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Sammanfattning 

Sweco har på uppdrag av Lantmännen Fastigheter AB utfört en dagvattenutredning för kv 

Brödet 1 som ligger strax utanför Karlstad. Planområdet är cirka 15 hektar och består i 

dagsläget huvudsakligen av industribyggnader och stor andel hårdgjorda markytor, 

omgivet av naturmark. Lantmännen Fastigheter AB planerar att utveckla området med 

bostadsbebyggelse fördelat på radhus och flerfamiljshus, äldreboende och förskola, samt 

centrumbebyggelse inklusive idrottsanläggningar. Naturmarken som omger 

detaljplaneområdet bevaras.   

Idag finns inga kända reningsanläggningar för dagvattnet inom området och ingen känd 

anslutningspunkt till det kommunala dagvattenledningsnätet i Stampvägen. Ungefär 

hälften av planområdet bedöms avvattnas via ledningsnät och utloppsledning till 

Alsterälven, medan övriga delar avrinner ytligt inom området till diken som saknar 

anslutning till ledningsnät. Slutlig recipient för planområdet är vattenförekomsten 

Hammarösjön i Vänern. Recipienten har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej 

god kemisk status idag. Recipienten har dock hög status avseende näringsämnen och 

ljusförhållanden samt nickel och kadmium som riskerar att spridas via dagvatten.  

Det övergripande målet med dagvattenutredningen är att föreslå en hållbar systemlösning 

för hur dagvattnet ska hanteras, både med tanke på dagvattnets kvalitet och kvantitet. 

Karlstads kommun tillämpar 10 mm fördröjning på kvartersmark och allmän platsmark 

vilket i öppna dagvattenanläggningar både ger en bra fördröjning och rening av 

dagvattnet innan vidare avledning till recipienten. Kvaliteten på dagvattnet som avleds 

från planområdet ska vara så bra att det inte riskerar att påverka recipientens status 

negativt eller äventyra dess möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna, utan istället bidra 

till att miljökvalitetsnormerna kan följas.  

Resultatet av utredningen visar att årsmedelflöden och den totala årsbelastningen av 

föroreningar minskar något i och med planförslaget, även utan dagvattenåtgärder. Den 

hårdgjorda industrimarken ersätts delvis med grönytor och en markanvändning som ger 

lägre föroreningsbelastning jämfört med befintligt läge.  

Fördröjning och rening av dagvatten från kvartersmarken föreslås i öppna 

växtbäddslösningar, skelettjordar och genomsläppliga beläggningar, innan det leds vidare 

till kommunalt ledningsnät i de allmänna gatorna. Dagvatten från de allmänna gatorna 

föreslås avledas ytligt till svackdiken längs med ena sidan av vägen och via kupolbrunnar 

anslutas till ledningsnät och vidare till en dagvattendamm som planeras i planområdets 

lägsta punkt, dit även dagvatten från kvartersmarken avleds efter rening. Dammen blir 

planområdets ”end-of-pipe” lösning som säkerställer bra dagvattenkvalitet innan det 

avleds till recipienten. När dagvattenåtgärdernas reningseffekt inkluderas i beräkningarna 

blir föroreningsbelastningen betydligt lägre än för befintligt område. Bedömningen utifrån 

ett dagvattenperspektiv är därför att ett genomförande av planförslaget leder till en klart 

förbättrad dagvattenhantering. Exploateringen bedöms inte påverka recipientens status 

negativt eller äventyra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvatten utan 

istället bidra till att miljökvalitetsnormerna kan följas. Sanering av förorenad mark inom 

planområdet kommer genomföras vilket också förbättrar föroreningssituationen framöver. 
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Den pluviala översvämningsanalysen för befintlig situation visar på två större lågpunkter i 

ett träskliknande område intill SJs banvall och en mellan planområdet och E18. 

Vattendjupet i båda dessa vattensamlingar uppgår till ca 0.7 m. Pga osäkerheter kring en 

eventuell järnvägstrumma, har den exkluderats från analysen, vilket gör att vattendjupet 

intill banvallen kan ses som ett worst case scenario. Trots avsaknaden av trumma, 

påverkar inte vattenansamlingen banvallens bärighet.  

Därtill finns det några mindre lågpunkter med vattendjup upp till 0.2 m inom planområdet 

där befintliga parkeringsytor kommer att ersättas med bostadsområden. Det är viktigt att 

dessa ytor höjs över Lantmannavägen, som löper i nord-sydlig riktning, och att det 

skapas, efter lokalt omhändertagande av det dagvatten som faller inom planområdet, en 

sekundär avrinning mot vägen. En förlängning av Lantmannavägen föreslås, för att 

säkerställa en säker avledning av större nederbördsmängder ner till föreslagen damm.  

Dammen kommer att förses med en reglervolym för att kompensera för borttagandet av 

planområdets befintliga lågpunkter, vars sammanlagda magasineringsförmåga uppgår till 

ca 180 m3.  

Trots att rinnvägarna inte visar vattendjup, bedöms framkomligheten till och från 

planområdet vara god även vid större nederbördsmängder, vilket till stor del beror på 

området sluttande karaktär. Utryckningsfordon bör kunna ta sig fram till och från 

planområdet utan större problem.  
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1 Bakgrund och syfte  

Sweco har på uppdrag av Lantmännen Fastigheter AB utfört en dagvattenutredning för 

fastigheterna Brödet 1, Alsterbruk 1:1, Alsterbruk 1:2 och Alsters Herrgård 1:1 i Karlstad 

kommun. Fastigheterna utgör tillsammans kvarteret Brödet 1. Planområdet är cirka 15 

hektar och nyttjas idag som ett industriområde. 

Detaljplanen innebär bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus, radhus, äldreboende, 

förskola samt centrumområde inklusive idrottsanläggning. Den planerade bebyggelsen 

kommer inte bara omvandla områdets utseende utan också ge det en ny 

markanvändning och därmed en förändrad dagvattenavrinning och föroreningssituation.     

Uppdraget omfattar en dagvattenutredning i detaljplaneskede för hela planområdet samt 

en översvämningsanalys för befintlig situation och en övergripande analys för framtida 

situation. Det huvudsakliga syftet med utredningen är att redovisa befintliga 

dagvattenförhållandet inom planområdet och efter genomförandet av planerad 

ombyggnation. Beräkningar av flöden, fördröjningsvolymer och föroreningar presenteras 

tillsammans med förslag på åtgärder. Förslaget tar hänsyn till rådande 

miljökvalitetsnormer för recipienten liksom kommunala krav gällande fördröjning av 

dagvattnet. 

1.1 Underlag  

Följande underlagsmaterial till dagvattenutredningen har använts:  

• Illustrationsplan, daterad 2021-04-30  

• ArcGIS- Alster Web, information hämtat mellan den 2021-04-29- 2021-06-30 

• Grundkarta över aktuellt område 

• Remissversion Riktlinjer dagvattenhantering - ansvarsfördelning och checklistor 

• Remissversion Dagvattenplan - målsättning, ställningstaganden och krav 

• Översvämningsrisk i Karlstad – Riktlinjer för planering och bygglov 

Samtliga höjder i rapporten anges i höjdsystemet RH2000 och använt koordinatsystem är 

SWEREF 99 13 30. 
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2 Styrdokument och riktlinjer för dagvattenhantering  

2.1 Miljökvalitetsnormer för ytvatten  

Miljökvalitetsnormerna för ytvatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en 

vattenförekomst. Varje vattenförekomst är statusklassad utifrån ekologisk status och 

kemisk status. 

Vid planärenden ska alltid hänsyn tas till recipientens status och dess 

miljökvalitetsnormer. Planens genomförande får ej negativt påverka recipientens status 

eller dess möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvatten. Ingen försämring i 

statusen till en lägre klass får ske vad gäller den sammanvägda statusen, men även för 

var och en av de enskilda kvalitetsfaktorerna. 

Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att MKN följs, Länsstyrelsen ska 

pröva kommunens beslut, ändra eller upphäva en detaljplan om det kan befaras att 

beslutet innebär att en MKN inte följs. I arbetet med dagvattenhanteringen blir därför 

miljökvalitetsnormerna för recipienten styrande och dagvattenhanteringen måste 

säkerställa att fastställda normer kan uppnås även efter genomförande av 

exploateringen. 

Utgångspunkten är att uppnå en så hållbar dagvattenhantering som möjligt inom området 

och med särskild fokus på att minska belastningen av de ämnen som recipienten har 

problem med och som är förknippade med förekomst och spridning via dagvattnet.  

2.2 Karlstads kommuns dagvattenplan 

Karlstads kommun har en dagvattenplan som är ute på remiss för antagande under år 

2021. Karlstads kommuns målsättning är att genom hållbar dagvattenhantering skapa 

mervärden i samhället samtidigt som negativ påverkan på människor och miljö 

minimeras. Den hållbara dagvattenhanteringen ska efterlikna naturens sätt att 

omhänderta dagvatten. Detta uppnås genom att dagvatten fördröjs, avleds, renas och 

nyttjas för god gestaltning nära källan. Den hållbara dagvattenhanteringen ska beakta 

miljömässiga, ekonomiska och sociala behov. För att nå målen ska arbetet med 

dagvatten utgå från ett antal ställningstagande:  

• Dagvatten ska i första hand hanteras i öppna, gröna dagvattenanläggningar nära 

källan för att möjliggöra infiltration, fördröjning och trög avledning 

• Förorenat dagvatten ska renas för att minska påverkan på recipienter och bidra 

till god status i kommunens vattenförekomster 

• Dagvatten ska ses som en resurs vid gestaltning 

• Dagvatten-och skyfallsfrågor ska vara en naturlig del av samhällsplaneringen  

• Ansvarsfördelningen för dagvatten-och skyfallshantering ska vara tydlig och 

samarbetet väl utvecklat inom och över förvaltningsgränserna 
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2.3 Karlstads kommuns riktlinjer vid översvämningsrisk 

Översvämningsrisk i Karlstad – Riktlinjer för planering och bygglov (Karlstad kommun, 

2018) beskriver hanteringen av väderhändelser med högre återkomsttider. De punkter 

som främst berör denna utredning listas nedan: 

• Karlstads dagvattenledningsnät har generellt en kapacitet att avleda regn med 

10–30 års återkomsttid. Regn med högre återkomsttid skall avledas på markytan. 

• I bebodda områden skall regn med 200-års återkomsttid undersökas. I 

verksamhets-/industriområden kan nederbörd med lägre återkomsttider 

accepteras. I områden med samhällsviktig verksamhet bör en högre återkomsttid 

undersökas.  

• Byggnation intill Vänern måste placeras över + 46.48 m, vilket motsvarar 200-års 

vattennivå.  

2.3.1 Fluvial översvämning  

Fluvial översvämning sker när kapaciteten i ett vattendrag eller en sjö inte räcker till och 

vattendraget/sjön bräddar till omkringliggande landområden som vanligtvis står torrt. 

Fluvial översvämning är sällan lierad med nederbörd av skyfallskaraktär, utan snarare vid 

perioder med en längre, lågintensiv nederbörd, ibland i kombination med snösmältning. 

Även eventuella dammbrott kan påverka den fluviala översvämningsrisken. Planerad 

bebyggelse och dess grundläggningsnivå bör ta hänsyn till de extrema vattenstånd som 

kan uppstå, där beräknat högsta flöde (BHF) ofta är styrande för ny bebyggelse, med 

samhällsviktig karaktär. I Karlstads fall är det dock ett 200-årsnivå som ska undersökas. 

Karlstad kommun och Sweco har tillsammans gjort bedömningen att planerad byggnation 

ligger så pass mycket högre än de (extrema) vattennivåer som kan uppstå i Alsterälven. 

Även Vänerns 200-års vattennivå, + 46.48 m, ligger flera meter under planerad 

byggnation.  

2.3.2 Pluvial översvämning  

Pluvial översvämning riskerar att uppstå vid intensiva nederbördstillfällen, då en stor 

mängd nederbörd faller på kort tid. Pluvial översvämning benämns ofta som skyfall, vilket 

i Sverige definieras som minst 1 mm nederbörd på 1 minut alternativt 50 mm på en timme 

(SMHI, 2017). Då vald metod (kap 7.4) inte inbegriper parametern tid, används begreppet 

översvämningsanalys, istället för skyfallsanalys. Plan- och avrinningsområdets 

egenskaper medför till att utredningen inte inbegriper en modellering med en 

hydrodynamisk modell, utan bedömningen har gjorts att en lågpunktskartering med 

verktyget SCALGO Live svarar väl gentemot utredningens behov.    
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2.4 Riktvärden vattendjup 

I Sverige existerar inga existerar inga exakta riktvärden vad gäller olägenheter vid 

översvämningar, men för att ändå få en uppfattning om olägenheten/skadorna som 

intensiva och kraftiga nederbördsmängder kan orsaka kan följande vattendjupsintervall 

användas som grova riktvärden:  

• 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet 

• 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med vanliga motorfordon*, risk för stor skada 

• > 0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv 

* Större utryckningsfordon kan hantera ett vattendjup upp till 0.5 m, (Storstockholms Brandförsvar, 2019). 

Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att alla översvämningar inte nödvändigtvis utgör ett 

problem. Problem uppstår först när vattnet orsakar en värdeförlust, påverkar 

kommunikation/transport, eller riskerar hälsa och liv. Även översvämningens uppehållstid 

och vattenhastighet kan vara en viktig faktor när risker och skador kvantifieras.  
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3 Områdesbeskrivning och markanvändning  

3.1 Befintliga förhållanden 

Kvarteret Brödet 1 är beläget strax öster om Karlstad, i området Alster. I dagsläget utgörs 

området av ett industriområde och områdets norra del är till stor del hårdgjort medan 

dess södra del är något mindre exploaterad, se Figur 1. I planområdets norra del upptar 

parkeringsytor i markplan en stor andel av ytan. I norr angränsas planområdet av E18 

och i söder av SJ:s banvall. Väster om planområdet rinner Alsterälven, som några 100-

tals meter nedströms planområdet mynnar i Vänern.   

 

Figur 1. Befintliga förhållanden, kv Brödet 1. Planområdets gränser markerade i rött. 
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3.2 Planerad exploatering och utformning av området  

Planen syftar till att ersätta industriverksamheten med bostäder och samhällsfastigheter 

samt handel enligt  Figur 2. I norra delen av planområdet (orange färg i figuren) planeras 

det för centrum, handel och idrottsanläggning, resterande delar blir bostäder i form av 

radhus- och villaområden (gul), flerfamiljshusområden (mörkblå), parhus (ljusblå) och 

vård-och omsorgsboende samt förskola på fastigheten i sydväst (rosa). Sammanlagt är 

det drygt 200 lägenheter som byggs. Alla vägar inom planområdet blir allmänna vägar.  

 

Figur 2. Planerad exploatering efter strukturskiss, daterad 2021-04-30.  



  

   

 
 

7(47) 
 

RAPPORT 

2021-07-02 

SLUTLIG VERSION 

 

 

 

4 Platsspecifika förutsättningar 

4.1 Höjdförhållanden och avrinningsområde 

Med hjälp av Lantmäteriets laserscanning kunde planområdets avrinningsområde 

definieras. Laserscanningen utfördes 2020 och ger en aktuell överblick över 

höjdförhållanden i och omkring planområdet. Med hjälp av laserscanningens punktmoln 

skapades en höjdmodell på rasterformat med 2x2 m upplösning som använts för att 

definiera avrinningsområdet, se Figur 3. Avrinningsområdet är 42 hektar stort och 

avgränsas av vattendelare, dvs höjdpunkter i terrängen, vilka till stor del utgörs av väg 

E18 i norr, SJs banvall i söder och en mindre kulle i öster. 

 

Figur 3. Höjdförhållanden (m) inom definierat avrinningsområde. 
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Markhöjderna når högst i avrinningsområdets östra delar, med höjd omkring + 90 m. 

Marken sluttar i sydvästlig riktning, och avrinningsområdets lägsta höjder (ca +45–46 m), 

återfinns intill Alsterälven samt norr om Vänern. Inom planområdet går höjderna från ca + 

60 m i dess norra, till ca + 48 m i dess södra delar.  

För att bättre förstå vilka områden som bidrar till avrinning kan avrinningsområdet delas 

upp ytterligare, i s.k. delavrinningsområden. Aktuellt avrinningsområde kan delas upp i 

fem delavrinningsområden (delARO1-5), enligt Figur 4. 

 

Figur 4. Avrinningsområdets delavrinningsområden. Generell rinnriktning markeras med vita pilar. 
Orange ellips markerar område där järnvägstrumma eventuellt kan förekomma.  
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Allt vatten som faller inom DelARO1 (4.6 ha) och delARO2 (5.2 ha) avvattnas i en västlig 

riktning mot Alsterälven. DelARO3 (13.8 ha) och DelARO4 (16.4 ha) avvattnas i en 

generell sydlig riktning och allt vatten som faller inom delARO3 avvattnas genom två 

vägtrummor i delavrinningsområdets södra del till delARO4. DelARO5 (2.0 ha) har en 

generell västlig rinnriktning och flödar samman med delARO4 vid en järnvägsunderfart, 

för att rinna vidare söderut mot Vänern. 

Noteras bör att det vid denna utrednings genomförande är osäkert huruvida en 

järnvägstrumma leder dagvatten från det träskliknande området söder om planområdet, i 

sydlig riktning, under banvallen, och vidare mot Vänern. Trumman skall enligt kommunen 

vara placerad där, men detta har inte kunnat bekräftas varken genom underlag eller vid 

platsbesök. På grund av osäkerheterna kring trummans existens har den i denna 

utredning uteslutits. I fall en järnvägstrumma finns (se Figur 4 för ungefärlig placering) 

rinner både DelARO3 och DelARO4 via den till träsket söder om banvallen och vidare 

mot Vänern.  

4.2 Jordarter och hydrogeologi 

All nederbörd som faller inom avrinningsområdet infiltrerar antingen marken och bidrar till 

grundvattenbildning eller rinner av på markytan enligt de topografiska förutsättningarna.  

Vid mindre regn bidrar generellt en större del av regnet till grundvattenbildning än vad det 

gör vid regn med högre återkomsttider. Infiltrationskapaciteten kan skilja sig avsevärt 

mellan olika jordarter och beror främst på kornstorlek, packningsgrad och vattenhalt. 

Sandiga och grusiga jordarter har hög dräneringsförmåga, och uppnår sällan mättade 

förhållanden, vilket gör att infiltrationskapaciteten är relativt god vid långvariga regn och 

potentiellt även vid intensiva regn. Kompakta jordarter som silt och lera, har betydligt 

sämre infiltrationskapacitet. 

Avrinningsområdets jordarter, enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 

jordartskarta, visas i Figur 5 nedan. 
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Figur 5. Avrinningsområdets ytligt liggande jordarter. 

Majoriteten av avrinningsområdets yta består av jordarter med relativt god 

infiltrationsförmåga; isälvssediment, postglacial finsand och sandig morän. Samtidigt finns 

några områden som domineras av urberg, som har nästintill obefintlig 

infiltrationsförmåga. Planområdet visar ungefär samma karaktär som avrinningsområdet i 

stort; postglacial finsand dominerar, men en stor yta urberg förekommer också. 

Isälvssediment förekommer längs med hela Alsterälvens sträckning. 
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Notera att jordarterna avser dominerande jordart, ner till 0.5 m under markytan. Enligt 

SGUs jorddjupskarta, Figur 6, är det skattade jorddjupet främst mellan 0-5 m inom 

planområdet. I områden med urberg uppgår jorddjupet, om överliggande jord ens 

förekommer, till maximalt 1 m. Där jorden domineras av postglacial finsand är det 

skattade jorddjupet mellan 1–3 m, medan det i områden med isälvssediment varierar 

mellan 3–5 m. Jordens karaktär och jorddjupet i planområdets delar som inte präglas av 

urberg tyder på god infiltrationsförmåga. 

 

Figur 6. Jorddjupskarta från SGU. Planområdet ungefärliga utbredning har markeras i svart. 
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4.3 Föroreningar mark och grundvatten  

Sweco har utförts fyra markundersökningar mellan år 2011–2020. I PM sammanställning 

av miljötekniska markundersökningar (Sweco, 2021) ges en samlad bedömning av 

föroreningssituationen i mark inom detaljplaneområdet. Figur 7 nedan visar samtliga 

provpunkter. Den samlade bedömningen är att det föreligger risk för exponering av 

föroreningar från området, eftersom undersökningarna har påvisat halter av metaller och 

organiska föroreningar som överskrider riktvärdena för KM1 och/eller MKM. Där 

lättflyktiga organiska föroreningar påvisats kan risk finnas för ånginträngning i byggnader. 

Rekommendationen från Sweco är att dessa föroreningar avgränsas. Sanering av 

markföroreningar förbättrar föroreningssituationen inom området och minskar risk för 

föroreningsspridning till recipienten. Det finns inga genomförda provtagningar på 

grundvattnets kvalitet och det bedöms inte behövas genomföras. 

 

Figur 7. Provpunkter för de genomförda marktekniska undersökningarna. Gröna punkter avser 
halter som är lägre än mindre än ringa risk, gula punkter avser halter över känslig markanvändning, 
och rosa punkter avser halter över mindre känslig markanvändning.   

 
1KM= känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning  
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5 Befintlig avvattning  

5.1 Avvattningsvägar och utloppspunkter  

Områdets avvattningsvägar inklusive utloppspunkter är idag inte helt klargjorda. Det finns 

inget ledningsunderlag inom planområdet. I Figur 8 visas ytlig avrinningsriktning med blå 

pilar samt de tre utloppspunkterna från området, bedömt utifrån grundkarta och 

platsbesök.  

Vid genomfört platsbesök påvisades en utloppsledning i norra delen av planområdet i 

slänten mot Alsterälven, i Figur 8 benämnd ”nordvästra utloppspunkten”. Den nordvästra 

utloppspunkten avvattnar med stor sannolikhet den nordvästra delen av planområdet 

idag.  

Övriga västliga delar av planområdet ligger nivåmässigt idag så att det med stor 

sannolikhet avvattnas till Alsterälven. Avvattning sker antingen via ytlig avvattning mot 

slänten och vidare till Alsterälven eller via det befintliga dagvattenledningsnät som 

avleder dagvattnet mot det förmodade sydvästra utloppet enligt Figur 8.   

Inom övriga delen av planområdet, i Figur 8 benämnt som ”område med oklar 

avvattning”, finns det på vissa fastigheter dagvattenbrunnar, men inga servisanslutningar 

till det kommunala dagvattenledningsnätet i Stampvägen2. Avvattning från området sker 

antingen via öppna diken i riktning mot Stampvägen alternativt till den södra 

utloppspunkten där en trumma noterades vid platsbesöket. Trumman leder ut vattnet till 

ett större öppet dike som i sin tur avvattnas till ett dike längs med banvallen. 

Som tidigare nämnts, bör det noteras att det vid denna utrednings genomförande är 

osäkert huruvida en järnvägstrumma leder dagvatten från det befintliga diket längs med 

järnvägens norra sida under banvallen, och vidare mot Vänern. Trumman skall enligt 

kommunen vara placerad där, men detta har inte kunnat bekräftas varken genom 

underlag eller vid platsbesök. Om trumman inte finns så skapas en lågpunkt norr med 

järnvägen och när den fylls rinner vattnet med västlig riktning längs med banvallen. 

Längs med Stampvägens östra sida finns ett grönstråk som avvattnar större delen av 

Stampvägen idag, kupolbrunnar längs med grönstråket ansluter till det kommunala 

dagvattenledningsnätet. Dagvattenledningsnätet mynnar i Vänerns strandlinje3, befintligt 

ledningsunderlag visar dock inte exakt utloppspunkt.  

 
2Karlstad kommuns VA-avdelning filmade ledningsnätet i Stampvägen och hittade inga servisanslutningar från 

Kv Brödet (mailkommunikation med VA-enheten Karlstad kommun den 2021-05-17).  

3Muntlig kommunikation med VA-enheten Karlstad kommun.  
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Figur 8. Ytlig avrinningsriktning och förmodade utloppspunkter idag. Blåa pilar visar ytlig 
avrinningsriktning. Orange linje visar ungefärlig vattendelare för område som avvattnas mot 
Alsterälven och övrigt område (område med oklar utloppspunkt).  

5.2 Markavvattningsföretag  

Det finns inga markavvattningsföretag som området avvattnas till idag.  



  

   

 
 

15(47) 
 

RAPPORT 

2021-07-02 

SLUTLIG VERSION 

 

 

 

6 Recipient, status och miljökvalitetsnormer  

Nedan beskrivs ytvattenrecipienten med avseende på dess ekologiska och kemiska 

status samt miljökvalitetsnormer. Informationen gällande status och miljökvalitetsnormer 

är hämtad från VISS 2021-05-11.   

6.1 Ytvattenrecipientens status  

Hela planområdet avvattnas idag och framöver till Vänern och recipienten är 

vattenförekomsten ”Hammarösjön” (WA63296442/SE658511-137345). Se 

vattenförekomstens utbredning i Figur 9. En del av planområdet avvattnas till 

Hammarösjön via Alsterälven, men påverkan från planområdet sker just i Hammarösjön i 

och med att det är i Alsterälvens utlopp som dagvattnet avleds från planområdet. Efter 

planerad exploatering föreslås att allt dagvatten som avrinner från planområdet avvattnas 

i samma utloppspunkt (efter rening) till Hammarösjön via Alsterälvens utlopp.  

Figur 9. Recipienten Hammarösjön och dess utbredning i Vänern markerad i turkos färg och 

planområdet i rött.  

6.1.1 Ekologisk status och miljökvalitetsnorm 

Hammarösjön har otillfredsställande ekologisk status. Utslagsgivande parameter för 

bedömningen är fisk, som expertbedömts till otillfredsställande status p.g.a. att 

fisksamhällena i Vänern som helhet bedöms vara väsentligt annorlunda än vad de var 

under orörda förhållanden. Makrofyter, närområdet runt sjön samt hydrologisk regim är 
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bedömda till måttlig status, medan syrgasförhållanden är bedömda till otillfredsställande 

status. Detta styrker bedömningen att statusen är sämre än god. Tillförlitligheten i 

klassningen är satt till medel. Värt att notera är alltså att detta gäller för Vänern i helhet 

och ej specifikt för Hammrösjön.  

Ekologiska statusen avseende näringsämnen och ljusförhållande är hög medan 

syrgasförhållanden klassas som otillfredsställande. Tillförlitligheten i syrgasklassingen är 

medel på grund av mätvärdena uppvisar variation över år, då tidigare undersökningar har 

visat på hög status (före år 2013), god status (2013–2016), och proverna 2017 visar på 

måttlig eller otillfredsställande status.  

Vattenförekomstens status med avseende på halten särskilt förorenande ämnen sätts 

som god. Statusen är egentligen okänd eftersom mätvärden saknas i aktuell 

vattenförekomst för parametrar som riskerar, enligt påverkansanalysen, att spridas till 

vattenförekomsten i så stor mängd att relevanta gränsvärden kan överskridas. Eftersom 

mätvärden saknas är tillförlitligheten 0. 

Föreslagen miljökvalitetsnorm är god ekologisk status till 2033.  

6.1.2 Kemisk status  

Hammarösjön uppnår ej god kemisk status. Bedömningen är en sammanvägning enligt 

"sämst styr"-principen av alla prioriterade ämnen.  

Utslagsgivande för den kemiska statusbedömningen är att de prioriterade ämnena 

bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver och kvicksilverföreningar inte uppnår god 

status. Det är överallt överskridande ämnen där en nationell klassificering har gjorts och 

inga mätningar inom den aktuella vattenförekomsten som ligger till grund för 

klassificeringen.  

Kadmium och kadmiumföreningar liksom nickel och nickelföreningar uppnår god status.  

Flera av de övriga prioriterade ämnena är ej klassade eftersom det saknas representativa 

mätningar. Man bör därför ta i beaktande att recipienten kan ha problem med att flera 

andra ämnen inte heller uppnår god kemisk status.  

Miljökvalitetsnormen är god kemisk status. Nationellt undantag gäller för PBDE och 

kvicksilver på grund av att föroreningarna anses härröra från långväga globala 

luftföroreningar. Det är tekniskt omöjligt att på lokal nivå minska halterna så pass mycket 

att god status kan uppnås med avseende på dessa ämnen. För PBDE och kvicksilver 

gäller därför tillsvidare att halten inte får öka.  
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7 Beräkningsmetodik 

7.1 Årsmedelflöden 

Årsmedelflöden (m3/år) och dimensionerande flöden (l/s) för regn med återkomsttid på 10 

år har beräknats med dagvatten-och recipientmodellen StormTac.  

Modellen beräknar årsflöden utifrån markanvändning, avrinningskoefficienter och årlig 

nederbörd (700 mm/år i Karlstad). Årsmedelflöden beräknades för hela planområdet för 

befintlig situation och efter planerad exploatering, med indata enligt Tabell 1. 

Markanvändning för befintlig situation har tagits fram utifrån grundkarta och 

markanvändning för planerad exploatering har tagits fram utifrån Illustrationsplan, daterad 

2021-04-30.  

Tabell 1. Markanvändning, avrinningskoefficienter (ᵠ) och sammanvägda avrinningskoefficienter för 
befintlig situation samt för planerad exploatering.  

Markanvändning 
Befintlig 
situation 
area (ha) 

Befintlig  
ᵠ 

Planerad 
exploatering  

area (ha) 

Planerad  
ᵠ 

Industrimark 5,26 0,80 - - 

Väg (ÅDT 1000) 1,40 0,80 1,40 0,80 

Villaområde 0,091 0,35 0,33 0,35 

Blandat grönområde 8,37 0,10 6,31 0,10 

Radhusområde - - 1,99 0,40 

Parhusområde* - - 0,29 0,40 

Flerfamiljshusområde - - 1,94 0,45 

Centrumområde - - 1,51 0,70 

Äldreboende och förskola - - 1,35 0,30 

Totalt 15,1 0,41 15,1 0,34 

*ingår i markanvändning radhusområde vid beräkningar i Stormtac 

7.2 Dimensionerande flöden och erforderlig fördröjning per fastighet  

Dimensionerande flöden har beräknats efter planerad exploatering utifrån regnintensitet, 

rinnsträcka, vattenhastighet samt markanvändning och avrinningskoefficienter. Flödena 

har beräknats för varje fastighet och i en förmodad anslutningspunkt, eftersom 

höjdsättningen inte är klar för området. Vid flödesberäkningar sätts regnets varaktighet till 

10 min, även om det kan antas vara lägre än så. Enligt P110 bör generellt inte en kortare 

rinntid än 10 minuter användas inom bebyggda områden. I Tabell 2 framgår 

markanvändning och yta för respektive fastighet och i Figur 10 visas 

fastighetsindelningen.  

De dimensionerande flödena efter exploatering tar hänsyn till ett klimatpåslag om 25 %, i 

och med att SMHI förutspår mer intensiva regn i framtiden vilket kommer att leda till 

ökade dimensionerade flöden. 

Dimensionerande flöden för befintlig situation har inte beräknats i och med att de saknar 

anslutningspunkter till kommunalt dagvattenledningsnät idag.  
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Enligt Karlstads kommuns dagvattenplan ska dagvatten fördröjas på kvartersmark och 

allmän platsmark: Vid ny-och större ombyggnation ska dagvatten från hårdgjorda ytor 

ledas till lokal dagvattenanläggning med fördröjningskapacitet motsvarande minst 10 mm 

nederbörd per kvadratmeter hårdgjord yta (reducerad area).  

För att kunna dimensionera dagvattenanläggningar inom fastighetsmark har erforderlig 

fördröjningsvolym beräknats per fastighet samt för kommunal väg. I Tabell 2 visas 

erforderlig fördröjningsvolym per fasighet som är beräknad utifrån fastighetens area och 

avrinningskoefficient samt kravet att fördröja 10 mm nederbörd (där fördröjningsvolymen 

= Ared*0,01 m). Naturmarken omfattas inte av fördröjningskravet och redovisas därför inte 

i tabellen. 

Tabell 2. Erforderlig fördröjningsvolym (m3) per fastighet. Area, avrinningskoefficient och reducerad 
area framgår också vilket har använts som underlag till att beräkna fördröjningsvolymen utifrån 
kravet att fördröja 10 mm nederbörd. 

Fastighet/yta 
Area 

(ha) 

ᵠ Ared 

(ha) 

10 mm fördröjning 

m3 

Centrumområde 1,5  0,7 1,05 105 

Kommunala vägar 1,4 0,8 1,12 112 

Radhusområde 1  0,78 0,45 0,35 31 

Radhusområde 2 0,97 0,45 0,44 39 

Radhusområde 3 0,24 0,45 0,11 11 

Parhusområde 0,29 0,45 0,13 12 

Flerfamiljshusområde 1  0,43 0,45 0,19 20 

Flerfamiljshusområde 2 0,32 0,45 0,14 15 

Flerfamiljshusområde 3  0,73 0,45 0,33 33 

Flerfamiljshusområde 4  0,46 0,45 0,207 21 

Äldreboende och förskola 1,4 0,3 0,42 42 

Villaområde ”sydöstra” 0,23 0,35 0,081 8 

Villa ”gula villan” 0,091 0,35 0,032 3 

Summa    452 m3 
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Figur 10. Fastighetsindelningen inom planområdet. Gränserna är ungefärliga.  
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7.3 Föroreningsberäkningar 

Beräkning av föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvattnet har genomförts med 

dagvatten-, och recipientmodellen StormTac, v20.2.2. Modellen beräknar 

föroreningshalter och årlig föroreningsbelastning med hjälp av föroreningshalter från 

angiven markanvändning, avrinningskoefficienter samt årsnederbörd. I rapporten 

redovisas föroreningshalt (µg/l) och föroreningsbelastning (kg/år) för hela planområdet. 

Följande föroreningar har beräknats: fosfor, kväve, bly, koppar, zink, kadmium, krom, 

nickel, kvicksilver, suspenderad substans, opolära alifatiska kolväten (olja), Bens(a)pyren 

(BaP) och polybromerade difenyletrar (PBDE). För samtliga ämnen redovisas totalhalter 
och för alla fallen avses föroreningshalt/mängd i dagvattnet i den punkt där dagvattnet 

lämnar planområdet.  

Föroreningshalter- och belastning har beräknats för befintligt område, efter exploatering 

utan dagvattenåtgärder (utan LOD4) och efter planerad exploatering med föreslagna 

dagvattenåtgärder (med LOD). Vid planerad exploatering med LOD har reningseffekterna 

av respektive föreslagen åtgärd inkluderats i beräkningen.  

  

 
4LOD= Lokal dagvattenhantering (dagvattenhantering nära källan)  
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7.4 Översvämningsanalys  

För att identifiera risker för stående vatten i lågpunkter inom planområdet i samband med 

ett extremt regn har lågpunktskarteringsverktyget SCALGO Live använts. Verktyget 

analyserar höjddata ur ett ytvattenperspektiv och ger en övergripande systemförståelse 

av avrinning och vattenansamlingar vid kraftig nederbörd. Lantmäteriets höjddata (kort 

beskrivet i Kapitel 4.1) har använts som underlag för att ta fram rinnvägar och lågpunkter. 

Vatten från hela avrinningsområdet bidrar till ytlig avrinning, enligt de topografiska 

förutsättningarna, med vald nederbörd och ansamlas i tillgängliga lågpunkter. Dagvattnet 

leds dock inte alltid via ytan utan kan också ledas via vägtrummor och andra 

vattenledande strukturer. Kända trummor, men inte dagvattenledningar, har kompletterat 

höjdmodellen, för att undvika fiktiva vattensamlingar. Ingen nederbörd anses infiltrera 

eller avledas av dagvattenledningsnätet. När en mindre lågpunkt fyllts till sin tröskelnivå 

fylls nedströms lågpunkter tills vattnet når utströmmande punkt i sjö eller hav, se Figur 11. 

I SCALGO Live används inte parametern tid och det förutsätts att allt regn når 

lågpunkterna direkt. Verktyget ger en bra bild av terrängens lågpunkter och 

vattenmassors djup och utbredning vid olika nederbördsmängder.   

 

Figur 11. Konceptuell bild som visar fyra vattendelare (grön, röd, gul och lila), se i den övre bilden. 
Så snart lågpunkten i det gröna avrinningsområdet nått sitt tröskelvärde kommer vatten flöda 
nedströms vilket ger upphov till en ny gemensam vattendelare, enligt den nedre skissen. 

Varaktigheten av ett regn väljs antingen som den tidsmässigt längsta rinnsträckan eller 

som oftast är praxis, 6 timmar. Då rinntiden är relativt kort inom området, och för att göra 

ett konservativt antagande, har ett 6 timmars regn, med en 200-års återkomsttid valts för 

denna studie, vilket motsvarar 132 mm (Dahlström, B., 2010). Notera att denna volym 

inkluderar en klimatfaktor på 1.25, då SMHIs klimatanalys för Värmland län visar på en 

framtida ökning av intensiv nederbörd med nederbörd med 20-30% framåt slutet av seklet 

(SMHI, 2015). Undersökt återkomsttid följer både Trafikverkets och Karlstad kommuns 
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riktlinjer. Därutöver har ett avdrag för ett 10-årsregn, utan klimatfaktor, gjorts som 

motsvarar ledningsnätets kapacitet och markens infiltrationsförmåga. Undersökt 

nederbörd, efter avdrag (42 mm), motsvarar därmed 90 mm.      

Följande felkällor och osäkerheter i metoden har identifierats:   

• Upplösning. Genom höjddatats upplösning kan mindre vattendrag/diken vars 

botten är smalare än 1 m inte modelleras till fullo. Strukturer som kantstenar och 

vattenledande vägtrummor visas inte heller i datat. Enbart en höjdnivå kan 

beskrivas av höjdmodellen (inte flera nivåer i plan). Därför har t.ex. broar 

viadukter tagits bort i modellen. Det öppnar upp vattenvägarna och förhindrar att 

skapa felaktigt instängda områden.   

• Rinnvägar. Översvämningsutbredningen i lågpunkter i samband med större 

nederbördsmängder visas, men inte det vattendjup som genereras av större 

rinnvägar på grund av dämning. Det beror på att verktyget inte tar hänsyn till de 

hydrauliska förutsättningarna såsom markens råhet och därmed kan ett 

översvämningsförlopp inte studeras.   

• Vattendjup. Vattendjup som redovisas i utredningen speglar lågpunkternas 

vattenhållningsförmåga vid olika nederbördsmängder och inte det maximala 

vattendjupet som kan uppstå på grund av dämningseffekter och markens 

beskaffenhet. 

• Ledningsnät och infiltration. Eventuella ledningsnät representeras inte, men 

dessa påverkar å andra sidan inte de hydrologiska förloppen nämnvärt vid större, 

intensiva nederbördsförlopp. Avsaknaden av infiltration kan också inverka på 

resultatet och medföra att mängden vatten överskattas något av modellen. Detta 

gäller först och främst i områden med jordar som kan hålla mycket vatten. 

• Järnvägstrumma. Som tidigare nämnts är det osäkert huruvida en 

järnvägstrumma är belägen i det träskliknande området i planområdet södra del. 

På grund av osäkerheten har den i denna utredning uteslutits, varför resultaten 

för den pluviala analysen kan ses som konservativa, eller ett s.k. worst case 

scenario.  
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8 Resultat flöden 

8.1 Dagvattenflöden  

Resultatet av flödesberäkningarna visar att årsmedelavrinningen för dagvattenflöden är 

cirka 43 000 m3 för befintligt område och efter planerad exploatering, cirka 36 000 m3/ år, 

se Tabell 3. Det innebär att årsmedelavrinningen minskar till följd av exploateringen vilket 

är en följd av att fler grönytor tillkommer efter exploateringen som i dagsläget är 

hårdgjorda. Beräkningen är gjord efter planerad exploatering utan LOD. Då LOD-åtgärder 

tillämpas minskar årsmedelavrinningen ytterligare. I och med att det saknas 

anslutningspunkter för dagvatten till det kommunala dagvattenledningsnätet idag, har 

inga dimensionerande flöden beräknats för befintligt område. I Tabell 4 anges 

dimensionerande flöde per fastighet vid planerad exploatering i förmodade 

anslutningspunkter till det kommunala ledningsnätet.  

Tabell 3. Årsmedelflöden (m3) för befintligt område och för planerad exploatering utan LOD.   

 Befintligt område Planerad exploatering utan LOD 

Årsmedelavrinning 43 400 m3/år 36 000 m3/år 

Tabell 4. Dimensionerande flöden för planerad exploatering per fastighet för regn med återkomsttid 
på 10 år och med klimatfaktor 1,25. Dimensionerande rinntid är 10 minuter. Flödena är beräknade 
utan de fördröjande åtgärderna som planeras på respektive fastighet.  

Fastighet/yta 
Dimensionerande flöde vid 10-årsregn med 

klimatfaktor, l/s 

Centrumområde 300 

Kommunala vägar 320 

Radhusområde 1  89 

Radhusområde 2 110 

Radhusområde 3 27 

Parhusområde 33 

Flerfamiljshusområde 1  55 

Flerfamiljshusområde 2 42 

Flerfamiljshusområde 3  94 

Flerfamiljshusområde 4  59 

Område för äldreboende och förskola 120 

Villaområde ”sydöstra” 23 

Villaområde ”gula villan” 9 
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8.2 Översvämningsanalys 

Naturliga rinnvägar och lågpunkter inom avrinningsområdet visas i Figur 12 nedan. 

Rinnvägarna leds via ytan, förutom vid de två större vägtrummorna i DelARO 4s södra 

del. Det finns ytterligare ett antal vägtrummor med mindre dimensioner i området, men de 

har låg/ingen påverkan vid större nederbördsmängder Rinnvägarna har klassificerats 

med hänsyn till deras respektive uppströmsområde, vilket ger en övergripande bild av 

rinnvägarnas förmodade betydelse – stort uppströmsområde leder generellt till större 

(tjockare) rinnvägar och vice versa. Större rinnvägar syns längs med Stampvägens södra 

del, och strax öster om den. Störst rinnvägar syns längst i söder där vattnet leds under 

banvallen via järnvägsunderfarten. Därefter leds vattnet vidare mot Vänern. 

Avrinninningsområdet består idag av två större lågpunkter, en i träskområdet intill 

banvallen i söder (i) och en intill E18 i norr (ii). En järnvägstrumma avvattnar eventuellt 

lågpunkt (i), under banvallen och vidare mot Vänern, men i denna analys finns trumman 

inte med vilket skapar en relativt stor vattenansamling som istället avvattnas i östlig 

riktning längs med banvallen. Därmed kan det presenterade resultatet ses som ett worst 

case scenario avseende lågpunktens (i) storlek. Samtidigt, om flöden som överstiger 

trummans kapacitet uppstår, skulle dämning uppstå vilket skulle leda till 

vattenansamlingar uppströms inloppet.   
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Figur 12. Större naturliga rinnvägar och lågpunkter inom avrinningsområdet. Generell rinnriktning 
visas med vita pilar. Trummor leder vattnet från DelARO4 till DelARO3. Notera att lågpunkternas 
utbredning kan variera i storlek beroende på dimensionerat regn. De största lågpunkterna namnges 
i och ii. 
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Rinnvägar och vattenansamlingar av varierande djup inom och intill planområdet, visas i 

Figur 13 nedan. Fyra mindre lågpunkter påträffas intill befintlig verksamhet omkring 

Lantmannavägen, i planområdets norra del. Här uppgår vattendjupet som mest till mer 

blygsamma 0.2 m. Dessa avvattnas söderut via Stampvägen, mot lågpunkt (i) som breder 

ut sig i och omkring diket som löper längs med banvallen. Här uppgår vattendjupet som 

mest till 0.7 m. Vidare avvattnas diket i östlig riktning, och dagvattnet rinner till slut via en 

järnvägsunderfart under banvallen vidare mot Vänern. Observera att vattendjupet i 

lågpunkt (i) skulle vara mindre om en järnvägstrumma hade inkluderats i analysen. 

 

Figur 13. Vattendjup (m) och rinnvägar i avrinningsområdet.  



  

   

 
 

27(47) 
 

RAPPORT 

2021-07-02 

SLUTLIG VERSION 

 

 

 

Skillnaden mellan vattenansamlingens nivå och spårets är ca 4,5 m, vilket med marginal 

säkerställer att vattnet inte tränger in i förstärknings- och frostisoleringslagret vilket skulle 

kunna påverka bärigheten. 

Söder om järnvägsbanken samlas inga betydande vattensamlingar. Samtidigt är 

höjdskillnaden mellan norra och södra sidan av järnvägsbanken endast ca 0.5 m, vilket 

med nuvarande resultat tyder på att inga stora vattennivåskillnader (ca 1 m) kan 

förekomma på de olika sidorna av banvallen. En stor nivåskillnad skulle kunna påverka 

banvallens stabilitet. En profil över vattensamlingar och markprofil visas i Figur 14. 

Erfarenhet från Ostlänkens sträcka Stavsjö-Bäckeby, som studeras i ett 

systemhandlingsskede, säger att det inte ska föreligga någon risk för banvallen sett ur ett 

geotekniskt perspektiv, om: 

• Vattensamlingar inte står närmare än 1,8 m från RÖK (Rälsöverkant) 

• Nivåskillnaden mellan vattenansamlingar på banvallens båda sidor inte är större 

än 3 m. 

Lågpunktskarteringen visar att även i ett scenario där en järnvägstrumma inte finns med, 

finns det god marginal för att inte överstiga nämnda gränsvärden. 

 

Figur 14. Topografi över banvallen och omkringliggande träskmark, med vattensamlingar från 
SCALGO Live. Notera att topografin visar en viss profil (övre vänstra hörnet) och kan därmed 
variera beroende på exakt var profilen dras. Profilen har dragits där vattendjupet är som störst. 
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9 Principförslag för dagvattenhantering  

Planerad exploatering får inte leda till en försämring av vattenkvaliteten i recipienten eller 

äventyra dess möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna. I Karlstads kommun finns än så 

länge inga specifika riktvärden/gränsvärden för en recipient att förhålla sig till när det 

gäller dagvattenutsläpp. Ett annat tillvägagångssätt som därför tillämpats i föreliggande 

utredning är att jämföra föroreningsbelastning för befintlig situation med 

föroreningsbelastning efter planerad exploatering, med- och utan dagvattenåtgärder.  

Målsättningen har varit att dimensionera reningsanläggningar inom planområdet som 

lokalt omhändertar och renar dagvattnet så att ingen belastningsökning sker i fallet efter 

exploatering med föreslagna dagvattenåtgärder. En ökning av något ämne efter 

exploatering innebär inte automatiskt att det påverkar recipientens status negativt, utan 

så länge miljökvalitetsnormen underskrids kan det inte leda till en försämring. En ökning i 

föroreningsbelastning ska dock inte tillåtas om recipienten är känslig mot den 

kvalitetsfaktorn.  

Flödes-och föroreningsberäkningar samt planområdets specifika förutsättningar, 

styrdokument samt miljökvalitetsnormer ligger till grund till föreslagen principlösning för 

dagvattenhantering. Inom kvartersmark föreslås lokala dagvattenlösningar som både 

renar och fördröjer dagvattnet innan vidare avledning till det kommunala 

dagvattenledningsnätet. De dagvattenåtgärder som föreslås är växtbäddar, 

genomsläppliga beläggningar, skelettjordar i trädrader och infiltration i grönytor, fördelat 

inom respektive fasighet enligt Figur 15. Dagvatten från de kommunala vägarna inom 

området föreslås avvattnas till svackdiken längs med ena sidan av vägen och via 

kupolbrunnar anslutas till dagvattenledningsnät och vidare till rening och fördröjning av 

dagvattnet i en dagvattendamm. Till dammen föreslås även att det renade dagvattnet från 

kvartersmark avleds. Anläggningen planeras att bli en kommunal VA-anläggning. 

Anläggningarna som föreslås bidrar också med ett estetiskt värde för område förutom 

deras rent tekniska funktioner.  

Dagvattnet från hela planområdet föreslås därmed att avvattnas i en och samma 

utloppspunkt framöver, det vill säga från dammens utlopp. Det renade och fördröjda 

dagvattnet leds därefter från dammens utlopp västerut i riktning mot Alsterälven. 

Dagvattenledningens sträckning läggs längs med överföringsledningen vilket innebär att 

marken redan är i anspråkstagen. Utloppet mot Alsterälven görs så att erosionsrisk 

minimeras.  

I följande rubriker beskrivs respektive fastighet mer i detalj avseende föreslagen 

dagvattenåtgärd. Ytbehovet för åtgärden är beräknat utifrån den erforderliga 

fördröjningsvolymen. Alla åtgärder är förslag och kan ersättas med andra lösningar med 

motsvarande effekt.  
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Figur 15. En översiktlig bild över planområdet där föreslagna lösningar för att hantera dagvattnet 
inom varje fastighet beskrivs. Gröna linjer: planerade dagvattenledningar.  

9.1 Centrumområde 

För centrumområdet beräknas cirka 105 m3 fördröjningsvolym för att uppfylla Karlstads 

kommuns krav på fördröjning. Inom området blir det till övervägande del hårdgjorda 

markytor inklusive parkeringsytor. I ett längsgående mittstråk i östlig- västlig riktning 

planeras det för ett grönstråk. Detta grönstråk kan med fördel användas även för 

dagvattenhantering, där både rening och fördröjning av dagvatten erhålls. Grönstråket 

kan byggas upp med skelettjordar eller biobäddar beroende på vilken växtlighet som 
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planeras. Planteras det träd föreslås skelettjordar i trädraderna och med föreslagen 

uppbyggnad enligt Figur 16, där porositeten i skelettjorden är 0,20 och porositet i 

makadamlagret är 0,40. Med en anläggningsyta som motsvarar drygt 4 % av fastighetens 

reducerade area blir ytbehovet för anläggningen 400 m2 och inrymmer 120 m3 

fördröjningsvolym, vilket är något mer än fördröjningskravet erfordrar. Ytbehovet kan 

minskas om en nedsänkning av skelettjorden görs ovan makadamlagret vilket ger en 

reglervolym och ytterligare fördröjningsvolym, alternativt att materialet i skelettjorden har 

högre porositet än vad som är förutsatt i beräkningen. I ovan beräkning är reglervolymen 

inte inkluderad.  

 

Figur 16. En schematisk bild på skelettjordsuppbyggnad. 

9.2 Allmänna vägar  

Erforderlig fördröjningsvolym är 112 m3 för de allmänna vägarna. Detta inkluderar dock 

även den del av Stampvägen som ingår i planområdet. Stampvägen kommer inte att 

förändras i och med planförslaget och de grönstråk som finns där idag föreslås även 

fortsättningsvis att avvattna vägen. För övriga vägar inom planområdet föreslås att de 

avvattnas ytligt till svackdiken längs med ena sidan av vägen och via kupolbrunnar 

ansluts till det allmänna dagvattenledningsnätet och vidare till dagvattendammen som 

placeras enligt Figur 15.  

Dammar dimensioneras utifrån ett förhållande mellan dammens permanenta yta (Ap) och 

det reducerade avrinningsområdets yta (Ared) som avleds till dammen. Dammens 

permanenta yta bör vara cirka 1,5 % av Ared, vilket resulterar i en bra reningseffekt. 

Dammens yta kan dock minskas och ändå upprätthålla en bra reningseffekt, men i detta 

skede är det bättre att reservera en större yta som i senare skede vid behov kan minskas. 

Utifrån Ared som uppgår till 4,1 ha5, blir dammens permanenta yta cirka 550 m2. Med 

tillkommande slänter (1:3) för dammens reglervolym, blir dammens totala anläggningsyta 

cirka 750 m2. Total permanent volym (Vp) i dammen är drygt 300 m3. Med enbart den 

permanenta volymen inkluderad så överstiger det den erforderliga fördröjningsvolymen 

för de allmänna vägarna med god marginal.  

 
5Dammen dimensioneras utan hänsyn till LOD på kvartersmark.  
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Figur 17 visar en schematisk skiss på den dimensionerade dammen. Grundzonerna i 

dammen är cirka 20 cm djupa och två meter breda. I grundzonen kan våtmarksväxter 

planteras som på många sätt bidrar till dammens förmåga att rena dagvattnet. 

Grundzonerna bidrar också till en sorts säkerhetszon innan dammen blir djupare. Trots 

grundzonen kan staket bli aktuellt som ytterligare säkerhet och för att förhindra olyckor.  

Permanent djup i dammens djupa del föreslås vara minst 1,2 meter för att upprätthålla en 

vattenspegel (djupet förhindrar etablering av växter i den djupaste delen). Observera att 

även reglervolym och reglerdjup har beräknats (Vd1, och Vd2 samt hr1 och hr2) vilka kan 

behöva ändras senare. Dammen är dimensionerad så att den ger bra rening även av ett 

medelregn, vilket i nuvarande dimensionering har en tömningstid på 15 timmar.   

 

Figur 17. Längdsektion och tvärsektion av dagvattendammen som dimensionerats för att 
omhänderta planområdets dagvatten.  

9.3 Radhusområden  

9.3.1 Radhusområden 1–3  

För radhusområde 1–3 beräknas cirka 31, 39 respektive 10 m3 fördröjningsvolym (totalt 

80 m3) behövas för att uppfylla Karlstads kommuns krav på fördröjning inom 

kvartersmark. För radhusområdena föreslås att dagvattnet omhändertas lokalt på 

tomtmarken huvudsakligen via infiltration av dagvatten i gräsmattan. Gräsmattans yta har 

beräknats kunna hantera den volym som måste fördröjas per tomt, se rubrik 9.3.2.  

Dagvatten från takytorna kan ledas via stuprör och ränndalsplattor ut på gräsmattan. För 

att systemet ska fungera tillfredställande är det viktigt att utformningen görs korrekt. Ett 

riktvärde är att marken ska luta ut från husgrunden med 5 % lutning de första 3 metrarna. 

Därefter kan lutningen vara mellan cirka 1–2 % på resterande del av gräsmattan. Se 

principbild i Figur 18.  

Ränndalsplattorna skall läggas minst 2 meter ut från husgrunden. Ränndalsplattan 

närmast huskroppen ska vara en platta med bakkant för att förhindra att vatten rinner 

bakåt, in mot grunden och ner längs grundmuren. Lämpligen utformas utkastaren med en 

75 graders böj och sedan ett 0,2–0,3 m rakt rör över ränndalsplattorna.  
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Uppfarter föreslås göras genomsläppliga och ytorna föreslås där möjlighet finns att lutas 

mot intilliggande grönytor.  

Vid kraftigare regn kan nederbörden överstiga tomtens infiltrationskapacitet. Då 

uppkommer ytlig avrinning från tomten och avledning bör därför anordnas, tex via 

makadamdike eller kupolbrunn som ansluter till kommunalt ledningsnät, se Figur 18 och 

Figur 19. Vilken lösning som väljs beror på hur marken höjdsätts. De så kallade ”släppen” 

mellan radhusfastigheterna 1–2 och mot väg intill radhusfastighet 3 alternativt 

skyfallsvägen (prickmarken) kan eventuellt behöva användas för ledningsdragning 

(och/eller dike) beroende på hur området höjdsätts.   

 

Figur 18. Principbild över hur vattnet avleds via struprörsutkastare.  

 

Figur 19. Principbild över hur vattnet avleds till kupolbrunn som ansluter till kommunalt ledningsnät i 
gata.  
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9.3.2 Erforderlig och tillgänglig fördröjningsvolym per radhustomt 

Erforderlig fördröjningsvolym har också beräknats per tomt för att säkerställa att 

gräsmattan har tillräcklig kapacitet att omhänderta dagvattnet inom fastighetsmark.  

Varje radhustomt är cirka 220 m2 totalt, varav takyta är cirka 60 m2, uppfart och gräsyta 

vid entré upptar 60 m2 och gräsytan cirka 100 m2. 10 mm regnvolym från fastighetens 

hårdgjorda ytor (takytor) ska fördröjas per fastighet vilket ger erforderlig fördröjningsvolym 

på 0,5 m3 fördröjningsvolym / fastighet. För att beräkna tillgänglig fördröjningsvolym i 

gräsytans översta 20 cm ansattes ett värde på porvolymen av 15 %. Total tillgänglig 

fördröjningsvolym i de översta 20 cm av gräsytan är då 3 m3 totalt. I och med att 

infiltrationskapaciteten i gräsyta minst är 10 mm/h (beroende på genomsläppligheten i 

underliggande jordmaterial) bedöms gräsytan kapacitet att omhänderta dagvatten från 

takytor som väldigt god (Stockholm Vatten och Avfall, 2017).  

Det kan alltså konstateras att gräsytan är tillräcklig som infiltrationslösning och ingen 

ytterligare fördröjning behövs på radhusområdena så länge öppen avledning av 

dagvatten från takytor sker.   

9.4 Parhusområde 

Parhusområdet föreslås att hantera sitt dagvatten ytligt på gräsmattan likt 

radhustomterna. Gräsytorna bedöms inrymma den erforderliga volymen, se Tabell 6. Om 

underjordiska fördröjningslösningar väljs som till exempel krossmagasin kommer 

sannolikt det att kräva sprängning i berg i och med att berget ligger i marknivå eller 

mycket nära. Underjordiska lösningar går heller inte i linje med kommunens 

dagvattenplan.  

9.5 Flerfamiljshusområden 

Inom flerfamiljshusområdena behövs totalt 89 m3 fördröjningsvolym för att uppfylla 

Karlstads kommuns fördröjningskrav på kvartersmark (20–,15-, 33-, 21 m3 på respektive 

flerfamiljshusområde 1–4). För att uppnå den fördröjningsvolymen föreslås att dagvattnet 

inom fastigheterna avleds till växtbäddar som kan placeras intill husfasaden alternativt på 

innergårdsytan (att rekommendera om hela volymen fördröjs i samma lösning). Om 

växtbäddarna dimensioneras för att inrymma hela fördröjningskravet så blir ytbehovet på 

respektive fastighet enligt Tabell 5.  

Beroende på hur markytorna inom fastigheten planeras och utformas kan olika 

dagvattenåtgärder kombineras; till exempel kan takytor avvattnas till växtbäddarna 

medan markytor avleds till nedsänkta grönytor. Kupolbrunnar i grönytorna som ansluter 

till kommunalt dagvattenledningsnät säkerställer att dagvattnet kan avledas säkert.  
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Tabell 5. Erforderlig fördröjningsvolym per flerfamiljsfastighet (m3) och ytbehov (m2) om hela 
fördröjningsvolymen inryms i växtbäddarna.  

Fastighet  Erforderlig volym 

per fastighet, m3 

Tillgänglig volym 

växtbädd, m3 

Ytbehov 

växtbädd, m2 

Flerfamiljshusområde 1 20 23 43 

Flerfamiljshusområde 2 15 17 32 

Flerfamiljshusområde 3 33 39 73 

Flerfamiljshusområde 4 21 24 46 

 

Växtbäddsuppbyggnaden kan varieras på flera sätt, i form av olika filtermaterial och/eller 

tjocklek på lagren i växtbädden. Det påverkar både reningsförmåga och tillgänglig 

fördröjningsvolym i växtbädden. I Figur 20 visas en schematisk uppbyggnad av en 

växtbädd som har legat till grund för alla växtbäddsberäkningar som är genomförda för 

detta område.  

 

Figur 20. Schematisk bild på växtbäddsuppbyggnad som ligger till grund för beräknat ytbehov.   

Växtbäddar kan utformas på flera sätt och antingen anläggas som upphöjda eller som 

nedsänkta växtbäddar enligt Figur 21. 
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Figur 21. Bilder på upphöjd växtbädd intill husfasad (bilden till vänster) och nedsänkt växtbädd på 
innergård (bilden till höger).  

9.6 Äldreboende och förskola 

Inom fastighet ”vård-och omsorgsboende för äldre” behövs totalt 42 m3 fördröjningsvolym 

för att uppfylla Karlstad kommuns fördröjningskrav på kvartersmark. För att uppnå den 

fördröjningsvolymen föreslås att dagvatten från takytor avvattnas mot växtbäddar som 

placeras intill byggnaderna och ytterligare en växtbädd anläggs som nedsänkt på 

innergården för att omhänderta dagvatten från de hårdgjorda gårdsytorna. Alternativt kan 

en stor växtbädd anläggas på innergården som avvattnar både takytor och hårdgjorda 

gårdsytor. Om en stor växtbädd anläggs på innergården behöver projektörer i senare 

skede av planera för att dagvatten från takytor ska kunna avledas till växtbäddarna. Det 

kan till exempel planeras via ytlig avvattning i rännor. Växtbäddarna kan antingen vara 

nedsänkta eller upphöjda. En dräneringsledning anläggs i botten på växtbäddarna vilket 

ansluts till tät dagvattenledning i gata. Utifrån dimensionering i Stormtac behövs en 

växtbäddsyta på 81 m2 med en växtbäddsuppbyggnad enligt Figur 20. Det ger en 

fördröjningsvolym om 43 m3 i dimensionerad anläggning.  

9.7 Villaområden  

Inom de villafastigheter som planeras och för befintliga ”gula villan” finns begränsad 

möjlighet att påverka dagvattenhanteringen. Som lösning föreslås ändå att dagvattnet 

liksom på radhustomterna avleds ytligt över gräsytorna, vilket då gör att erforderlig 

fördröjningsvolym uppnås, se Tabell 6.  
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Ett alternativ är också att använda regntunnor som kopplas till husets stuprör och därmed 

samlar upp regnvatten från takytorna. Vattnet kan sedan användas till bevattning under 

torrperioder. Det är viktigt att tunnan har en bräddfunktion om regnmängderna överstiger 

tunnans volym, så att vattnet kan avledas via bräddledningen bort från husgrunden. Även 

när regntunnor används uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen.  

9.8 Generellt inom planområdet  

Generellt inom planområdet gäller att utnyttja de infiltrationsytor som finns tillgängliga. 

Det kan planeras genom höjdsättning så att hårdgjorda ytor avvattnas mot grönytor som 

tillåter infiltration i marken. Beräkningarna tar inte hänsyn till denna infiltration, men 

genom att tillämpa principen blir flödet från området mindre än beräknat.  

Genomsläppliga beläggningar på till exempel uppfarter, gångvägar och parkeringsytor är 

ett annat sätt att minska mängden ytavrinnande dagvatten, se exempelbilder i Figur 22. 

Åtgärderna medför lokal infiltration. Infiltration av dagvatten får endast tillåtas då det inte 

finns förhöjda föroreningshalter i marken som riskerar att spridas via dagvatteninfiltration. 

Om sådan risk föreligger inom någon del av området även efter avgränsning av 

föroreningar ska dagvattenanläggningar göras täta så att inget dagvatten infiltrerar till 

underliggande marklager.  

 

Figur 22. Bilder på genomsläppliga 
beläggningar.  
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9.9 Avskärande diken  

Avskärande diken vid tomtgräns rekommenderas att anläggas när omgivande mark ligger 

högre än bebyggelsen. Det avskärande diket förhindrar att ytavrinnande vatten rinner in 

över tomtmarken. Inom detta område kan det bli aktuellt för att skydda flerfamiljshusen 

intill lekparken där naturmarken har en brant lutning med delvis berg i dagen som kan ge 

upphov till höga flöden. Anläggning av diken kan dock försvåras just av det tunna 

jordtäcket, och ett alternativ är att se till att marken höjdsätts så att vattnet kan rinna ytligt 

mellan husen mot den allmänna vägen som är en skyfallsgata. För parhusen utgör den 

allmänna vägen en skyfallsgata vilket förhindrar att vatten avleds in på fastighetsmark så 

länge husen och fastighetsmarken ligger högre än vägen.     

9.10 Sammanfattning fördröjningsbehov, dagvattenanläggning, tillgänglig 

fördröjningsvolym och ytbehov  

I Tabell 6 sammanfattas erforderlig fördröjning beräknat utifrån fördröjningskrav, 

föreslagen dagvattenanläggning, tillgänglig volym i den dimensionerade anläggningen 

samt dess ytbehov. Tabellen visar tydligt att den tillgängliga volymen i de 

dimensionerande anläggningarna är större än den erforderliga volymen både totalt och 

per fastighet. Det erforderliga fördröjningsbehovet uppnås därmed med marginal.  

Observera att ytbehovet för radhusområden, parhus och villaområden har beräknats 

utifrån gräsmattornas planerade storlek, därför blir tillgänglig volym betydligt större än 

behovet. är Det faktiska erforderliga ytbehovet för att uppnå erforderlig fördröjning är 

egentligen betydligt mindre än ytbehovet som redovisas., men det är en fördel att ha stor 

gräsyta i och med att fördelningen av vatten inte kommer ske jämnt över hela gräsytorna. 

Totalt finns drygt 930 m3 tillgänglig fördröjningsvolym i de föreslagna åtgärderna inom 

planområdet att jämföra mot erforderliga 430 m3.  
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Tabell 6. Sammanfattande tabell över erforderlig fördröjningsvolym, planerad anläggning, tillgänglig 

volym och ytbehov för dimensionerad anläggning.  

Fastighet/yta 
Erforderlig 
fördröjning, 

m3 

Dagvatten-
anläggning 

Tillgänglig 
volym, m3 

Ytbehov, m2 

Centrumområde 105 Skelettjordar 120 400 

Kommunala vägar 112 Damm 300* 750 

Radhusområde 1  0,5 m3/tomt 
(totalt 31 m3) 

Infiltration i 
gräsyta 

3m3/tomt  
totalt 84 m3 

100 m2/tomt6 

Radhusområde 2 0,5 m3/tomt 
(totalt 39 m3) 

Infiltration i 
gräsyta 

3m3/tomt 
totalt 99 m3 

100 m2/tomt 

Radhusområde 3 0,5 m3/tomt 
(totalt 11 m3) 

Infiltration i 
gräsyta 

3m3/tomt 
totalt 27 m3 100 m2/tomt 

Parhusområde 
12 

Infiltration i 
gräsyta 

12 m3/parhus 
totalt 60 m3 

400 m2/parhus 

Flerfamiljshusområde 1  20 Växtbäddar 23 43 

Flerfamiljshusområde 2 15 Växtbäddar 17 32 

Flerfamiljshusområde 3  33 Växtbäddar 39 73 

Flerfamiljshusområde 4  21 Växtbäddar 24 46 

Äldreboende och förskola 42 Växtbäddar 43 81 

Villaområde ”sydöstra” 
8 

Infiltration i 
gräsyta 

70 23407 

Villa ”gula villan” 
3 

Infiltration i 
gräsyta 

25 9108 

Summa 452 m3  931 m3  

*avser Vp, dvs den permanenta dammvolymen (reglervolym exkluderad).  

  

 
6100 m2 avser ytbehov för 3 m3 fördröjningsvolym i gräsmattan. Erforderlig volym är endast 0,5 m3 vilket innebär 
att 20 m2 gräsyta är tillräckligt för att uppnå fördröjningsbehovet. En gräsyta på 20 m2 kräver dock att fördelning 
av vatten är jämnt vilket i praktiken är svårt att uppnå.  
72340 m2 avser den tomtyta som tillsammans utgör de två villafastigheterna. På den gräsytan finns cirka 70 m3 

fördröjningsvolym.  
8910 m2 avser den tomtyta som utgör gula villan. På den gräsytan finns cirka 25 m3 tillgänglig fördröjningsvolym.  
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10 Föroreningshalter och föroreningsbelastning idag och med 
föreslagen principlösning för planerad exploatering 

Föroreningshalter och föroreningsbelastning redovisas i Tabell 7 och Tabell 8. I tabellerna 

redovisas beräkningar för befintligt område, efter planerad exploatering utan 

dagvattenåtgärder (efter exploatering utan LOD) och efter planerad exploatering med de 

planerade dagvattenåtgärdernas reningseffekter inkluderade i beräkningarna (efter 

exploatering med LOD).  

Beräkningarna visar att föroreningshalter- och belastning minskar något i och med ett 

genomförande av planförslaget, även utan dagvattenåtgärder med undantag för kväve 

(N). Detta är ett resultat av att befintlig industrimark till stor del är hårdgjord vilket ger 

upphov till högre avrinning än den planerade exploateringen. Industrimarken i sig ger 

också upphov till högre föroreningshalter i dagvattnet och därmed är mer förorenande, än 

vad bostäder är. Den stora förbättringen i dagvattenkvalitet uppnås dock i scenariot med 

LOD när dagvattenåtgärdernas reningseffekt inkluderas, där beräkningarna visar på en 

tydlig minskning av alla föroreningshalter- och belastning från det dagvatten som 

uppkommer inom planområdet.  

Recipienten har idag otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 

Utslagsgivande för statusklassificeringarna är dock parametrar som förändrade 

fisksamhällen i Vänern som helhet och ämnen som inte huvudsakligen sprids via 

dagvattnet, kvicksilver och PBDE. Kvicksilver och PBDE är föroreningar som anses 

härröra från atmosfäriskt nedsläpp från globala luftföroreningar och det finns ingen 

möjlighet att påverka statusen i recipienten utifrån begränsningar gällande 

dagvattenutsläpp. Därför gäller tillsvidare att inte öka belastningen av dessa ämnen vilket 

också uppnås inom planområdet. I och med att flertalet statusklassificeringar saknas 

gäller att uppnå så effektiv rening av dagvattnet som möjligt för att inte riskera att 

försämra någon statusparameter som har en tydligare koppling till dagvattnet och som 

idag inte är klassificerad.  

Bedömningen utifrån genomförda beräkningar är att föreslagen dagvattenhantering i och 

med ett genomförande av planförslaget följer miljökvalitetsnormerna för ytvatten och att 

planområdet bidrar till att MKN kan uppnås i recipienten Hammarösjön. Bedömningen 

görs med stöd i att planförslaget leder till en markant minskning i föroreningsbelastning till 

recipienten för de föroreningar som har en koppling till dagvattenkvalitet vilka är 

redovisade i utredningen.  
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Tabell 7. Beräknade föroreningshalter för befintligt område, efter exploatering utan LOD och efter 

exploatering med LOD (10 mm på kvartersmark och damm) som renar och fördröjer dagvatten.  

Ämne Enhet Befintligt område 
Efter exploatering - 

utan LOD 
Efter exploatering 

- med LOD 

Fosfor ug/l 170 160 60 

Kväve µg/l 1400 1500 990 

Bly ug/l 12 8,0 1,6 

Koppar ug/l 20 17 6,4 

Zink ug/l 96 56 11 

Kadmium ug/l 0,51 0,40 0,11 

Krom ug/l 5,3 5,0 0,98 

Nickel ug/l 6,4 5,2 1,4 

Kvicksilver ug/l 0,044 0,032 0,018 

Susp. substans µg/l 53 000 51 000 11 000 

Olja µg/l 800 540 68 

BaP ug/l 0,045 0,031 0,0049 

PBDE47 µg/l 0,00015 0,00015 0,000066 

Tabell 8. Beräknad föroreningsbelastning för befintligt område, efter exploatering utan LOD och 
efter exploatering med LOD.  

Ämne Enhet Befintligt område 
Efter exploatering - 

utan LOD 

Efter 
exploatering  
- med LOD 

Fosfor kg/år 8,2 7,8 3,1 

Kväve kg/år 71 72 50 

Bly kg/år 0,58 0,40 0,079 

Koppar kg/år 1,0 0,85 0,33 

Zink kg/år 4,8 2,8 0,55 

Kadmium kg/år 0,025 0,020 0,0057 

Krom kg/år 0,26 0,25 0,050 

Nickel kg/år 0,32 0,26 0,073 

Kvicksilver kg/år 0,0022 0,0016 0,00092 

Susp. substans kg/år 2600 2500 570 

Olja kg/år 40 27 3,4 

BaP kg/år 0,0022 0,0016 0,00025 

PBDE47 kg/år 0,0000075 0,0000075 0,0000033 
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11 Framtida höjder inom planområdet 

Då föreslagen framtida höjdsättning inte finns tillgänglig vid upprättandet av denna 

rapport, kan en översvämningsanalys av framtida situation inte göras. Däremot kan 

analys för befintlig situation ge värdefull input vid framtagandet av framtida höjder. Det är 

viktigt att planens framtida utformning inte påverkar översvämningsrisken negativt inom, 

uppströms och nedströms planområdet. Planens nya markhöjder och byggnation måste 

därför säkerställa att: 

• Befintliga avrinningsvägar inte skärs av och avleds mot känsliga områden.  

• Lågpunkter undviks intill bostäder och verksamheter, men kan tillåtas i 

mångfunktionella ytor och grönytor. 

• Mer dagvatten inte belastar områden nedströms planområdet jämfört befintlig 

situation    

Befintlig situation visar inte på några större betydande lågpunkter inom planområdet, 

frånsett lågpunkt (i) som inte kommer att genomgå exploatering. Däremot, visar höjderna 

i planområdets norra del på fyra mindre lågpunkter på befintliga parkeringsytor. Med 

nuvarande planförslag kommer dessa ytor att bestå av radhusområde samt 

handelsverksamhet, enligt Figur 23 . Notera också att samma rinnväg avviker söderut 

från Lantmannavägen i östlig riktning och korsar det planerade södra radhusområdet. 
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Figur 23. Vattendjup (m) och rinnvägar för befintlig situation jämfört med planerad ombyggnation. 
Fyra problematiska lågpunkter markeras med svart linje.  
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En framtida höjdsättning måste därför undvika att vatten rinner från Lantmannavägen till 

omkringliggande bostadsområden. Istället rekommenderas att marken som omger 

Lantmannavägen placeras högre samt att dagvatten från omgivande bostadsområden 

avrinner ytligt, ut på Lantmannavägen, för vidare avledning söderut. Tanken är att 

Lantmannavägen ska fungera som en ”skyfallsväg” och avleda vattnet i sydlig riktning. Då 

en större del av planområdets södra del (relativt långt ner i avrinningsområdet) kommer 

att bebyggas med bostäder, är det extra viktigt sett ur ett översvämningsperspektiv att 

dessa placeras högre än Lantmannavägen och den lokalgata som planeras längst 

söderut, för att möjliggöra avrinning från byggnader och tomter till lokalgatan. Lokalgatan 

bör vara lika bred som Lantmannavägen och ligga ca 0.3-0.5 m under intilliggande 

byggnaders FG, för att förhindra översvämningsproblematik. Det är viktigt att vägen, 

precis som Lantmannavägen har en fortsatt sydlig lutning för att undvika stående vatten 

intill byggnaderna. Avrinnande vatten avleds sedan vidare från lokalgatan söderut mot en 

dagvattendamm (beskriven i kap 9.2). Figur 24 visar övergripande avvattning inom 

planområdet. 

Dammen dimensioneras för att kunna hantera dagvattenledningsnätets dimensionerande 

återkomsttid och kommer att förses med ett utlopp för en säker vidare avledning av 

dagvattnet, via en dagvattenledning som avleder vattnet västerut och har sitt utlopp intill 

Alsterälven, se kap 9. Vid större nederbördsmängder kommer dagvattendammen att 

brädda vilket leder till ytlig avrinning längs med Granuddsvägen vidare ner mot 

småbåtshamnen (se kap 9).  

Framtida byggnation inom planområdet får inte heller försämra översvämningsrisken för 

befintligt villaområde, öster om Stampvägen. För att säkerställa detta är det nödvändigt 

att Stampvägens befintliga höjder behålls, alternativt sänks. Den rinnväg som idag korsar 

den planerade östra bebyggelsen av två radhus, bör ses över och det bör säkerställas att 

vattnet leds vidare längs med Stampvägen, istället för att skära av österut.   
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Figur 24. Övergripande avvattning för framtida situation. När dagvattendammen fylls (vid större 
nederbördsmängder) avleds vattnet via markytan i sydostlig riktning, längs med Granuddsvägen. 
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12 Slutsatser 

Föreslagen exploatering inom Kv Brödet 1 leder till en ändrad markanvändning från 

befintliga industrifastigheter till bostäder och centrumfastighet och en minskning av 

andelen hårdgjorda ytor. Även utan dagvattenåtgärder, men framför allt med åtgärder 

minskar föroreningsbelastningen efter ett genomförande av planen. Planens 

genomförande leder också till en mer kontrollerad avrinningssituation jämfört med 

dagsläget och sekundära avrinningsvägar för skyfallsflöden planeras. En utloppspunkt 

från området föreslås efter rening och fördröjning av 10 mm nederbörd både på 

kvartersmark och allmän platsmark. Lokala åtgärder inom kvartersmarken som 

växtbäddar, skelettjordar i trädrader, genomsläppliga beläggningar och infiltrationsytor i 

gräsmattor föreslås. På allmän platsmark föreslås en dagvattendamm som renar och 

fördröjer dagvatten från de allmänna vägarna inom planområdet men även 

överskottsvatten från kvartersmarken. De föreslagna anläggningarna följer Karlstads 

kommuns ställningstagande och mål gällande dagvattenhantering och bidrar förutom sin 

rent tekniska funktion även till estetiska värden för området.  

Planerad exploatering med föreslagen dagvattenhantering bedöms inte riskera att leda till 

någon försämring i status för recipienten eller äventyra dess möjlighet att uppnå 

miljökvalitetsnormerna, utan bidrar istället till att miljökvalitetsnormerna för ytvatten kan 

följas. Sanering av förorenad mark inom planområdet kommer genomföras vilket också 

förbättrar föroreningssituationen framöver.  

Den pluviala översvämningsanalysen för befintlig situation utfördes med dimensionerade 

200-årsregn. Resultatet visar på två större lågpunkter, (i) i ett träskliknande område i 

planområdets södra del intill SJs banvall och (ii) mellan planområdet och E18. 

Vattendjupet i båda dessa vattensamlingar uppgår till ca 0.7 m. Utförd analys inkluderar 

inte en möjlig järnvägstrumma som avvattnar i lågpunkt (i) varför vattendjupet här kan 

anses som något överskattat. Därtill skiljer sig vattensamlingens utbredning ca 10 m i x-

led och knappt 5 m i z-led från rälsen.  

Därtill finns det några mindre lågpunkter med vattendjup upp till 0.2 m inom planområdet 

där befintliga parkeringsytor kommer att ersättas med bostadsområden. Det är viktigt att 

dessa ytor höjs över Lantmannavägen, som löper i nord-sydlig riktning, och att det 

skapas, efter lokalt omhändertagande av det dagvatten som faller inom planområdet, en 

sekundär avrinning mot vägen. En förlängning av Lantmannavägen föreslås, för att 

säkerställa en säker avledning av större nederbördsmängder ner till föreslagen damm.  

Planområdets hårdgöringsgrad minskar i och med ett genomförande av planförslaget och 

fördröjningsåtgärder kommer att anläggas. Detta skapar förutsättning för en betydligt 

bättre infiltrationskapacitet samt en trögare avrinning som minskar flödestoppar. Vidare 

kommer dammen kommer att förses med en reglervolym utöver den permanenta 

vattenvolymen. Den föreslagna reglervolymen ska kompensera ett eventuell borttagande 

av planområdets befintliga lågpunkter. Den sammanlagda magasineringsförmågan hos 

planområdets befintliga lågpunkter är ca 180 m3 vilket är mindre än dammens preliminärt 

föreslagna reglervolym.  
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Vidare är det viktigt att den större rinnvägen i Stampvägen behålls, då avrinningen 

potentiellt kan ställa till problem om det avleds åt annat håll. Om planerad ombyggnation 

sker öster om Stampvägen är det viktigt att se till att denna rinnväg leds vidare på ett 

säkert sätt undan planerad och befintlig bebyggelse. Sett ur ett översvämningsperspektiv 

vore det önskvärt om den kunde fortsätta gå i sydlig riktning längs med Stampvägen, och 

inte vika av österut.    

Trots att rinnvägarna inte visar vattendjup, bedöms framkomligheten till och från 

planområdet vara god även vid större nederbördsmängder, vilket till stor del beror på 

området sluttande karaktär. Utryckningsfordon bör kunna ta sig fram till och från 

planområdet utan större problem. Detta bör dock säkerställas för en framtida kontext då 

ett höjdförslag har tagits fram. 
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