DAGVATTENUTREDNING LASARETTET 7 OCH 8  

UPPDRAGSLEDARE: RICHARD ANDERSSON 

 

 

 

  

består av flytjord eller skredjord (mest silt) samt urberg. Vi bedömer markinfiltrationen till 
10 mm/hr (28 l/sek*ha). 

 

Tabell 2: Maximal flödesvolym för olika regn för befintlig och planerade situation. 

Område 

Area (ha) 

Area 

(ha) 

Maximum flödesvolym (m3) 

Takyta Asfaltyta Stensatt yta 

med 

grusfogar 

Yta 

naturmark 

2- 

årsregn 

5- 

årsregn 

10- 

årsregn 

20- 

årsregn 

50- 

årsregn 

100- 

årsregn 

Befintligt 0,56 0,58 0,20 2,90 4,25 95 160 225 315 485 670 

Planerat  0,96 0,76 0,20 2,32 4,25 160 250 350 480 730 995 

 
 
För att beräkna erforderlig utjämningsvolym för planerat område, har regn med samma 
varaktighet, för befintligt resp. planerat område, jämförts och maximal skillnad har valts 
för att bestämma behovet av utjämningsvolym efter exploatering. 
Erforderlig utjämningsvolym för respektive återkomsttid visas i tabell 3 nedan. Regn med 
20-års återkomsttid ska användas vid dimensionering. 
 
 
Tabell 3: Erforderlig utjämningsvolym för olika regn. 

Område 
Area 

(ha) 

Maximal flödesvolym (m3) 

2-årsregn 5-årsregn 10-årsregn 20-årsregn 50-årsregn 100-årsregn 

Planerat  4,25 100 135 190 250 330 500 

 
 
Erforderlig utjämningsvolym för området efter exploatering är alltså 250 m3. 

 

5 Utjämningsmöjligheter 

 

5.1 Fördröjning nära källan 

Fördröjning nära källan på allmän platsmark är det första steget för en hållbar 

dagvattenhantering. Dessa dagvattenlösningar kan utformas på flera olika sätt. Några 

exempel som kan vara lämpliga inom det nya planområdet följer. 
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5.2 Genomsläppliga ytor 

Genomsläppliga beläggningar är en bra lösning på exempelvis parkeringar och 

beläggningar runt hus (se figur 4). 

 
Figur 4: Genomsläppliga beläggningar (Sweco, 2010) 

 

5.3 Dagvattenrännor 

Dagvattnet kan fördröjas genom infiltration och fördröjning i gräs-, grus- och 

makadamfyllningar genom att, via dagvattenrännor, leda bortkopplade stuprör till dessa. 

(Figur 5) Detta kan utföras på såväl befintliga stuprör som stuprör på nya byggnader när 

lämplig infiltrationsyta finns att tillgå i närheten. 

 

  
Figur 5: Exempel på ytliga dagvattenrännor (Stockholm Stad), (Svensk byggtjänst) 
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5.4 Svackdike 

I Figur 6 visas en tvärsektion av en lokalgata. Figuen visar hur dagvattnet från husen kan 

kopplas till ett gräsbeklätt svackdike och på så sätt fördröja avledningen. Istället för att 

leda vattnet från taken via ledning till diket kan man, om möjligt, leda dagvattnet ytligt via 

dagvattenrännor likt Figur 5.  

  

 

 
Figur 6: En tvärsektion av lokalgata, dike och byggnader. (Sweco, 2017) 

 

Vid anläggning av nya asfalterade parkeringar kan detta med fördel tillämpas, t.ex. att 

parkeringsytorna lutar mot ett svackdike, se Figur 7. Även om huvudsyftet är att fördröja 

dagvattnet så sker även en viss rening. 

 

 
Figur 7. Ett anlagt svackdike vid en parkering i Svågertorp. (Goda dagvattenexempel) 
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5.5 Gröna tak 

Grön takbeläggning kan passa bra på mindre byggnader, men också på 

servicebyggnader och cykelställ (Figur 8). Gröna tak finns i flera utformningar, allt från 

platt sedumtak till hela trädgårdslösningar. Vid ett lutande tak är ett sedumtak ett bra 

alternativ som finns i flera olika varianter och fungerar på tak med en lutning på 0-45° 

(Svenska Naturtak). Gröna tak skapar inte bara en mer naturlig stadsmiljö utan har en 

fördröjande effekt på mindre regn. Ett sedumtak (Figur 9) är ett lättskött alternativ med en 

förhållandevis låg vikt. 

 

 
 Figur 8: Grön takbeläggning på cykelställ (Welandutemiljö.se) 
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Figur 9: Grönt sedumtak (Svenska naturtak) 

 

5.6 Samlad fördröjning 

Samlad fördröjning sker i dagvattendammar. Dammarna kan utföras som torra dammar 

eller med en permanent vattenspegel. För att en permanent vattenspegel skall vara 

möjlig krävs att botten är relativt tät. 

För att höja dammens estetiska värde kan lämpliga växter planteras i grunda zoner eller i 

anslutning till dammen. Stenar kan placeras ut som i Figur 10. 

 

 
Figur 10: Dagvattendamm med vattenspegel (Rent Dagvatten) 
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Säkerheten är en mycket viktig aspekt vid öppna dagvattenlösningar. Anläggningarna ska 

förses med nödvändiga säkerhetsanordningar. Skydd mot barnolycksfall är särskilt viktigt. 

Exempel på utformning av sådant skydd kan, enligt Boverkets byggregler, vara flacka 

”stränder” eller ett minst 0,9 meter högt staket, som barn inte kan krypa under eller klättra 

över. Grindar i staketet förses med anordningar så att dessa inte kan öppnas av barn. 

(BFS 2014:3) 

I publikationen ”Guide till ökad vattensäkerhet – för kommuner och andra 

anläggningsägare” definierar MSB flacka stränder som ”högst 1:6 lutning, så att djupet är 

0,0–0,2 meter vid kanterna”. Man föreslår också att strandkanten kan göras svårpasserad 

för små barn genom kullersten, växtlighet eller andra hinder. Man bör också tänka på att 

anläggningen av växtlighet inte försvårar upptäckt av en nödställd person. Vidare belyser 

man vikten av ett regelbundet och dokumenterat underhåll av skyddet runt anläggningen. 

 

6 Placeringsförslag och förbindelsepunkter 

Nedan redovisas i grova drag hur ovan nämnda förslag kan placeras i området, se Figur 

11. Tillsammans ska dessa lösningar bidra till att uppnå den beräknade 

fördröjningsvolymen. Eftersom plankartan inte är fastställd i nuläget, så dessa 

placeringsförslag kan komma att ändras. 
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Figur 11. Placering av förslagna åtgärder. 

 

Samtliga nya byggnader som tillkommer i exploateringen föreslås byggas med grönt tak, 

t.ex. sedumtak. Ett sedumtak klarar att hålla ca 20 l vatten per m2. För regn som har en 

varaktighet som är mindre än ca 6 h (d.v.s. snabba regn med höga regnintensiteter) 

klarar man en avrinningsfaktor på maximalt 0.6, till skillnad från vanliga tak som har en 

avrinningskoefficient på 0,9. Mer långvariga regn rinner av taket. Enligt P110 tar ett tunt 

grönt tak upp ca 50 % av årsnederbörden. 

Dagvatten från ny byggnad 1 och 2 kan höjdmässigt dras till föreslagen punkt i den 

preliminära plankartan, som föreslås att vara avsedd för fördröjningsmagasin (n2). 

Förslagsvis anläggs här en dagvattendamm. Hit dras överskott av dagvatten från husens 

gröna tak samt från intilliggande hårdgjorda ytor. Dammen förses med bräddavlopp, så 

vattnet ges möjlighet att rinna vidare och inte orsaka översvämning vid högre flöden än 

dimensionerat. Dagvatten från bräddavlopp kan, i detta fall, bli komplicerat och dyrt att 

leda vidare till befintligt dagvattensystem. En uppenbar möjlighet är att låta bräddat 

dagvatten rinna ut i lågpunkten öster om föreslagen damm. Vid framtida projektering 

måste det utredas om denna lösning ger upphov till skador i närområdet. 
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Dagvatten från ny byggnad 3 dras förslagsvis till en dagvattendamm i grönyta öster om 

byggnaden. Hit avleds överskott av dagvatten från husets gröna tak samt från 

intilliggande hårdgjorda ytor. Dammen förses med bräddavlopp, så vattnet ges möjlighet 

att rinna vidare och inte orsaka översvämning vid högre flöden än dimensionerat. 

Dagvattnet från bräddavloppet föreslås ledas till befintligt dagvattensystem på fastigheten 

alternativt ny anslutningspunkt till den kommunala dagvattenledningen i Erik 

Dahlbergsgatan. Det finns två närliggande befintliga anslutningar till det kommunala 

dagvattenystemet i Erik Dahlbergsgatan. Om dessa har kapacitet att ta emot vattnet från 

dammen får utredas i samband med en framtida projektering. 

Även ny byggnad 4 föreslås byggas med grönt tak. Överskottet från det gröna taket, samt 

intilliggande hårdgjorda ytor, dras lämpligen till dagvattenledningar sydost om 

byggnaden, där befintliga rännstenbrunnar är kopplade. I och med att större delen av 

ytan, där den nya byggnaden ska uppföras, redan är hårdgjord och leds till de befintliga 

rännstensbrunnarna bör detta vara en tillräcklig lösning. Detta kontrolleras vid en framtida 

projektering. 

På Lasaretten 7 kan det tillkomma yterligare en byggnad på 100 m2. Som fördröjning för 

denna tillkommande yta föreslås grönt tak. Ytterligare en åtgärd på den tillkommande och 

den befintliga byggnaden är att låta stuprören vara bortkopplade och leda dessa, via 

dagvattenrännor, till en lämplig yta. Det kan vara en tillräckligt stor gräsyta i närheten, om 

detta finns efter exploateringen. Det krävs underhåll av befintligt system, då det i 

dagsläget inte fungerar som det ska och därmed orsakar fukt i fastigheten. Det som 

också kan tillkomma på fastigheten är parkeringsyta. Fastigheten ser inte ut att tillåta 

någon större parkeringsyta. Skulle det ändå visa sig vara en betydande yta som är tänkt 

att bli parkering kan man, beroende på storlek, anlägga parkeringen med ett svackdike. 

Ett alternativ till detta är att göra parkeringsytan och andra närliggande ytor (t.ex. runt 

byggnaden och gångar) genomsläppliga. Man bör också utreda hur fastigheten är 

kopplad, då det i dagsläget råder en osäkerhet kring detta. Detaljerna utreds vid en 

framtida projektering. 

Eftersom det inte i dagsläget framgår om och var parkeringar ska anläggas på området 

kan det inte med säkerhet sägas var dagvattnet från dessa ska ledas. Men för att fördröja 

vattnet föreslås att nya asfalterade parkeringytor avvattnas till ett svackdike innan det 

avleds vidare till lämpligt system. 

 

Om man väljer att inte anlägga gröna tak på de nya byggnaderna så får man minskad 

fördröjning i systemet. Uträknad erforderlig utjämningsvolym, i t.ex. föreslagna dammar, 

klarar att att fördröja dimensionerade flöden även utan gröna tak. Men det kommer att 

krävas en större dimension på ledningarna mellan de hårdgjorda ytorna, såsom takytor, 

och fördröjande anläggning, t.ex. föreslagna dammar. Man behöver alltså ta detta i 

beaktning vid en framtida projektering.  
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Ny byggnad 4 kommer helt att sakna fördröjande åtgärd, om man väljer bort gröna tak 

som alternativ. I detta fall behöver också dimension på befintligt system, som byggnaden 

släpper sitt dagvatten till, kontrolleras vid framtida projektering. Det befintliga systemet 

kan behöva läggas om för att klara den ökade dagvattenbelastningen. 

För Lasarettet 7 har en liten tillgänglig yta för fördröjning av dagvattnet på fastigheten. 

Väljer man bort grönt tak, så bör man även i detta fall kontrollera så att befintligt system, 

som fastigheten avleder sitt dagvatten till, klarar den ökade dagvattenbelastningen. Det 

kan alltså visa sig, vid framtida projektering, att befintligt system behöver läggas om. 

 

7 Kostnadsbedömning 

Med anledning av att detaljplanen, som ligger till underlag för denna utredning, är 

preliminär så har en mycket grov kostnadsbedömning gjorts. Åtgärderna bedöms kosta 

ca 3,3 miljoner, men då är inte åtgärder för eventuella nya parkeringar medräknade. 

 

8 Påverkan av dagvattenflödet på omgivningen 

Påverkan av det ökade dagvattenflödet orsakat av exploateringen anses vara obefintligt, 

då det fördröjs på fastigheten med ovan nämnda lösningar. 

 

9 Extrema regn 

I tabell 1 redovisas även flöden för 100-årsregn. Dessa regn är så stora att det inte är 

rimligt att dimensionera diken eller ledningar för dem.  

I Figur 12 visas de områdena som riskerar att översvämmas, vid ett 100-årsregn, i 

ljusblått. Översvämningsrisken är störst längs med Erik Dahlbergsgatan. För att förhindra 

att vatten ansamlas längs vägen bör man se till att det inte skapas några instängda 

områden. Man bör istället se till att vattnet kan ledas vidare ut på vägen och sedan 

avledas på ett säkert sätt.  

Beräkningarna är gjorda med nedanstående förenklingar: 

• Inget vatten kommer in eller går ut från projektområdet. 

• Det finns ingen infiltration i projektområdet. Dvs. 100% av regnet stannar på markytan. 

• Det finns inget dagvattensystem. 
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Figur 12. Översvämning vid 100-årsregn. 

 

10 Provtagning på spillvattennätet 

Prov togs i brunn SNB3890 på spillvattennätet 181214, dels i ledningen som ansluter 

brunnen österifrån (provpunkt SNB3890), dels i ledningen som ansluter brunnen 

söderifrån (provpunkt SNB3890S), se Figur 13. Provresultaten redovisas i tabell 4 nedan: 
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Figur 13. Ledningskarta. 

 
 

Tabell 4. Provresultat. 

 Kvicksilver (mg/l) Silver (mg/l) PCB (µg/l) 

SNB3890 0,022 0,0012 <0,010  

SNB3890S 0,022 0,016 - 
 

Prov på PCB togs endast i ledningen som ansluter brunnen österifrån. Analysrapporterna 
finns som bilagor till denna rapport. 
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