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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

2017 togs ett strategiskt program fram för att visa på Hällaryds framtida 

utvecklingsriktning inom tätorten. Den nu aktuella detaljplanen för 

fastigheterna Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 m.fl initierades av 

programarbetet och av Karlshamnsbostäder AB. 

I samband med upprättandet av den nya detaljplanen har WSP fått i uppdrag 
att utföra en dagvattenutredning för att undersöka planområdets 

förutsättningar att hantera dagvatten på ett hållbart och långsiktigt sätt.  

Syftet med dagvattenutredningen är att ge en övergripande helhetssyn av 

områdets förutsättningar för dagvattenhantering. 

2 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING 

 

Figur 1 - Översiktskarta 

 

Planområdet har en total areal om knappt 5 ha och är beläget i Hällaryd ca 
7,5 km från centrala Karlshamn. Inom planområdet finns Kommunalhuset, 

skola, bibliotek samt bostäder i form av flerbostadshus och fri l iggande hus. 

Även allmän platsmark i form av park- och gatumark inryms inom 

planområdet.  

Området gränsar i norr mot Hällaryds kyrkogård, i väster och öster finns 
bostadsområden och i söder finns, förutom bostäder, kyrkans gamla 

församlingsgård, som numera är privatägd. 
 

 

Planområde 
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3 NULÄGESBESKRIVNING 

 

Figur 2 – Plan- och utredningsområde (Bild: Lantmäteriet)  

 

Hällaryd har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren. 2017 

bodde 548 personer i Hällaryds tätort och 827 personer i Hällaryd med 
omnejd. Den demografiska strukturen domineras av barnfamiljer och äldre 

och prognoserna pekar på att dessa åldersgrupper också kommer att öka 

framöver.  

Den befintl iga markanvändningen inom planområdet består huvudsakligen 

av byggnader för bostäder, skola, bibliotek, konstgräsplan, lokalgator, 
parkeringar, grönområden med lekpark m.m. 

För att säkerställa hur en fungerande dagvattenhantering kan ordnas inom 

planområdet har hela avrinningsområdet för dagvatten i den allmänna 

anläggningen tagits med i beaktande som en del av utredningsområdet i 

denna utredning, se Figur 2. 
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3.1 HÖJDANALYS OCH TOPOGRAFI 

Området har en naturlig sluttning mot Klockarebäcken i väst. 
Höjdvariationerna är förhållandevis stora då höjdskil lnaden mellan 

Elisbergvägen och Klockarebäcken är ca 20-25 m på 330 m.  

Även inom planområdet sluttar marken mot väst, dock med höjdskil lnader på 

ca 4-6 meter. Ytvattnets rinnvägar leds genom området, se Figur 3 samt figur 

4. 

 

Figur 3 - Höjdanalys GIS med höjdvariationer (m) 

3.2 BEFINTLIG AVLEDNING AV DAGVATTEN 

Merparten av fastigheterna inom planområdet har förbindelsepunkt ti l l det 

allmänna dagvattenledningssystemet. Ledningssystemet är dock 
underdimensionerat och uppfyller inte minimikraven på dimensionerande 

återkomsttid för fylld ledning ens i befintlig bebyggelse, se flödesberäkningar 

i BILAGA 1. Vidare sker ytavrinning, främst vid kraftigare nederbörd, via rinn-

vägar väster om planområdet vidare ned mot Klockarebäcken, se Figur 4. 

Avrinningsområdet för dagvatten i den allmänna anläggningen sträcker sig 
öster om planområdet ned mot söder där dagvattenledningssystemet har sitt 

utlopp i Klockarebäcken, se Figur 4. För att säkerställa hur en fungerande 

dagvattenhantering kan ordnas inom planområdet har hela avrinnings-

området för dagvatten i den allmänna anläggningen tagits med i beaktande 

som en del av utredningsområdet i denna utredning. 
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Figur 4 - Avrinningsområde dagvatten (utredningsområde) med det allmänna dagvatten-
ledningssystemet, rinnvägar och flödesriktningar 

3.3 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING I 
KARLSHAMNS KOMMUN 

I Karlshamns kommuns riktl injer för dagvattenhantering beskrivs grunderna 

för hur hanteringen av dagvatten ska ske i kommunen. Målsättningen är att 

skapa en långsiktigt fungerande dagvattenhantering i kommunen. 

Riktl injerna för befintlig bebyggelse är: 

Bebyggda områden har ofta konventionella dagvattensystem utan 

behandling eller rening. Fastighetsägare ska uppmuntras att omhänderta 

dagvattnet lokalt eller i andra hand eftersträva utjämning av flödet, i 

synnerhet i områden som är hårt belastade.  

I samband med ombyggnad eller förtätning ska följande beaktas: 

 Omv andling av  slutna system till öppna system bör ef tersträvas. 
 

 LOD ska ef tersträvas när dagvattnet är av god kvalitet. För förorenat 
dagv atten ska krav ställas på rening.  
 

 Katastrof skydd ska övervägas vid om‐ och nybyggnad så att risken för 
miljöskador v id oly ckor begränsas. 
 

 I samband med åtgärder i v ägkroppen ska dagv attenhanteringen om möjligt 

f örbättras och mängden föroreningar begränsas. 
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3.4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

 

Figur 5 - Utredningsområde (PM Geoteknik - Nybyggnad av marklägenheter och ett flerbostads 
hus i Hällaryd (WSP, 2018) 

 

I samband med en planerad nybyggnation av bostäder utförde WSP 2018 en 

geoteknisk utredning på fastigheten Hällaryd 1:139 där Kommunalhuset är 
beläget. Utredningen konstaterade att jordlagren i läge för den planerade 

nybyggnationen bestod av fyllning, mulljord, siltig sand och grusig sand.  

Mäktigheten på de olika jordlager i undersökningsområdet varierar, dels 

p.g.a. djup til l berg samt p.g.a. fyllningen. Den geotekniska utredningen 

redovisas i PM Geoteknik - Nybyggnad av marklägenheter och ett 
flerbostads hus i Hällaryd (WSP, 2018-09-12).  

I samband med nu aktuellt detaljplanearbete för fastigheterna Hällaryd 1:139 

och del av Hällaryd 1:56 m.fl. utför WSP en mer omfattande geoteknisk 

utredning över ett större utredningsområde. Detta sker parallellt med 

dagvattenutredningen varför denna utredningen inte går djupare in på de 
geologiska markförhållandena inom planområdet. 
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3.5 MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) FÖR 
VATTENFÖREKOMSTER  

År 2000 trädde EU:s 
gemensamma regelverk om 

vatten, det så kallade Vatten-

direktivet, i kraft. Syftet med 

direktivet är att säkra en god 

vattenkvalitet i Europas yt- och 
grundvatten. Sjöar, vattendrag, 

kust- och grundvatten som är 

ti l lräckligt stora omfattas av 

Vattendirektivet och kallas då 

formellt för vattenförekomster.  

Miljökvalitetsnormerna 

omfattar ekologisk och kemisk 

ytvatten-status samt kemisk 

och kvantitativ 

grundvattenstatus. Den 
ekologiska statusen bedöms 

på en femgradig skala: hög, 

god, måttl ig, oti llfredsställande och dålig medan kemisk ytvattenstatus har 

två klasser: god eller uppnår ej god. Grundvattens kemiska och kvantitativa 

status klassas som god eller oti llfredsställande.  

Recipient för avrinningsområdet (ytvatten) är Matviksfjärden (SE560950-

145810) via Klockarebäcken och Siggarpsån/Hällarydsån. 
 

Tabell 1 - Statusklassning och kvalitetskrav Matviksfjärden 
 

Matv iksfjärden 

 

Ekologisk status 

 

 

Kemisk status 

 
 

Statusklassning 2010-2016 

 

 

Måttlig ekologisk status 

 

Uppnår ej god 

 

Miljökvalitetsnorm       
2016–2021 

 

God ekologisk status 2027 

 

God kemisk status. 
Undantag - mindre stränga 
krav: Bromerad difenyleter, 
Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. 

 

Den ekologiska statusen fastställdes 2013 som måttl ig, motivering ti ll  varför 

saknas i skrivande stund i VISS. Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god 

kemisk status bland annat på grund av att gränsvärdet för kvicksilver 

överskrids. 

 

 

 

Figur 6 - Matviksfjärden (SE560950-145810) 
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3.6 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

SMHI har analyserat framtida klimatutveckling i Sverige utifrån scenarierna 
från The Intergovernmental Panel on Climate Changes (IPCC).  

Rapporten 1utgår från två olika framtidsscenarier, ett där utsläppen minskar 

och ett där utsläppen fortsätter accelerera. Utifrån dessa analyser har 

Länsstyrelsen Blekinge län listat vilka väntade förändringar som kan ske i 

Blekinge län fram ti ll nästa sekelskifte. Bland annat redovisas följande 
väntade förändringar: 

 Vegetationsperiodens längd beräknas öka med 2-4 månader. Det gör att 

längs Blekinges södra och v ästra kust kan vegetationsperioden täcka in upp 
till 11 månader under året v id nästa sekelskifte.  
 

 Årsmedelnederbörden väntas öka med 15-20%. Nederbörden ökar mest 
v intertid, i v ästra Blekinge väntas upp till 50% ökning. 

 
 Skyfall beräknas bli kraf tigare och inträffa allt oftare. Särskilt de kortvariga 

sky fallen verkar öka, 20-minutersregn väntas få ökad intensitet uppemot 
50% (se kap 3.3 i SMHI:s rapport Klimatologi 14, 2015). Den maximala 
dy gnsnederbörden v äntas öka uppemot 20%. 

 
 Ovanliga högflöden väntas bli kraftigare och därmed leda till större 

öv ersv ämningar än tidigare. Högflöden med 100 års återkomsttid beräknas 
öka med 10-35%, beroende på v ilket v attendrag det handlar om. 

 
 Marktorka v äntas öka markant i Blekinge. Vid nästa sekelskifte väntas 

marktorka under 40-55 dagar per år, jämf ört med ca 15-20 dagar under 

dagens f örhållanden. Detta kommer att leda till ökat behov av bevattning.  

                                                 
1 Källa: Länsstyrelsen Blekinge Län  
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3.7 ÖVERSVÄMNINGSRISKER VID SKYFALL 

 

Figur 7 - Lågpunktskartering GIS med ytvattensimulering av 100 mm nederbörd, >50 mm djup 
(Flash flood mapping, Scalgo) 
 

Ytvatten- och lågpunktsanalyser gjorda i GIS och med hjälp av det GIS-
baserade programmet Scalgo identifierar flera lågpunkter som riskerar att 

översvämmas, främst vid mer extrem nederbörd. Värst drabbat är området 

öster om planområdet där analyserna tyder på en hög översvämningsrisk 

med framförallt tre större ytvattenöversvämningar, se röda ringar i Figur 7.  

Även inom planområdet finns risk för ytvattenansamling, främst vid 
parkeringen ti l l biblioteket, skolgården och på parkeringen intill  

Kommunalhuset, se blå ringar i Figur 7. En lågpunkt är även identfierad på 

Kantorsvägen i höjd med den befintl iga lekplatsen och där detaljplanen 

föreslår nybyggnation av bostadshus. 

Analyserna är översiktl iga och tar endast hänsyn ti l l höjdförhållandena i 
området och därmed inte förhållandet ti ll avledning via ledningar, brunnar, 

trummor eller andra anordningar som kan leda eller påverka vattnets 

rinnvägar i området. I samband med utredningen har inga inventeringar eller 

bedömningar av detta gjorts på plats varför resultatet som redovisas i Figur 7 

helt baseras på höjdbaserade analyser för att simulera ytvattnets påverkan 
på området.  
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4 PLANERAD MARKANVÄNDNING 

Detaljplanen avser att pröva möjligheten ti ll  byggnation av bostäder i såväl 

marklägenheter som punkthus inom Hällaryd 1:139 där Kommunalhuset 

avser att rivas. 

Planen syftar också ti l l  att möjliggöra en utbyggnad och utveckling av den 

skolverksamhet som finns inom planområdet samt en ny aktivitetspark inom 
området.  

Även frågan om samlingslokal, flera bostäder och allmänt ti llgängliga platser 

i Hällaryds centrum behandlas i planarbetet. 

 

 

Figur 8 - Illustrationskarta till detaljplan för fastigheten Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 
m.fl, Hällaryd, Karlshamns kommun, Blekinge län (Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-08-29) 
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4.1 KONSEKVENSER OCH RISKER MED 
PLANENFÖRSLAGET 

4.1.1 Hällaryds skola 
Av ytvatten- och lågpunktsanalyserna som redovisas i kapitel 3.7 framgår 

bl.a. beräknade rinnvägar och lågpunkter med risk för ytvattenansamling. En 

sådan lågpunkt är belägen strax norr om Hällaryds skola som även belastas 

av ti l lrinning från norr, se Figur 9. Den nu aktuella detaljplanen föreslår att 
skolan byggs ut vilket medför en betydande risk att området stängs in vilket 

vidare medför att de naturliga rinnvägarna blockeras. 

 

Figur 9 - Lågpunktskartering GIS med ytvattensimulering vid Hällaryds skola (Flash flood 
mapping, Scalgo) 

 

Genom att simulera ett markhinder med en höjd om 2 m i ytvatten-
beräkningarna i syfte att efterlikna den planerade utbyggnationen av skolan 

visar analysen en betydande översvämningsrisk, se Figur 10. 
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Figur 10 - Flash flood mapping 100 mm nederbörd med raise path 2 m (Scalgo) 

 

För att minimera risken för ytvattenansamling bör höjdsättningen av 

nybyggnaden utformas på samma nivå, eller något över, som området som 

enligt Figur 10 inte översvämmas (ca +30.5 – +30,65). Detta för att förhindra 
att vattnet rinner in i det stängda området och orsakar skada eller annan 

åverkan på byggnaden. Vidare bör höjdsättningen utformas så att vattnet 

leds vidare söderut för att inte riskera större vattenansamlingar precis intil l 

skolbyggnaden. 

4.1.2 Kantorsvägen 
På Kantorsvägen i höjd med den befintl iga lekplatsen där fem bostadshus 

planeras finns ytterligare en lågpunkt med til lrinning från nordväst. Den 

naturliga rinnvägen mynnar över den befintliga boulebanan vidare mot 

väster, se Figur 11. 
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Figur 11 - Lågpunktskartering GIS med ytvattensimulering vid Kantorsvägen (Flash flood 
mapping, Scalgo) 

 

Genom att simulera ett markhinder med en bredd på 6 m i ytvatten-

beräkningarna i syfte att efterlikna de planerade nybyggnationerna av 
bostäder visar analysen en ökad översvämningsrisk, se Figur 12 
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Figur 12 - Flash flood mapping 100 mm nederbörd med rais path 2 m höjd, 6 m bredd (Scalgo) 

 

För att minimera risken för ytvattenansamling och istället skapa en ny 

rinnväg förbi byggnaderna som leds via den nya cykelvägen ned mot väst 

bör höjdsättningen på fastigheten där byggnaderna planeras höjas upp ti l l 
samma nivå, eller något över, området som enligt Figur 12 inte 

översvämmas (ca +26,65 – +26,75). Detta för att förhindra att vattnet inte 

direkt belastar byggnaderna. 
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5 ANALYS OCH BERÄKNINGAR 

5.1 MARKANVÄNDNING OCH 
AVRINNINGSKOEFFICIENTER 

Detaljplanens föreslagna exploatering innebär att andelen hårdgjorda ytor 

inom utredningsområdet ökar något i jämförelse mot befintl ig 

markanvändning. Ökningen består i huvudsak av ti l lkommande takytor vid ny 

bebyggelse.  

Markanvändningen efter föreslagen exploatering är uppmätt och uppskattad 

utifrån Il lustrationskarta ti ll  detaljplan för fastigheten Hällaryd 1:139 och del 

av Hällaryd 1:56 m.fl, Hällaryd, Karlshamns kommun, Blekinge län (2018), se 

Figur 8. 

Samtliga analyser och beräkningar i denna utredning beaktar hela 
avrinningsområdet för det allmänna dagvattenledningssystemet där även nu 

aktuellt planområde ingår. 

 

Tabell 2 - Befintlig markanvändning inom utredningsområdet 

 

*  Årsflödet är beräknat utifrån en korrigerad (1,1) årsmedelnederbörd för Karlshamn. Uppmätt 
årsmedelnederbörden är 563,5 mm/år enligt SMHI:s dataserier med normalvärden för perioden 
1961-1990. 

 

Tabell 3 - Planerad markanvändni ng inom utredningsområdet 

 
Mark-
användning 

 
Area 
[m2] 

 
Andel av 
total yta  

[%] 

 
Koefficient 

 
Reducerad  
area [m2] 

 
Årsflöde  
[m3/år] 

 
Andel av 

flöde, omr  
[%] 

              

Lokalgata 13 300 8,6% 0,85 11 305 7 009 22,8% 

Tak 18 700 12,1% 0,90 16 830 10 435 33,9% 

Parkering 8 800 5,7% 0,85 7 480 4 638 15,1% 

Konstgräsplan 800 0,5% 0,20 160 99 0,3% 

Skolområde 3 400 2,2% 0,85 2 890 1 792 5,8% 

Grönområde 110 000 71,0% 0,10 11 000 6 820 22,1% 
 

 

TOTALT 
 

155 000 
 

100% 
 

0,32 
 

49 665 
 

30 792 
 

100% 

 

 

 
Mark-
användning 

 
Area 
[m2] 

 
Andel av 
total yta  

[%] 

 
Koefficient 

 
Reducerad  
area [m2] 

 
Årsflöde*  

[m3/år] 

 
Andel av 

flöde, omr  
[%] 

              

Lokalgata 13 300 8,6% 0,85 11 305 7 009 23,8% 

Tak 15 800 10,2% 0,90 14 220 8 816 30,0% 

Parkering 8 950 5,8% 0,85 7 608 4 717 16,0% 

Konstgräsplan 800 0,5% 0,20 160 99 0,3% 

Skolområde 3 400 2,2% 0,85 2 890 1 792 6,1% 

Grönområde 112 750 72,7% 0,10 11 275 6 991 23,8% 
 

TOTALT 
 

155 000 
 

100% 
 

0,31 
 

47 458 
 

29 424 
 

100% 
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5.2 DIMENSIONERANDE DAGVATTENFLÖDE 

Dagvattenflöden för utredningsområdet har beräknats. Syftet med detta är att 
redovisa hur dagvattenflödena påverkas av en förändrad markanvändning. 

För att beräkna dimensionerande dagvattenflöde (Q dim) inom utrednings-

området före och efter förändringen i föreslagen detaljplan har rationella 

metoden2 använts enligt:  

 

Q dim =  i(tr) * A * ȹ * kf 

 

 där:  

 
Q dim = Dimensionerande dagvattenflöde (l/s) 
 
i(tr) = Dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) 

tr  = Regnets varaktighet (min) 

A = Area (m2, ha) 

ȹ = Avrinningskoefficient (-) 

kf = Klimatfaktor (1,05-1,30) 

 

Utifrån Svenskt Vattens publikation P110 (2016) ska en klimatfaktor på 1,25 

inkluderas i flödesberäkningarna för planerad bebyggelse. Detta för att ta 

hänsyn ti l l  klimatförändringar och ökad nederbörd. 

 

För nederbörd med en återkomsttid av 10 år och med en varaktighet på 10 

minuter är den dimensionerande nederbördsintensiteten i(tr) enligt Dahlström 
(2010) 228 l/s, ha exklusive klimatfaktor. För resterande återkomsttider är 

den dimensionerande nederbördsintensiteten i(tr) med samma beräknings-

grunder följande: 

 

5-års regn: 181,3 l/s*ha 

100-års regn: 488,8 l/s*ha 

 

Avrinningskoefficienterna är beräknade enligt riktl injer i P110 samt värden 

från beräkningsprogrammet StormTac.  

Vid en sammanvägning av avrinningskoefficienterna beräknas värdet enligt 

principen: 

 ȹ = (A1 * ȹ1 + A2 * ȹ2 +... An * ȹn) / (A1 + A2 + … An) 

 

 

                                                 
2 Dahlström (2010) enligt Nederbördsdata vid dimensionering och analys av 

avloppssystem, Publikation P104, Svenskt Vatten 2011. 
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10‐års regn 20‐års regn 30‐års regn

Före  [l/s] 1 352 1 701 1 945

Efter [l/s] 1 415 1 780 2 036

Skillnad [l/s] 63 79 90

63 79 90

0
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Tabell 6 - Skillnad (l/s) beräknat dagvattenflöde före och efter planerad förändring enligt detaljplan 

 I Tabell 4 och Tabell 5 redovisas flödesberäkningar enligt P110 för nya 
dagvattensystem i tät bostadsbebyggelse med en återkomsttid på 5, 20 

respektive 100 år, samtliga med en blockregnsvaraktighet på 10 minuter. 

Återkomsttiden om 5 år avser dimensionerande återkomsttid för regn vid fylld 

ledning, 20 år avser dimensionerande återkomsttid för trycklinje i marknivå 

och 100 år avser dimensionerande återkomsttid för marköversvämning med 
skador på byggnader. 
 

Tabell 4 -  Beräknat dagvattenflöde med varaktighet 10 min för befintlig markanvändning inom 
utredningsområdet 

 
Mark-
användning 

 
Reducerad  
area [m2] 

 
Q 5-års regn med 
klimatfaktor 1,25 

[l/s] 

 
Q 20-års regn med 
klimatfaktor 1,25 

[l/s] 

 
Q 100-års regn med 

klimatfaktor 1,25  
[l/s] 

          

Lokalgata 11 305 256 405 691 

Tak 14 220 322 510 869 

Parkering 7 608 172 273 465 

Konstgräsplan 160 4 6 10 

Skolområde 2 890 66 104 177 

Grönområde 11 275 256 404 689 
 

TOTALT 
 

47 458 
 

1 076 
 

1 701 
 

2 900 
 

Tabell 5 - Beräknat dagvattenflöde med varaktighet 10 min för planerad markanvändni ng inom 
utredningsområdet 

 
Mark-
användning 

 
Reducerad  
area [m2] 

 
Q 5-års regn med 
klimatfaktor 1,25 

[l/s] 

 
Q 20-års regn med 
klimatfaktor 1,25 

[l/s] 

 
Q 100-års regn med 

klimatfaktor 1,25  
[l/s] 

          

Lokalgata 11 305 256 405 691 

Tak 16 830 382 603 1 028 

Parkering 7 480 170 268 457 

Konstgräsplan 160 4 6 10 

Skolområde 2 890 66 104 177 

Grönområde 11 000 249 394 672 
 

TOTALT 
 

49 665 
 

1 126 
 

1 780 
 

3 035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

20 |  10283747  • Dagvattenutredning Hällaryd 1:139 

5.3 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 

Mängd respektive halt av föroreningar som genereras inom utrednings-
området har beräknats med verktyget StormTac och redovisas i Tabell 7-10. 

Syftet med föroreningsberäkningarna är att uppskatta vilken påverkan 

förändringen av markanvändning har på föroreningsinnehållet i dagvattnet.  

För att uppskatta föroreningsbelastningarna som genereras inom 

utredningsområdet använder StormTac schablonvärden som är baserade på 
den karterade markanvändningen. Dessa schablonvärden är teoretiska 

värden som är baserade på uppmätta värden från ett varierande antal 

utredningar och forskningsstudier. En viss osäkerhet råder för alla 

beräkningar som beräknas med schablonvärden. 

För både befintlig och planerad markanvändning har schablonhalter för 
lokalgata, tak, parkering, konstgräsplan, skolområde och grönområde 

använts med varierande arealer som uppskattats enligt karteringar som 

redovisas i Tabell 2 och 3 på sida 17. 

Då riktvärden för dagvattenutsläpp saknas nationellt används de förslag ti ll  

riktvärden för dagvattenutsläpp som Riktvärdesgruppen i det regionala 
dagvattennätverket i Stockholms län tog fram år 2009. Även StormTac 

använder dessa riktvärden som jämförelsevärden. 

Föroreningsberäkningarna inom hela utredningsområdet som redovisas i 

Tabell 7 och 8 uppvisar ett väldigt l ikartat resultat före och efter den 

planerade förändringen. Detta beror på att skil lnaden i befintl ig 
markanvändning och planerad markanvändning är förhållandevis l iten sett till  

utredningsområdets totala areal. Endast halterna för SS (Suspenderad 

Substans) överstiger riktvärdet som beräkningarna jämförs med.  

Föroreningsberäkningarna som avgränsats ti l l  att endast omfatta plan-

området är något mer varierande då den totala arealen är mindre varför 
förändringarna blir mer koncentrerade. Även här tyder resultaten på att 

förändringen före och efter den planerade markanvändningen är relativt 

jämlik, dock med fler avvikelser mot riktvärdena även om dessa bör 

betraktas som små.  

Det totala resultatet av föroreningsberäkningarna tyder inte på att någon 
större reningsinsats av dagvattnet från området efter den planerade 

förändringen är nödvändig för att upprätthålla l ikvärdig dagvattenkvalitet mot 

dagens situation. För att minimera påverkan på recipienten ytterligare och 

därmed förbättra situationen mot det befintl iga behöver någon reningsåtgärd 

inom utredningsområdet ändå ordnas.  
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Värden som överstiger riktvärdena markeras med rött i Tabell 7-10.  

 

Tabell 7 - Föroreningsberäkningar avseende mängder (kg/år) inom hela utredningsområdet. 
Viss osäkerhet finns i alla beräkningar som bygger på schablonhalter från StormTac. 

 

Tabell 8 - Föroreningsberäkningar avseende halter samt förändring i procent för hela 
utredningsområdet.  

Halter Riktvärden Befintlig 
mark-
användning 
(ug/l) 
 

Planerad 
mark-
användning 
(ug/l) 

Förändring i 
procent  
(%) 

C 160 140 140 0% 

N 2 000 1 300 1 300 0% 

Pb 8,0 7,7 7,5 -3% 

Cu 18 17 16 -6% 

Zn 75 46 45 -2% 

Cd 0,4 0,34 0,36 +6% 

Cr 10 3,8 3,8 0% 

Ni 15 3,7 3,7 0% 

Hg 0,03 0,025 0,025 0% 

SS 40 000 44 000 43 000 -2% 

Olja 200 200 190 -5% 

BaP 0,014 0,014 0,013 -7% 

 

Tabell 9 - Föroreningsberäkningar avseende mängder (kg/år) inom planområdet.  
 

C N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig mark-
användning (kg/år) 

2,2 23 0,19 0,34 1,0 0,0058 0,094 0,093 0,0006 970 5,0 0,00036 

Planerad mark-
användning (kg/år) 

2,4 24 0,19 0,34 1,1 0,0070 0,099 0,098 0,0006 980 4,9 0,00037 

 

Tabell 10 - Föroreningsberäkningar avseende halter samt förändring i procent för planområdet.  

Halter Riktvärden Befintlig 
mark-
användning 
(ug/l) 
 

Planerad 
mark-
användning 
(ug/l) 

Förändring i 
procent  
(%) 

C 160 150 150 0% 

N 2 000 1 500 1 500 0% 

Pb 8,0 12 11 -8% 

Cu 18 22 21 -5% 

Zn 75 68 65 -4% 

Cd 0,4 0,38 0,43 +13% 

Cr 10 6,2 6,0 -3% 

Ni 15 6,1 6,0 -2% 

Hg 0,03 0,038 0,034 -11% 

SS 40 000 64 000 60 000 -6% 

 
C N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig mark-
användning (kg/år) 

6,0 55 0,33 0,71 2,0 0,014 0,16 0,16 0,0011 1 900 8,4 0,00058 

Planerad mark-
användning (kg/år) 

6,2 56 0,33 0,72 2,0 0,016 0,17 0,16 0,0011 1 900 8,3 0,00059 
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Olja 200 330 300 -9% 

BaP 0,014 0,024 0,030 +25% 

6 FRAMTIDA 
DAGVATTENHANTERING 

6.1 TEKNISKA LÖSNINGAR 

6.1.1 Konventionellt rörledningssystem 
Planområdet är beläget inom verksamhetsområde för dagvatten varför en 
stor del av dagvattenhanteringen inom området ordnas genom den allmänna 

dagvattenanläggningen. 

6.1.2 M akadamdike 
Makadamdikens huvudsakliga syfte är att fördröja och avleda dagvatten men 

de har också en renande effekt på vattnet. Principen för makadamdiken är 
att dagvatten utifrån höjdsättning avleds via självfall ti ll dikena där en 

fördröjningsvolym skapas, se Figur 13. Genom ett antaget djup på 0,5 m och 

en porositet på 30%, samt en översvämningszon på ca 5 cm, har grunda 

makadamdiken en kapacitet på ca 0,2 m3 /m2. Med ett antaget djup på 1,0 m 

och en porositet på 30% har ett djupt makadamdike en kapacitet på ca 0,3 
m3 /m2 (Stockholm Stad, 2017). För att anläggningen ska behålla denna 

kapacitet krävs att denna underhålls. När dagvattnet nått diket sipprar det 

successivt igenom ett lager makadam och dräneras bort genom en ledning. 

Beroende av slänternas lutning behöver ytan på diket vara ti l ltagen. Figur 14 

visar hur ett makadamdike kan se ut mellan lokalgata och tomtmark. 

 

 

Figur 13 - Principskiss av ett makadamdike i genomskärning (Bildkälla: Stockholm vatten och 
avfall) 
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Figur 14 - Makadamdike mellan lokalgata och tomtmark. (Bildkälla: Stockholm vatten och avfall) 

6.1.3 Nedsänkta växtbäddar 
Växtbäddar är en planterad yta dit dagvatten avleds via ytavrinning eller via 

ledningar och brunnar. Till nedsänkta växtbäddar leds dagvattnet via självfall 

eller ytl iga rännor. Genom ett antaget djup på 0,5 m med en porositet på 

15% samt en antagen fördröjningsvolym på ca 60 mm medför det att grunda 

växtbäddar har en kapacitet på ca 0,14 m3/m2 (Stockholm Stad, 2016). För 
att anläggningen ska behålla denna kapacitet krävs att växtbädden rensas 

och underhålls. Växtbäddarna är även utrustade med ett utlopp i botten och 

en bräddningsbrunn i höjd med kanten på bädden. Figur 15 visar exempel på 

hur nedsänka växtbäddar kan se ut i landskapet.  

 

Figur 15 - Exempel på nedsänkta växtbäddar i landskapet (Bildkälla: Stockholm stad och WRS) 

6.2 TRÄD I SKELETTJORD 
För att ge träd optimala 

förutsättningar i stadsmiljö bör 

jorden omkring trädet vara 

väldränerad så att allt 

överskottsvatten har möjlighet 
att ledas bort.  

Träd kan vara en stor resurs 

gällande dagvatten. Dock 

varierar behovet under året och 

är som störst under 
växtsäsongen.  

Träd behöver porvolym som 

främjar gasutbytet med 

omgivningen, därför dras ofta trädrötterna til l ledningsgraven där dränerande 

material med hög porvolym finns. 

Figur 16 - Exempel på uppbyggnad av skelettjord  
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Möjlighet finns att fördröja dagvatten ti llfälligt i skelettjorden dock får vatten ej 
bli stående i skelettjorden. Vattnet kan fördelas via dräneringsledning eller 

perkolationsbrunnar. Uppsamling och avledning sker sedan ti l l  

dagvattensystemet. Skelettjorden är inte en helhetslösning vid intensiva regn 

med längre återkomsttid utan ett sätt att öka trädens upptagningsmöjlighet 

av vatten. 

Anläggning av skelettjord bör ske om träden är omgivna av hårdgjorda ytor. 

Med skelettjorden ökas förutsättningarna för utveckling av trädets rotsystem 

under den oftast begränsade planteringsytan.  

6.3 PRINCIPFÖRSLAG DAGVATTENHANTERING 

6.3.1 Dagvatten från skolområdet 
Då skolområdet riskerar att belastas av stående ytvatten vid mer extrem 

nederbörd bör åtgärder vidtas för att upprätta anordningar för 

dagvattenhanteringen inom skolområdet. Alternativt bör området ta ett större 

grepp genom att se över höjdsättningen av skolområdet för att säkerställa att 

vattnet inte blir stående och/eller belastar byggnaden. 

En nedsänkt växtbädd kan i lågpunkten både rena och fördröja dagvattnet 

som ansamlas på skolgården. Växtbädden bör vara utrustad med en 

nivåreglerad kupolbrunn eller l iknande som möjliggör anslutning/bräddning 

ti l l  det allmänna dagvattenledningssystemet. En sådan åtgärd kräver plats för 

ändamålet som också kan kompletteras med träd i skelettjord för att 
ytterligare tröga upp och fördröja dagvattnet i området. 

6.3.2 Dagvatten från vägar och parkering 
Dagvatten som uppstår på parkeringsytor och vägar bör i största möjliga 

mån ledas ti l l nedsänkta växtbäddar eller ytor med motsvarande renings-

effekt. Växtbäddarna kan utformas för att utgöra en fördröjande yta vid 
kraftigare regn. Om åtgärder av vägkropp inom planområdet blir nödvändig 

bör dagvattenhanteringen om möjligt förbättras genom exempelvis 

anläggning av makadamdiken för rening och fördröjning av dagvattnet. 

6.3.3 Yta för framtida anordningar 
För att säkerställa att den allmänna dagvattenanläggningen i området kan 

ordnas så att den uppfyller gällande minimikrav kan ytor inom planområdet 

vara nödvändiga att nyttja som ett led i detta. Dagvattenutredningen har i 

Figur 17 pekar ut en yta för ändamålet. Utpekad yta kan användas för 

underjordiskt magasin, plats för lokalt omhändertagande av dagvatten eller 
som område för att hantera översvämningar. 

6.3.4 Allmän platsmark 
Dagvatten från allmän platsmark bör infi ltreras där detta är möjligt. Infiltration 

kan exempelvis ske via makadamdiken eller träd i skelettjord. I andra hand 
leds dagvattnet för omhändertagande i den allmänna dagvattenanläggningen 

via rännstensbrunnar. 
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6.3.5 Kvartersmark 
Nybyggda fastigheter ska uppmuntras att omhänderta eller fördröja 

dagvattnet lokalt inom den egna fastigheten. Fastigheter som är belägna 

inom verksamhetsområde med förbindelsepunkt för dagvatten har dock 

fortsatt ti l lgång ti ll avledning ti ll den allmänna dagvattenanläggningen. 

I anslutning ti ll Kantorsvägen där fem nybyggnationer planeras bör 
höjdsättningen ordnas så att byggnaderna inte belastas av dagvatten som 

riskerar att bli stående på vägen i höjd med fastigheterna. Genom att skapa 

en alternativ rinnväg förbi fastigheterna vidare ner mot den nya cykelvägen 

kan en kontrollerad avledning ske. Ett makadamdike kan med fördel 

anläggas längs fastigheterna för att ytterligare bidra positivt med uppsamling 
och fördröjning av dagvattnet. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 - Principskiss för dagvattenhantering inom planområdet 

 

Teckenförklaring 

        Område för nedsänkt växtbädd 

        Område för makadamdi ke 

        Område för träd i skelettjord 

        Möjlig yta för framtida anordning 

        samt yta för översvämning och LOD 
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7 SLUTSATS 

Den totala skil lnaden i dagvattenflöde före och efter den föreslagna 

förändringen enligt detaljplan är l iten. Även föroreningsinnehållet i dagvattnet 

har en låg påverkan på den föreslagna förändringen. Med anledning av detta 

så föreslår utredningen mindre, men mer utspridda lösningar, för att 

säkerställa dagvattenhanteringen inom området.  

En stor del av den samlade dagvattenhanteringen baseras fortsatt på 

avledning via den allmänna dagvattenanläggnigen. För att säkerställa att den 

allmänna anläggningen uppfyller skäligt anspråk på säkerhet behöver 

systemet utredas vidare med hydrauliska beräkningar. För att avlasta och 

förbättra belastningen i den allmänna dagvattenanläggningen kan ytor inom 
den nu aktuella planen användas som en del i att ordna en fungerande och 

hållbar allmän dagvattenanläggning, detta som ett komplement til l det 

konventionella rörledningssystemet. Yta för ändamålet har pekats ut i 

utredningen utan att gå närmare in på en faktisk åtgärd som behöver utredas 

närmare.  

Trots att områdets topografi har tydliga och på sina håll branta lutningar mot 

väst har flera lågpunkter med översvämningsrisk identifierats i utredningen. 

Planförslaget riskerar även att skapa ytterligare översvämningsproblematik 

genom att stänga in områden med ti llrinning varför detta behöver tas med i 

det framtida planarbetet för området. 
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ANSVARIG
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HANDLÄGGARE
TOBIAS WIEFORSS

FLÖDESBERÄKNING HÄLLARYD
KARLSHAMNS KOMMUN

Teckenförklaring
Planområde

AODV

Dagvattenledningar

UTREDNINGSOMRÅDE

Östra området, total areal ca 5 ha
Lokalgata: 0,355 ha
Tak: 0,405 ha
Parkering: 0,085 ha
Grönområde: 4,155 ha

PUNKT 1
Q max (hårdgjorda ytor), 10 min varaktighet, kf 1.25
0,5-års regn 80 l/s
1-års regn 100 l/s
10-års regn 210 l/s
20-års regn 265 l/s
30-års regn 300 l/s
50-års regn 360 l/s
100-års regn 450 l/s 

PUNKT 2
Q max (hårdgjorda ytor), 10 min varaktighet, kf 1.25
0,5-års regn 205 l/s
1-års regn 260 l/s
10-års regn 550 l/s
20-års regn 695 l/s
30-års regn 795 l/s
50-års regn 940 l/s
100-års regn 1 185 l/s 

PUNKT 3
Q max (hårdgjorda ytor), 15 min varaktighet, kf 1.25
0,5-års regn 240 l/s
1 års regn 300 l/s
10-års regn 638 l/s
20-års regn 800 l/s
30-års regn 920 l/s
50-års regn 1 090 l/s
100-års regn 1 370 l/s 

PUNKT 4
Q max (hårdgjorda ytor), 15 min varaktighet, kf 1.25
0,5-års regn 310 l/s
1-års regn 385 l/s
10-års regn 815  l/s
20-års regn 1 030 l /s
30-års regn 1 175 l/s
50-års regn 1 390 l/s
100-års regn 1 750 l/s 

Nordvästra området, total areal ca 0,8 ha
Lokalgata: 0 ha
Tak: 0,078 ha
Parkering: 0  ha
Grönområde: 0,722 ha

Planområde, total areal ca 4,42 ha
Lokalgata: 0,455 ha
Tak: 0,460 ha
Parkering: 0,734  ha
Grönområde: 2,355 ha

Södra området, total areal ca 5,28 ha
Lokalgata: 0,520 ha
Tak: 0,635 ha
Parkering: 0,075 ha
Grönområde: 4,050 ha

BILAGA 1

BEF KAPACITET (fylld ledning)
80 l/s (BTG 400)

BEF KAPACITET (fylld ledning)
210 l/s (BTG 300)

BEF KAPACITET (fylld ledning)
310 l/s (BTG 400)

BEF KAPACITET (fylld ledning)
155 l/s (BTG 400)

BEF KAPACITET (fylld ledning)
100 l/s (BTG 400)


