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1 BAKGRUND 
WSP har på uppdrag av Oskarshamns kommun gjort en översiktlig 

dagvattenutredning i samband med detaljplan som omfattar en del av 

Djurhult 1:5 m.fl, vilket bla innefattar en ny kombiterminal.  

Planområdet är beläget sydväst om södra infarten till Oskarshamn. Öster om 

planområdet är E22 beläget och i direkt anslutning norr om planområdet är 

järnvägen belägen. I anslutning till sydöstra sidan av planområdet är 

Storskogens avfallsanläggning belägen. 

Planområdet omfattar ca 180 ha och består till största delen av skogs och 

mossmark. Genom planområdet rinner ett antal mindre diken/vattendrag 

samt Applerumsån. 

Området kring den södra trafikplatsen i Oskarshamn har identifierats som en 

lämplig plats för industrimark samt för verksamheter med 

omgivningspåverkan. Planen syftar för närvarande till utbyggnad av 

verksamhetsområdet, kallat Kvastmossen, med bland annat 

logistikverksamhet och en kombiterminal. Området erbjuder bra 

kommunikationsmöjligheter med direkt anslutning till väg E22 och goda 

möjligheter till stickspår till befintlig järnväg för att kunna frakta varor via tåg. 

Planen skapar nya möjligheter för godstransporter med bland annat 

effektivare godsflöden.  

 

 

Figur 1: Översiktskarta över det aktuella planområdet. 

  

JÄRNVÄG 

APPLERUMSÅN 

STORSKOGEN 

SÖDRA INFARTEN 

E22 
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2 SYFTE 

Syftet med den översiktliga dagvattenutredningen är att få en helhetssyn på 

dagvattenhanteringen i planområdet. I uppdraget ingår det att ta fram 

avrinningsområden, utföra höjdanalys, översvämningsanalys, principlösning 

för dagvattnets omhändertagande, beräkna dagvattenflöden, beräkna 

eventuella utjämningsvolymer samt lokalisering av områden lämpliga för 

dagvattnets omhändertagande samt föroreningsberäkningar. 

3 AVRINNINGSOMRÅDEN 

Planområdet ligger till största delen inom ett huvudavrinningsområde1 som 

mynnar i havet, i viken Smältevik strax norr om Påskallavik. 

 

Figur 2: Översiktskarta över huvudavrinningsområdet som mynnar i havet. Planområdet 
markerat med rött. 

 

För att få mer detaljerade avrinningsområden för planområdet gjordes en 

GIS-analys med hjälp av tillhandahållen höjddata. Detta kan ses i figur 3. 

Notera dock att avrinningsområde 4 breder ut sig längre åt nordväst än 

                                                      
1 Länsstyrelsens WebbGIS, http://ext-
webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/ 
 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/
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redovisat. Detta är inte medtaget pga avsaknaden av höjddata. Den 

befintliga järnvägen fungerar som en barriär, med Applerumsån, som det 

större uppsamlande vattendrag som leds igenom. Vilket innebär att 

avsaknaden av höjddata för avrinningsområdet i nordväst ej påverkar 

analysen av avrinningsområdet i någon betydande omfattning.  

Gemensamt för de mindre avrinningsområdena som är framtagna är att de 

alla har sin lägsta punkt i Applerumsån. 

 

 

Figur 3: Översikt över mer detaljerade analys av avrinningsområden inom planområdet(se även 
bilaga 1). 

  

 

APPLERUMSÅN 

KLÄMNABÄCKEN 
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4 BEFINTLIGA YTVATTENVÄGAR 
FÖR DAGVATTNET 

4.1 NIVÅ- OCH YTAVRINNINGSFÖRHÅLLANDEN 

Marken inom planområdet lutar generellt mot Applerumsån. Undantaget den 

sydöstra delen av planområdet som avrinner mot öster och Klämnabäcken. 

Marknivåerna inom planområdet är mellan   +20m - +33m. För att få en mer 

noggrann bild av höjdförhållandena inom planområdet har en höjdanalys 

utförts och redovisas i Figur 4.  

Applerumsån med biflöden, både naturliga och utdikade utgör naturliga 

ytvattenstråk i planområdet.  

 

Figur 4: Höjdanalys (se även bilaga 2). 
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5 SVÄMPLAN 

Svämplan är vanliga längs både små och stora vattendrag i Sverige och är 

den flacka ytan längs vattendraget/sjön som bildas genom återkommande 

översvämningar. Svämplanen har generellt stora biologiska värden och 

utgörs ofta av mycket artrika landekosystem. 

 

Figur 5: Svämplan tillhandahållen av Oskarshamns kommun (GIS Höjdanalys). (Lillagul sträckad 
yta) 

 

Naturliga flödesvariationer gör att svämplanet översvämmas med jämna 

mellanrum och de spelar därför en viktig roll för att dämpa höga flöden i 

vattendragen. Områdena för svämplanen är därför olämplig att bebygga 

både ur risksynpunkt för översvämningar men även ur ekologisk synvinkel. 

(Program till detaljplan för södra infarten Oskarshamn, Oskarshamns 

kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län, 2015). 

En inventering av svämplan söder om järnvägen och väster om väg E22 

kring Applerumsån har genomförts i april 2016 av Oskarshamns kommun. 

Området består av våtmarker och fuktiga områden med till exempel starr, 

vitmossor och pors. Våtmarkerna är omgivna av barr- och blandskogar. 

(Inventering av svämplan på Storskogen, Lennart Nilsson, kommunekolog, 

2016). Svämplanens utbreddning som är redovisade i Figur 5 är framtagna 

genom en höjdanalys i GIS. Analysen är genomförd genom att en konstant 

ökning av Applerumsåns vattennivå har lagts på mot befintlig nivå. Denna 

analys är för grov för att kunna dra några slutsatser kring hur de faktiska 

svämplanen ser ut samt vilken påverkan utbyggnaden av planområdet har 

på dessa.  
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5.1 MODELLERING AV SVÄMPLAN 

För att kunna dra slutsatser av effekterna som utbyggnaden har på 

svämplanen och flödena i Applerumsån har en modellering av flöden utförts 

dels översiktligt genom en ytvattenmodellering vid regnfall inom planområdet 

och dels som en modellering av Applerumsån för en återkomstid på 100 år. 

Resultatet av analysen visar att den tidigare analysen av svämplanen var 

överskattad. Som framgår av figur 6 kommer inte Applerumsån att 

översvämmas så kraftigt som först antogs. Anledningen till att skillnaderna 

uppstår är att det vid modellering finns en koppling till 

återkomsttid/varaktighet på regnet och att dämningar som uppstår vid trånga 

sektioner tas hänsyn till i beräkningarna.  

 

Figur 6 Skillnad mellan svämplan framtagna av Oskarshamn och svämplan modellerade vid 100 
årsflöde befintlig situation (gullilla streckat = Oskarshamn kommun, svart = Modellerat 100 
årsflöde i applerumsån). (Se bilaga 4) 

För att kontrollera vilka effekter genomförandet av föreslagen plan har på 

svämplanen har flödet även modellerats med föreslagna höjder på nya ytor. 

Dessa höjder innebär att vissa befintliga delar av svämplanen tas bort.  

Resultatet visar att även om delar av svämplanen bebyggs är påverkan på 

svämplanen väldigt lokal. Som framgår av figur 7 och 8 är ökningen av 

svämplanens utbreddning helt och hållet inom planområdet och övrig 

påverkan är försumbar.  

Den största skillnaden uppstår enligt figur 7 nedan. Denna skillnad är dock 

väldigt lokal och ger inga effekter på svämplanen nedströms denna punkt. 
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Figur 7 Skillnad mellan svämplan innan och efter exploatering. Se bilaga 5 för mer detaljer. 

Det är i samma område som beskrivit ovan som den största skillnaden i nivå 

på Applerumsån uppstår. I övriga delar av planområdet och även utanför är 

skillnaderna i både nivå och utbreddning försumbara. 

 

Figur 8 Skillnader i nivå innan och efter exploatering. Se bilaga 6 för mer detaljer. 

 

För att komplettera svämplanen har en översiktlig ytvattenmodellering gjorts 

vid ett 100-års regn med 10 minuters varaktighet och en klimatfaktor på 1,25. 

Ytvattenmodellering har gjorts efter befintliga höjddata och resultatet visar att 

vattnet ansamlas på samma platser som vid höga flöden i Applerumsån. 

Lokal ökning 

av svämplan 
Gräns för 

planområde 
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Figur 9: Översvämningsanalys (se även bilaga 3). I teckenförklaringen redovisas vattendjupet. 

 

Ur resultatet från ytvattenmodelleringen kan det utläsas att vattnet främst 

samlas längs med Applerumsåns sträckning samt kring de befintliga åarna 

och bäckarna som ansluter till Applerumsån. Modelleringen utgör ett 

underlag till planering och höjdsättning av nya ytor som planeras vid 

exploateringen av planområdet. 

Figur 8 visar att den östra delen av planområdet kommer att ta stora ytor i 

anspråk av svämplanen. Vid en närmare anblick efter fältinventering utgörs 

många av dikena i denna delen av planområdet av raka urgrävda 

skogsdiken, se figur 10. Områdena runt dessa utgör inga höga naturvärden. 

 

Figur 10: Bild av skogsdike i östra delen av planområdet. 
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6 MKN - MILJÖKVALITETSNORMER 

Planområdet belastar vattenförekomsterna Applerumsån och 

Oskarshamnsområdets kustvatten samt vattendraget Klämnabäcken. 

 

Figur 11: Applerumsåns sträckning. 

 

Tabell 1: Miljökvalitetsnormer för planområdets recipienter. 

Applerumsån Ekologisk status Kemisk status utan överallt 

överskridande ämnen 

Statusklassning 

2015 

Måttlig ekologisk 

status 

God 

Mål God ekologisk status 

2021 

God kemisk ytvattenstatus 

 

Identifierade miljöproblem är miljögifter och förändrade habitat genom fysisk 

påverkan. Åtgärdsförslagen omfattar bla ekologiskt funktionella kantzoner. 

Åtgärden innebär förenklat att man skapar en zon innefattande strandzonen 

samt det fastmarksområde som direkt påverkar ytvattnet. Inom zonen 

gynnas etablering av en naturlig vegetation och närmast vattnet bör träd och 

buskar dominera (med undantag för betesmarker). Storleken på zonen bör 

minst omfatta 15 meter men också anpassas till den omgivande marken (tex 
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lutning) samt att den bör vara bredare (20 - 30 m) vid vatten med höga 

naturvärden.  

 

Klämnabäcken är idag ingen vattenförekomst enligt vattendirektivet och har 

därför inte statusklassats. Den mynnar dock i Östersjön i ett område, 

Oskarhamnsområdets kustvatten, som har statusklassats. 

 

 

Figur 12: Klämnabäcken sträckning till utloppet (markerat med rött)i Sjöboviken norr om 
Påskallavik. 

 

Tabell 2: Miljökvalitetsnormer för Oskarshamnsområdets kustvatten. 

Oskarshamnsområdets 

kustvatten 

Ekologisk status Kemisk status 

Statusklassning 2015 Måttlig ekologisk 

status 

Uppnår ej god 

Mål God ekologisk 

status 2027 

God kemisk 

ytvattenstatus 

 

Identifierade miljöproblem är övergödning och syrefattiga förhållanden samt 

miljögifter. 
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7 LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR 

En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts av WSP i september 

2016 och redovisas i ett geotekniskt PM och MUR Geo daterade 2016-10-

28. Utredningen syftar till att i stort klargöra de geotekniska förhållandena 

inom planområdet. 

7.1 MARKFÖRHÅLLANDEN  

Jordartskartan2 ger en grov bild av de olika jordarternas utbredning. Ur 

jordartskartorna2 i figur 13 och 14 kan det utläsas att inom planområdet 

dominerar urberg, Sandig morän och mossetorv. Ur dagvatten synpunkt är 

det mest intressant för att veta markens infiltrationsmöjligheter, vilket 

redovisas i genomsläpplighetskartan3 i figur 15. 

 

Figur 13: Jordartskarta med västra delen av planområdet markerat (SGU, 2016). 

 

                                                      
2 Jordartskarta från SGU (Sveriges geologiska undersökning), Hämtad via 
kartgeneratorn, http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html, 2016-04-
25 
3 Genomsläpplighetskarta från SGU (Sveriges geologiska undersökning), 
Hämtad via kartgeneratorn, 
http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html, 2016-04-25 

http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html
http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html
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Figur 14: Jordartskarta med östra delen av planområdet markerat samt jordartskarta med östra 
delen av planområdet markerat (SGU, 2016). 

 

  

 

Figur 15: Genomsläpplighetskarta med planområdet. 

 

De geotekniska undersökningarna visar att jorden inom 

undersökningsområdet huvudsakligen består av berg, morän eller lösa 

organiska jordarter. De organiska jordarterna utgörs huvudsakligen av torv 

och gyttja. 
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I genomsläpplighetskartan är området markerat som ” låg och medelhög 

genomsläpplighet”. Den låga genomsläppligheten är främst koncentrerad till 

områdena runt Applerumsån och de mindre vattendragen/dikena. 

Detta innebär att området har mindre goda förutsättningar för infiltration. 

 

 

7.2 GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN 

Det finns ingen information kring områdets grundvattenförhållanden 

tillgänglig och inga grundvattenrör installerades i den geotekniska 

undersökningen. Inom låglänta områden bedöms dock grundvattnet ligga i 

nivå eller någon meter under markytan. 

 

  

Observera! 

Jordartskartan och den hydrauliska konduktiviteten för respektive jordart är 

generella och ger enbart en antydan om möjligheterna till infiltration. 

Innan det beslutas att införa infiltration av dagvatten behöver en fältundersökning 

genomföras. Detta för att få mer exakt information om infiltrationsmöjligheterna i 

området. 

Jordarter med god genomsläpplighet ger en bra möjlighet till infiltration, men ger 

också en ökad risk att föroreningar sprids till grundvattnet. 
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7.3 BEFINTLIGT LEDNINGSNÄT 

Befintliga VA-ledningar i form av vatten och spillvatten finns idag längs med 

tillfarten. VA-ledningarna utgår från avfallsanläggningen och ansluter norrut 

till ledningar i Åsavägen. 

 

Figur 16: Befintliga VA- ledningar (markerade med blått och rött). 

 

  

VA-ledningar längs tillfarten 

Åsavägen 
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7.4 MARKAVVATTNING 

Det aktuella planområdet ingår inte i något markavvattningsföretag4. Dock 

finns det markavvattningsföretag som finns nedströms planområdet samt ett 

uppströms i Klämnabäcken. Markavvattningsföretagen är dimensionerade för 

flöden upp till 1 l/s,ha. 

Inget direktutsläpp till markavvattningsföretagen görs från planområdet. 

 

Figur 17: Befintliga markavvattningsföretag (markerade med prickar). 

 

  

                                                      
4 WebbGIS, Länsstyrelsen Kalmar, http://ext-
webbgis.lansstyrelsen.se/Kalmar/Underlag/, 2016-11-08 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Kalmar/Underlag/
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Kalmar/Underlag/
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8 UNDERLAG FÖR FRAMTIDA 
DAGVATTENHANTERING 

8.1 MARKANVÄNDNING 

Inom planområdet är det fortfarande oklart vad de föreslagna ytorna ska 

användas till. Klart är att en yta är utpekad som farligt gods och att det blir en 

kombiterminal med diverse järnvägsspår. För att nå de olika områdena inom 

planområdet är ett flertal vägar planerade. 

Övriga ytor är tänkta att användas som grönytor/naturmark samt innefatta 

fördröjningsåtgärder för dagvattnet. 

Planlagda ytor inom kvartersmark är klassade som industrimark och lager, 

järnväg samt kombiterminal.   

Hela planområdet är ca 173 ha, och den tänkta exploateringen utgör en 

relativt hög andel av det totala planområdet, tex utgör industrimarken ca 95 

ha. Detta innebär att den hårdgjorda ytan ökar och avrinningen från framtida 

ytor sker snabbare än i dagsläget. 

 

8.2 OSKARSHAMNS KOMMUNS PLANPROGRAM 
OCH DAGVATTENPOLICY 

I program till detaljplan för södra infarten Oskarshamn, Oskarshamns 

kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län, 2015 står det att: 

 Dagvattenlösningar utformas öppna så de utgör ett positivt inslag i 

närmiljön. 

 Med en genomtänkt utformning kan det även vara möjligt att 

kompensera den negativa inverkan exploateringen har på 

naturmiljön. 

 De geologiska förhållandena möjliggör inte infiltration av några större 

mängder av dagvatten 

 De är nödvändigt med lösningar för att fördröja dagvattnet. 

 En kombination av dagvattendammar som både fördröjer och renar 

dagvattnet och lokalt omhändertagande av dagvatten är att föredra. 

 Diken som sakta leder dagvattnet till våtmarker och vattendrag. 

 Vid kraftigare regn ska körbanor fungera som en kanal att föra bort 

vatten. 

I Oskarshamns kommuns dagvattenpolicy från 2013 är följande punkter av 

vikt för projektet: 

1. Kommunens dagvattenlösningar ska bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för hav, sjöar och vattendrag uppnås 

2. Dagvattensystemen ska vara utformade så att en stor del av 

föroreningarna som möjligt ska avskiljas och nedbrytas under 

vattnets väg till recipienten. Tillförseln av föroreningar till 

dagvattensystemen ska begränsas så långt som möjligt och 

föroreningarna ska i första hand angripas vid källan. Naturliga 
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vattendrag ska inte beaktas eller utnyttjas som dagvattendiken och 

dammar. 

3. Sträva efter att grönområden eller gröna stråk för öppen ledning och 

infiltration av dagvatten avsätts i detaljplan. 

4. Verka för att dagvatten renas genom minst sedimentering. 

I kommunens prioriteringsgrunder för dagvattenhantering ska 

1. Nya bebyggelseområden ska i första hand förses med lokalt 

omhändertagande av dagvatten. 

2. Där dagvatten ej kan infiltreras ska öppen dagvattenavledning och 

fördröjning genomföras. 

 

Då det är begränsat med infiltrationsmöjligheter inom planområdet kommer 

föreslagen lösning främst ske genom att beakta prioriteringsgrund 2. 
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9 DAGVATTENHANTERING INOM 
PLANOMRÅDET 

9.1 OMRÅDESINDELNING SAMT FÖRDELNING AV 
YTOR 

Planområdet har delats in i fem delområden. Varje delområde kommer att 

fördröjas och renas innan det släpps ut till recipienten. Indelningen av 

delområden har utgått från de framtagna avrinningsområdena samt de 

framtida planerade industri och lagerytorna, järnvägsytorna, och vägytorna. 

I delområde 1 finns en yta som är utpekat för farligt gods. 

 
Figur 18: Indelning av delområden i planområdet. Röd prick markerar område för farligt gods. 

 

Omhändertagande av dagvattnet har utförts enligt riktlinjer i P1105. Där 

kravet på återkomsttider för regn när det gäller industriområden avgörs 

utifrån möjligheterna att skapa fördröjningsvolymer och översvämningsytor. 

 Omhändertagandet av dagvattnet inom planområdet ledningar/diken 

utgår från kravet att klara av att ta hand om ett 10-års regn alt ett 10-

års regn med klimatfaktor utan att trycklinjen stiger över marknivå. 

 Planområdet skall inte avbörda mer dagvatten än vad det gör idag 

då det är skogsmark. 

 Fördröjningsåtgärder för dagvattnet ska klara av att fördröja ett 10-

års regn alt ett 10-års regn med klimatfaktor. 

 Planområdet ska klara ett 100-års regn utan att en 

marköversvämning ger skador på byggnader. 

 

De tre översta punkterna som berör ledningsnätet är VA-huvudmannens 

ansvar och den nedersta som berör markavrinning är kommunens ansvar.  

                                                      
5 P110, ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten”, Svenskt Vatten 



 

 
 

 
22 | 10219755  • Utveckling av terminal Kvastmossen 

Tabell 3: Framtida ca areor inom planområdet 

 

Tabell 4 Beräkning av reducerad ca framtidaarea. 

 

9.2 UTSLÄPP AV DAGVATTENFLÖDEN 

Om dagvattnet från området släpps direkt till nedströms liggande recipient 

finns risk att den kommer att överbelastas. Eftersom markförhållandena inte 

är lämpliga för infiltration anses inte detta vara ett bra alternativ. 

För att inte avbörda mer dagvatten till recipienterna än det som kommer från 

området idag har utflödet begränsats till 6 l/s ha. Detta värde är taget från 

P110 figur 4.4 som beskriver naturmarksavrinningen från olika stora 

områden. För ett område som är 180 ha stort uppgår naturmarksavrinningen 

vid ett 10-års regn till 1080 l/s ha. Utifrån detta har sedan erforderlig 

magasin/fördröjningsvolym beräknats. 

Ovanstående resonemang innebär för markavvattningsföretaget nedströms i 

Applerumsån ingen skillnad i storlek på dagvattenutflödet från planområdet, 

utan fördröjningsåtgärderna är dimensionerade så att planområdet inte ska 

avbörda mer dagvatten till recipienterna än vad som kommer från området 

idag. 

Markavvattningsföretaget i Klämnabäcken berörs ej då detta ligger 

uppströms planområdets utlopp för dagvatten. 

 FRAMTIDA AREA (m2) 

Markanvändning Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 

Industri 201 120                               

(inkl farligt gods 2000m2) 
162 520 371 800 86 710 37 380 

Järnväg/bank 133 940 35 300 60 660 19 990 7 320 

Väg 3 238 23 200 12 500 3 200 1 900 

Grönyta/naturmark 59 752 102 281 231 400 44 793 11 280 

Totalt 398 050 323 301 676 395 154 693 57 880 

 REDUCERAD FRAMTIDA AREA (m2) 

Markanvändning Avrinnings-

koefficient 

 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 

Industri 0,5 100 560 81 260 185 900 43 355 18 690 

Järnväg/bank 0,5 66 970 17 650 30 330 9 995 3 660 

Väg 0,8 2 590 18 560  10 000 2 560 1 520 

Grönyta/naturmark 0,1 5 975 10 228 23 140 4 479 1 128 

Totalt  176 095 127 698 279 370 60 389 24 998 
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9.3 FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN 
INOM PLANOMRÅDET 

Föreslagna fördröjnings-, samt reningsåtgärder: 

 Svackdiken/diken 

 Fördröjningsmagasin 

 Tillfällig uppdämning av dagvatten på vägytor 

 Ett eget magasin med avstängningsanordning, för ytan som är 
föreslagen för farligt gods.  

 

 

Figur 19: Planområdets fem delområden med föreslagna fördröjningsåtgärder. 
Dagvattenmagasin markerade med röda prickar och svackdike/dike markerat med gröna streck. 

 

Föreslagna fördröjningsåtgärder återkopplar till de punkter som står i 

program till detaljplan samt till Oskarhamns dagvattenpolicy genom att 

dagvattnet omhändertas i delvis öppna lösningar samt att föroreningarna får 

en chans att avskiljas genom sedimentering, fastläggning och biologiskt 

upptag. Fördröjningsåtgärderna som föreslås är diken, svackdiken och 

dagvattenmagasin. 

Dagvattenmagasinens och svackdikena/dikenas placering har valts med 

tanke på att inte inkräkta på områden med höga naturvärden, minska risken 

att beröras av översvämning från vattendragen, samt i största mån ej störa 

de naturliga dikena och vattendragen. I delområde 3, utformas svackdiket 

genom att det kommer att anpassas så att det inte stör det naturliga 

vattendraget. 

Gällande att ta ytor i anspråk av svämplanen så utgörs delområde 1:s diken 

av djupa kanalliknande diken som fort transporterar vattnet vidare till 

recipienten, Föreslagna fördröjningsåtgärder gör att dagvattnet både fördröjs 

och renas innan det når recipienten. 

Delområde 1-4 kommer att efter fördröjning ledas till Applerumsån medan 

delområde 5 kommer at efter fördröjning avledas till Klämnabäcken. 

 

För Farligt gods 

Klämnabäcken 
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9.3.1 Svackdike 

Svackdiken föreslås för delområde utmed den hårdgjorda ytan i delområde 

1, 3 och 5. 

Ett svackdike är ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning. Diket 

har ingen permanent vattenyta utan fylls med vatten vid regntillfället. 

Svackdiken ger en mycket hög flödeskapacitet och fördröjningsvolym redan 

vid små vattendjup. Dikena kan utformas med genomsläppligt material vilket 

låter dagvattnet infiltrera i maken.  

Innan svackdike anläggs bör grundvattennivån undersökas för att kontrollera, 

att diket anläggs över högsta grundvattenyta.  

Ett svackdike är ofta beklätt med vegetation som tex gräs. Utformning kan 

vara ett vanligt dike eller med ett underliggande makadammagasin för att 

skapa en större utjämningsvolym och en bättre föroreningsavskiljning. 

Förutom att ha en utjämningsfunktion av flödet fungerar diket även som 

föroreningsfälla. Rening sker främst genom att föroreningar bundna till 

partiklar fastnar i slänternas vegetation. En viss rening av vattnet sker också 

genom att växterna tar upp och binder föroreningarna.  

Fördelar med svackdiken är även att de är relativt billiga att anlägga och 

underhålla jämfört med ledningsdragningar. Exempel på svackdiken visas i 

figur 20 och 21. 

 

Figur 20: Bild på hur ett svackdike kan utformas (bild tagen av WSP). 
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Figur 21: Bild på hur ett svackdike kan utformas (bilden är från SLU i Alnarp). 

9.3.1.1 Beräkningsförutsättningar 

För område 3 har volymen har beräknats på vattendjupet 1 m i svackdiket 

och släntlutningen 1:4 Med djupet 1,5 m och en bottenbredd på 2 m blir 

svackdiket 14 meter brett för beräkningar med klimatfaktorn 1,2.  

För område 5 har volymen har beräknats på djupet 0,9 m i svackdiket och 

släntlutningen 1:3,5. Med djupet 1,4 m och en bottenbredd på 1 m blir 

svackdiket 11 meter brett för beräkningar med klimatfaktorn 1,2. Utformning 

har gjorts med ett underliggande makadamlager på 30 cm i botten av diket. 

9.3.2 Fördröjningsmagasin/Våta dammar 

Fördröjningsmagasin/våta dammar föreslås för delområde 2 och 3 samt för 

ytan med farligt gods. 

Vid regn leds dagvatten in i dammen och skapar temporärt en ny högre 

vattenyta i magasinet. Magasinet kan vara torrlagt eller ha en permanent 

vattenyta. Skillnaden mellan vattenytan vid regntillfället och 

normalvattenytan/botten kallas reglervolym. I anslutning till magasinets 

inlopp, kan en fördjupad del anläggas. Här samlas sand och sedimenterat 

material. Magasinet kan med fördel förses med ett negativt utlopp för att 

erhålla oljeavskiljning. 
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Dammar som har en permanent vattenyta är effektiva att utjämna 

flödestoppar och avskilja föroreningar i dagvattnet. Nackdelen är att de är 

platskrävande samt kräver viss skötsel och tillsyn. 

       

Figur 22: Förslag på hur ett fördröjningsmagasin kan utformas (Cecilia Hjort WSP). 

 

Dagvattendammen som är tänkt att ta hand om dagvattnet från ytan där 

farligt gods ska förses med avstängningsanordning för att hindra eventuella 

utsläpp och föroreningar att ta sig vidare mot recipienten. 

9.3.3 Öppna avvattningsstråk med eller utan infiltration vid 
parkeringsytor. 

Andra lösningar som kan bli aktuella inom planområdet vid tex mindre 

parkeringsytor/asfaltsytor är avvattningsstråk. 

Avvattningsstråken ska ta omhand om det dagvatten som ej infiltreras. I 

stråken fördröjs och renas dagvattnet samtidigt som det främjar 

grundvattenbildning. Stråken kan kompletteras med underliggande 

dräneringsstråk av makadam och dräneringsledning, se figur 23-25. 

 

Figur 23: Sektion på hur ett infiltrationsstråk kan utformas,(Dagvattenseminarie, exempel från 
Portland, Stockholm 2012). 



 
 

 

 
10219755 •  Utveckling av terminal Kvastmossen  | 27   

Inom delområdena kan delar av framtida parkeringsytorna/asfaltsytorna 

höjdsättas, så att dagvattnet kan rinna av direkt mot avvattningsstråket (se 

figur 24). 

 

Figur 24: Parkeringsyta/asfaltsyta som lutar ut mot ett avvattningsstråk (Hållbar dag- och 
dränvattenhantering, P105, Svenskt Vatten 2011). 

 

Kupolsilen kan med fördel placeras något upphöjd i infiltrationsstråket. Detta 

gör att en fördröjningsvolym skapas som kan infiltrera ned i marken. I 

samband med häftiga regn finns möjlighet för vattnet, att även rinna ned i 

kupolsilen för vidare transport mot svackdike och fördröjningsmagasin. 

 

Figur 25: Infiltrationsstråk där dagvattenbrunnens intag är placerad högre än botten på 
infiltrationsstråket (Hållbar dag- och dränvattenhantering, P105, Svenskt Vatten 2011). 

9.3.4 Oljeavskiljning 

Ytterligare åtgärder för oljeavskiljning kan bli aktuellt beroende på vilka 

verksamheter som etablerar sig inom planområdet. Kraven för oljeavskiljning 

kommer då att regleras i verksamhetens tillstånd. 

9.3.5 Höjdsättning samt översvämningsrisk 

Vid intensiv nederbörd riskerar planerat dagvattensystem att drabbas av 

översvämningar. Detta till följd av att kapaciteten i dagvattensystemet 

överskrids. 

Fördröjningsmagasinen och svackdikena har undvikits att placeras i direkt 

anslutning till vattendragen för att minska riskerna för 

översvämningspåverkan.  
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Höjdsättningen av planområdet ur dagvattensynpunkt syftar till att 

säkerhetsställa byggnaderna/kvartersmarken mot översvämning. Här krävs 

ett helhetsgrepp när planområdets ytor höjdsätts.  

Delar av gator bör ligga lägre än byggnadernas lägst belägna delar. Detta för 

att säkerhetsställa att dagvattnet kan rinna av ytledes vid extrema regn.  

I planförslaget som redovisas i figur 26 är vägarna höjdsatta så att de klarar 

att avleda vatten ytledes vid intensiva regn. De låglänta delarna 

sammanfaller till stor del med de mindre vattendragen och Applerumsån. 

Detta sammanfaller även med svämplanens syfte att det är de låglänta 

delarna kring vattendragen som tillåts översvämmas vid intensiva regn och 

höga vattenflöden. 

 

Figur 26 Översiktlig höjdsättning för planområdet för att säkra byggnader/kvartersmark mot 
översvämning. Dagvattnets flödesriktning är markerat med gröna pilar. Vattnet leds till 
lågpunkter på vägen, som fungerar som magasin vid översvämning. Under järnvägsspåret 
anläggs en genomföringsledning som avleder vatten ut mot naturmarken.  

  

APPLERUMSÅN 
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10 BERÄKNING AV 
FÖRORENINGSHALTER 

För att kunna göra en bedömning avseende påverkan av föroreningshalterna 

på Applerumsån och Klämnabäcken, har beräkningar av föroreningshalter 

genomförts. Beräkningarna är utförda i datorprogrammet Stormtac. 

Beräkningen baserar sig på att rening av dagvattnet sker i föreslagna 

dagvattenlösningar som dagvattenmagasin och svackdiken. 

Då riktvärden för dagvattenutsläpp saknas nationellt, används de förslag till 

riktvärden för dagvattenutsläpp som Riktvärdesgruppen i det regionala 

dagvattennätverket i Stockholms län tog fram år 2009. Även Stormtac 

använder dessa riktvärden som jämförelsevärden. Dagvattenföroreningarna i 

nollalternativet (dagens situation) samt planerad utformning av planområdet 

utan rening respektive med rening jämförs med riktvärdena för nivå 1M. 

Denna nivå innebär att direktutsläpp till recipient ej sker utan 

dagvattenutsläppet sker till ett delavrinningsområde uppströms recipienten. 

M:et betyder att dagvattnets slutliga recipient är mindre sjöar, vattendrag 

eller havsvikar. 

Tabell 5: Bedömda föroreningshalter (μg/l). Jämförelse mot riktvärde där 
gråmarkerade celler visar överskridelse av riktvärde. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil 

Riktvärde 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40000 400 

Nollalternativet 

Applerumsån 

32 720 3 5 12 0,1 0,44 0,5 0,004 15000 83 

Föreslagen utformning 

område 1,2,3 och 4 som leds 

till Applerumsån, utan 

rening 

190 1784 18,7 32,5 170,1 0,9 9,3 11,24 0,05 65340 1483 

Föreslagen utformning 

område 1,2,3 och 4 som leds 

till Applerumsån, med 

rening 

65 1030 2,2 9,7 30,3 0,26 1,36 1,36 0,02 11154 147 

Nollalternativet 

Klämnabäcken 

32 720 3 5 12 0,1 0,44 0,5 0,004 15000 83 

Föreslagen utformning 

område 5, som leds till 

Klämnabäcken, utan rening 

230 1800 22 36 200 1,1 11 13 0.057 77000 1800 

Föreslagen utformning 

område 5, som leds till 

Klämnabäcken, med rening 

81 620 1,1 1,8 14 0,06 0,54 0,63 0,022 4500 89 
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Resultatet av föroreningsberäkningarna visar: 

 Beräkningarna visar att nollalternativet ligger under riktvärdena.  

 För planområdet överskrids riktvärdena för i stort sätt alla ämnena 

om dagvattnet ej renas.  

 För den planerade planutformningen med föreslagna fördröjning- 

och reningsåtgärder överskrids inga riktvärden för dagvattnet efter 

rening.  

 
Försämring av dagvattenkvalitet beror på att planområdet ändrar sin 

markanvändning från naturmark till industrimark, väg, järnväg och blandat 

grönområde. Andelen av gröna ytor efter exploatering blir betydlig mindre.  

I föroreningsberäkningar antas att reningen av dagvatten från område 1, 2, 3 

och 4 sker i dagvattendammar. Dagvattnet från område 5 renas i svackdike. 

Då riktvärdena inte överskrids, bedöms inte planutformningen påverka 

gällande miljökvalitetsnormer för vatten och vattenförekomst.  
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