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1 BAKGRUND 

Eriksberg är beläget ca 4 km väster om Karlstad tätort och står i förbindelse 
med motorvägen E18. Planområdet omfattar ca 44 ha och är i dagsläget 
främst åkermark. Planförslaget syftar till att exploatera området för att skapa 
ett 37 ha stort verksamhetsområde, se Figur 1. 

Syftet med detta uppdrag är att utreda möjligheter för att säkerställa hållbar 
dagvattenhantering för Eriksbergsområdet efter implementering av ny detalj-
plan. Utredning omfattar uppskattning av flödes- och föroreningebelastning 
från dagvattnet före och efter exploatering, samt översiktligt förslag på fram-
tida dagvattenhantering för att skapa erforderlig fördröjning och rening av dag-
vattnet.  

 

Figur 1. Planområdet (röd markerat) är i dagsläget framförallt brukad jordbruksmark 
(övre bilden). Planförslaget innefattar ett nytt verksamhetsområde (under).  

 

Centrum/Verksamheter 
Verksamheter/Industri/Kontor 
Park 
Natur 
Gata/Väg 
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2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 OBSERVATIONER VID FÄLTBESÖK 
Detaljerade observationer med bilddokumentation finns redovisat i Bilaga 1. 
Nedan redovisas viktiga observationer i samband med fältbesöket: 

2.1.1 Södra området 
Södra området, som ligger mellan E18 och väg 722 (tillfartsvägen till väg 
61/62), är på ca 2 ha och får tillflöde av vatten från område söder om E18 via 
en vägtrumma. Vattnet fortsätter i dike norrut och passerar väg 722 (väg-
trumma). Diket är grundvattenpåverkat, vilket yttrar sig i rikligt med järnutfäll-
ningar. Ängsmarken i anslutning till diket är försumpat med inslag av vatten-
krävande arter såsom tåg och vassäv. Grundvattennivån bedöms ligga nära 
markytan i området mellan vägarna. 

2.1.2 Centrala området 
Diket från E18 fortsätter norrut ut på åkermarken (Figur 2) och vinklar av åt 
öster mot bäcken. Diket är relativt grunt och utgör det första diket från söder i 
det centrala området (19 ha). Även det andra diket från söder, som går från 
väster till öster, är grunt. Åkerdränering verkar ej finnas i det område som av-
vattnas av dessa diken. 

 
Figur 2. Dike från E18 norr om påfartsväg till väg 61/62. 

Bäcken, som rinner på östra sidan av centrala området, är relativt rät med 
enstaka svaga krökningar. På sidorna finns fläckvis uppslag av al med inslag 
av hägg. Bäveraktivitet finns i bäcken. Enstaka albuskar är avbitna. Erosions-
känslig lera är den dominerande jordarten i centrala området. 
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Fr.o.m. det område som avvattnas av huvuddike från väster (nr 3 söderifrån) 
är jordbruksmarken dränerad på ett djup som ligger ca 1 m under markytan. 
Utflöden av dräneringsledningar finns till bäck och huvuddiket. 

Bäckfåran är nedsänkt ca 1 m i terrängen. Kanterna är i det närmaste vertikala 
(90°), vilket gör dessa erosionskänsliga. Bottenmaterialet består av lera med 
inslag av sand, vilket är en bottenmiljö som normalt ger en artfattig fauna. Vat-
tenväxter saknas i stort sett i bäcken. 

På platser där diken är oskuggade och breda med ljusinsläpp har tät vegetat-
ion av vassäv etablerats (Figur 3). Sådana delar av diket har våtmarkskaraktär 
där översilning och fastläggning bromsar vattnet och fastlägger partiklar. Av 
detta framgår att dagvattendiken bör vara breda med ljusinsläpp med begrän-
sad beskuggning. 

 
Figur 3. Närbild på dike nr 2 från söder (vassäv är dominerande växtart). 

I mitten på den östra kanten finns en synlig elkabel som korsar bäcken. Denna 
är markerad med ett gult platsband. Norr om denna kabel finns ett VA-område 
med en betongkasun och ett antal omkopplingsbrunnar för vattenledningar 
som inte längre är i bruk.  

 
Figur 4. VA-område i centrala området (markerad med röd ring). Kartutdrag från VISS. 
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2.1.3 Västra området 
I det västra området finns blottlagt grus och sand i dikeskanter. Det är oklart 
om det grövre materialet är naturligt eller om det härstammar från byggnation 
av vattenledningar. Områden med naturligt förekommande fin sand finns syn-
ligt i markytan. I dessa områden finns eventuellt möjlighet till markinfiltration 
ovan grundvattenytan. 

 
Figur 5. Närbild på dike från norr i västra området (synligt grus och sand). 

2.1.4 Henstad (område öster om väg 61/62) 
Vid Henstad leds bäcken in i en kulvert som går under Körkarlsvägen och väg 
61/62.  

 
Figur 6. Kulvert vid Körkarlsvägen (väg 61/62 bakom trädridå). 
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Figur 7. Bäck vid Henstad, inramade område bedöms vara lämpliga platser för anlägg-
ning av utjämningsmagasin.  

Öster om Körkarlsvägen finns ett större område som kan vara lämplig för pla-
cering av utjämningsmagasin för temporära högflöden (Figur 8). Även mellan 
Körlkarlsvägen och väg 61/62 finns lämpligt område (se inramningar i Figur 
7). 

 
Figur 8. Område öster om Körkarlsvägen. 

2.1.5 Bäver 
Kring Eriksbergbäcken är det vanligt att bävrar etablerar sig. En tidigare fältin-
ventering utfördes i mars 2017. En bäverdamm återfanns i nordöstra planom-
rådet och en bäverdamm med tillhörande hydda återfanns strax nordösts om 
planområdet. Det nordöstra planområdet planeras att bevaras som naturmark. 
Spår av bäver har förekommit längs hela bäckens sträckning inom Eriksbergs-
området. Vid etablering av träd och buskar bör sådana arter väljas som inte är 
attraktiva för bäver. 
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Figur 9. Placering av två bäverdammar (rosa rektangel) och en hydda (rund ring) som 
återfanns i Eriksbergsbäcken under inventering i mars 2017. 

2.2 RECIPIENT 
Samtliga dagvattenytor inom det detaljplanerade området ligger inom ”Eriks-
bergsbäckens” avrinningsområde. Detta mynnar i nordöstra delen av Kattfjor-
den i Kattviken. Bäcken utgör inte en vattenförekomst varvid primär ytlig reci-
pient för planområdet är Vänern Kattfjorden (SE658206-136039). 

Vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- och grund-
vattenförekomster. Dessa ingår i EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) 
som i Sverige benämns Vattenförvaltningen. Miljökvalitetsnormerna beskriver 
den kvalitet en vattenförekomst ska uppnå vid en viss tidpunkt. För ytvatten-
förekomster är målet att god ekologisk och kemisk status har uppnåtts år 2015. 
Där detta är tekniskt omöjligt finns tidsfrist till år 2021 som kan förlängas till år 
2027. För alla vattenförekomster finns även ett krav på att statusen på recipi-
enten inte får försämras. Information om gällande statusklassning finns att in-
hämta hos VISS (Vatteninformationssystem Sverige) som finns tillgänglig på 
länsstyrelsens hemsida. 

Vänern – Kattfjorden (SE658206-136039)  Beslutad 2017-02-23 
Ekologisk status   Måttlig 

Kvalitetskrav  Tidsundantag 2021 

Kemisk status  Uppnår ej god 

Kemisk status utan överallt överskridande ämnen  God 

 

Som framgår av ovan har Kattfjorden klassats måttlig ekologisk status, vilket 
är baserat på bottenfauna och hydrologisk regim. Bottenfaunan är individ- och 
artfattig och en minskning av art- och individantal har noterats sedan 2006. 
Detta antas bero på inverkan av miljögifter. Det finns dock ytterligare en faktor 
av betydelse som inte VISS tar upp, men som uppmärksammats av Olle Grahn 
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på Nordmiljö m.fl. Det är att Kattfjorden blivit allt näringsfattigare, vilket också 
är en faktor som minskar antalet individer och arter. Att Vänern blivit allt nä-
ringsfattigare är också en trolig orsak till att yrkesfisket försämrats under de 
senaste årtionden. 

Bedömning utgående från hydrologin beror på att Vänern inte följer naturliga 
variationer av vattenstånd beroende på reglering i sjöns utlopp. 

Den ekologiska statusen utgående från fysikaliska och vattenkemiska kvali-
tetsfaktorer är hög.  

Kattfjorden uppnår inte god kemisk status beroende på halter av kvicksilver 
(Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) flamskyddsmedel i fisk, vilket är 
ämnen som överskrids i alla vattenförekomster i Sverige. Påverkan av PBDE 
och Hg beror på långväga luftburna föroreningar och det bedöms i dagsläget 
saknas tekniska förutsättningar att åtgärda, varvid dessa ämnen klassas 
”överallt överskridande ämnen” och har mindre stränga krav. Nuvarande halter 
(december 2015) får dock inte öka. Bortsett från dessa överallt överskridande 
ämnen klassas Kattfjorden som god kemisk status. 

Kattfjorden är dock historiskt sett ett av de mest kvicksilverexponerade vatten-
områdena i Europa. Utsläpp skedde tidigare från kloralkaliindustri (kvicksilver) 
och skogsindustri. Skogsindustrin har också belastat området med klorerade 
substanser, fiber och kvicksilver. Kattfjorden har tidigare varit svartlistat på 
grund av hög halt kvicksilver i gädda. Beroende på att förorenat sediment har 
överlagrats med opåverkat nybildat sediment har dock halterna minskat avse-
värt och avviker numera ej från andra vattenområden i Värmland. 

Bland de förslag på åtgärder som finns för Kattfjorden i VISS nämns dagvat-
tenhantering. Särskilt om dagvattnet utgör en betydande källa för ämnen som 
t.ex. fluoranten (PAH), DEPH (mjukgörare) och PBDE (bromerade flam-
skyddsmedel). Någon påverkan av betydelse med avseende på nämnda äm-
nesgrupper bedöms dock ej komma från den verksamhet som planeras i Er-
iksberg. 

Spädningen är mycket stor i berörd del av Vänern samtidigt som vattenkvali-
teten är hög. Kattfjordens självreningsförmåga bedöms också vara god bero-
ende på relativt stora djup och stor vattenvolym. Detta i kombination med goda 
möjligheter till fördröjning och rening av dagvattnet, gör att förutsättningar för 
minimal påverkan är goda. 

Med detta som bakgrund bedöms inte dagvattenpåverkan från det planerade 
området i Eriksberg kunna påverka Kattfjordens möjlighet att uppnå god sta-
tus. Dagvattenutsläppet bedöms heller inte kunna påverka råvattenkvaliteten 
vid intaget i Randviken eller känsliga områden för laxartad fisk.   

2.3 OMRÅDESSKYDD 
Kattfjorden är områdesskyddat då fjorden bl.a. omfattas av vattenskyddsom-
råde. Planområdet vid Eriksberg ligger inom Kattfjordens vattenskyddsom-
råde. Närområden till Eriksbergsbäcken och huvuddiken ligger inom sekundär 
skyddszon och övriga delar ligger inom tertiär skyddszon (Figur 10).  
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Figur 10. Kattfjordens vattenskyddsområde, vattenintag är markerat med röd ring och 
Eriksbergsbäckens utlopp med röd pil, utdrag från www.karlstad.se. 

I Randviken ca 7 km väster om Bergvik sker uttag av råvatten för infiltration av 
vatten i Sörmon. Avståndet i vattenväg mellan Eriksbergsbäckens mynning 
och vattenintaget är nästan 8 km. Efter infiltration utvinns vattnet som grund-
vatten för produktion av dricksvatten till Karlstad och Hammarö med närområ-
den.  

Vänern omfattas också av fiskevattendirektivet och är klassat som nitratkäns-
ligt område. Vänern är klassat som fiskevatten beroende på förekomst av lax 
och öring. Känsliga områden utgörs främst av de platser där fiskvandring sker 
och platser där lek och uppväxt av yngel förekommer. Närmaste känsliga om-
råde utgörs av Dingelsundsådrans utlopp i Kattfjorden som ligger drygt 4 km 
söder om Eriksbergsbäckens mynning i Kattviken. 

Beskrivning av föroreningar i dagvatten och dagvattenåtgärder för rening finns 
beskrivna i efterföljande kapitel 6 respektive 7.  

Som tidigare nämnts är spädningen mycket stor i berörd del av Vänern samti-
digt som vattenkvaliteten är hög. Kattfjordens självreningsförmåga bedöms 
också vara god beroende på relativt stora djup och stor vattenvolym. Detta i 
kombination med stort avstånd till känsliga områden (vattenintag och älvmyn-
ning) och goda möjligheter till fördröjning och rening av dagvattnet, gör att för-
utsättningar för minimal påverkan är goda. 

2.4 DIKNINGSFÖRETAG 
Eriksbergsbäcken omfattas av avvattningsföretag Henstads mfl hemmans 
torrläggningsföretag från år 1935, DNR: 2_0395_1935_1, se Figur 11. 

Markavvattning är skyddande enligt Miljöbalken kapitel 11. Rensning av be-
fintliga, grävda diken till dikets ursprungliga djup och läge kan utföras utan 
tillstånd. Dock betraktas ytterligare fördjupning som markavvattning och kräver 
tillstånd. Det är ofta möjligt att avveckla ett markavvattningsföretag om det har 
uppstått nya förutsättningar så att dikningsföretaget är inaktuellt. Detta innebär 
att hela eller valda delar av dikningsföretaget kommer att avvecklas.  
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Figur 11. Utbredning av avvattningsföretag. Bild: WebbGIS. 

2.5 FÖRORENAD MARK 
Uppgifter om förekomst av förorenad mark i området saknas. Man kan dock 
förvänta sig att det finns mindre mängder bekämpningsmedelsrester kvar i jor-
den till följd av jordbruksverksamhet. Eventuella rester av bekämpningsmedel 
antas inte ligga på nivåer som innebär någon risk för hälsa eller miljö. 

Då området har brukats för jordbruksändamål finns närsalter i form av fosfor 
och kväve upplagrat i jorden. Påverkan från denna pool av närsalter kommer 
att fortsätta även efter att området exploaterats. Störst påverkan kommer att  
ske i samband med schaktarbeten då grumlande verksamheter kommer att 
frigöra framför allt partikelbundet fosfor och till viss del kväve.  

Kväve kommer främst att läcka ut från området i löst form som nitratkväve, via 
mark- och grundvattenflöden.   

Påverkan från upplagrade närsalter kommer att avklinga med störst minskning 
inom en tioårsperiod. Dock kommer påverkan att ligga kvar i flera tiotals år, 
där kväve som avges i löst form kommer att klinga av tidigare än fosfor som 
till stor del är bundet till markpartiklar.  

Då både återkommande gödslingar och markbearbetningar kommer att upp-
höra eller minska väsentligt i området, kommer exploateringen att på sikt 
minska belastningen av närsalter till Vänern. Gödsling och markbearbetning 
(plöjning/harvning m.m.) och djurhållning är de verksamheter som bidrar med 
mest närsalter till vattnet. Vidare kommer även åkerdränering till Eriksbergs-
bäcken och huvuddiken att grävas av i samband med markarbeten, vilket 
också kommer att minska utläckage av närsalter. 

Förorenande verksamheter inom planområdet (förutom eventuellt nyttjande av 
bekämpningsmedel inom jordbruk) är trafiken på E18 med tillhörande vägom-
råden som berör de södra delarna av planområdet. Då närområdet till E18 är 
öppet och hastigheter på fordon är relativt höga kommer påverkan från vägen 
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att vara begränsad. Detta beroende på att fordon i rörelse är varma (motordel) 
varvid oljeprodukter avdunstar samtidigt som spridning, och därigenom späd-
ning, av föroreningar från fordon via vind och aerosoler är mycket stor. (Det är 
främst platser där många fordon står stilla t.ex. stora parkeringsytor, instängda 
områden t.ex. vid bergskärningar och tunnlar och platser där mycket inbroms-
ningar och starter sker som föroreningsbelastningen blir stor.) Det planeras 
dock en ny trafikplats i anslutande område, varvid föroreningsbelastningen 
kan öka från omkringliggande trafik. Detta gäller närområdet till trafikplatsen.  

2.6 GEOHYDROLOGI 

2.6.1 Geologi 
Berggrunden i området utgörs av granit (Figur 12). Granit är en ganska pro-
blemfri bergart ur miljösynpunkt och har goda tekniska/fysiska egenskaper och 
används därför ofta i anläggningskonstruktioner. Mindre mängder uran som 
avger radon kan finnas inlagrat i granit. I normalfallet brukar detta inte utgöra 
någon miljörisk. Utgående från f.d. SSI:s radonkarta över Sverige saknas upp-
gifter om förhöjda radonhalter i Eriksbergsområdet. 

 
Figur 12. Berggrund i Eriksbergsområdet, källa SGU. Röd färg avser bergarten granit. 

Jordarterna i området (Figur 13) domineras av postglacial lera med undantag 
för de nordvästra delarna där det finns postglacial finsand. I södra och syd-
östra delen finns också områden med berg i dagen eller berg nära markytan.  
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Figur 13. Jordarter i Eriksbergsområdet, källa SGU. Ljusgul färg avser postgalcial lera, 
mörkgul färg avser glacial lera, brungula områden med vita prickar avser postglacial 
finsand och röd färg avser områden med berg i dagen eller områden med tunna jord-
skikt (berg nära markytan), ljusblå färg avser morän. 

I samband med fältbesöket noterades att det även fanns inslag av grus och 
mindre sten i det dike som går igenom området med finsand. (Som tidigare 
nämnts kan möjligen en del av detta härstamma från markarbeten i området.)  

Utgående från den geotekniska utredning som Sweco gjorde 2013 består jor-
darna i jordbruksområdena av 0,3-0,5 m mulljord som underlagras av finkor-
niga sediment av sand och silt. De finkorniga sedimenten utgörs överst av 
sand och silt med varierande mäktighet från ca 0,5 à 0,7 m upp till ca 26 m 
enligt redovisad mäktighetskarta (Figur 14). 

 
Figur 14. Sedimentmäktighet i Eriksbergsområdet, källa Sweco 2013. 
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Under finsedimentet finns lös högsensitiv lera med mäktighet från nära noll 
upp till ca 26,5 m. Leran vilar på ett medelfast sandlager med ringa mäktighet 
som mot djupet övergår till fast friktionsjord. 

 
Figur 15. Lermäktighet i Eriksbergsområdet, källa Sweco 2013. 

2.6.2 Grundvatten 
Enligt Sweco (2014) ligger grundvattenytan strax under markytan till ca 1,9 m 
djup under nuvarande markytan. Som tidigare nämnts ligger grundvattennivån 
nära markytan i södra området. 

Jordartskartan antyder att hydrogeologin i området troligtvis är komplex men 
områdets topografi antyder att inströmning sker i kontaktzonerna mellan kalt 
berg och sandavlagringen i norr. Inströmning sker också direkt i sandavlag-
ringen genom grundvattenbildning. I områdena med lera sker ingen inström-
ning av grundvatten (grundvattenbildning).  

Utströmning av grundvatten sker sannolikt till Vänern i söder och en bergsrygg 
nordväst om Eriksberg utgör grundvattendelare. I det södra området mellan 
E18 och väg 722 identifierades ett utströmningsområde vid fältbesök. Det är 
troligt att utströmningsområde finns i anslutning till område längs väg 722 kring 
Eriksbergsbäckens utlopp från planområdet (har ej verifierats vid platsbesök). 

 
Figur 16. Grundvattenförekomst Sörmon, avser rastrerat område. Utdrag från VISS.  
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Som framgår av Figur 16 berör nordvästra delen av planområdet grundvatten-
förekomsten Sörmon SE659133-135830. Grundvattenstatusen i Sörmon är 
enligt VISS god både med avseende på kemisk och kvantitativ status.  

Berörd del av grundvattenförekomsten vid Eriksberg ligger utanför vatten-
skyddsområdet för Sörmon (Sweco, 2009). Grundvattnet som bildas i området 
bedöms enligt grundvattenmodelleringen av Sweco (2009) att rinna söderut 
mot Kattfjorden och ej beröra skyddsområdet för grundvattentäkten. 

2.6.3 Förutsättning infiltration och perkolation 
Förutsättningar för infiltration och perkolation finns i nordvästra delen av om-
rådet där finsand dominerar de ytliga jordlagren, se Figur 13. I övriga delar är 
silt dominerande, vilket gör dessa områden mindre lämpliga för infiltration.  

Det är främst renare dagvatten såsom takvatten som skulle kunna infiltreras i 
nordvästra området. Detta under förutsättning att takytor ej är täckta med kop-
parplåt eller galvaniserad plåt. Infiltration skulle kunna göras via anlagda sten-
kistor. 

2.6.4 Sättningsrisk och ytligt grundvatten 
Sättningar kan uppstå i samband med ökad belastning på markytan i områden 
med lera, exempelvis i samband med utfyllnad. I områden med lös lera kan 
även en sänkning av grundvattennivån innebära risk för marksättningar. Detta 
kan vara problematiskt på flera sätt, men framför allt i de fall där idag befintlig 
bebyggelse med känslig grundläggning ska stå kvar efter att projektet genom-
förts. För mer information om sättningsrisker inom planområdet se Sweco 
(2014). 

  



 

 
 

 
18 | 10250243  • Eriksberg dagvattenutredning för DP 

3 AVRINNINGSOMRÅDE OCH 
AVVATTNINGSVÄGAR 

Planområdet kan delas upp i två delar som ingår i var sitt avrinningsområde. 
Dessa två avrinningsområden benämns vidare område 1 och område 2. Båda 
områdena har utlopp till ett dike mellan väg 722 och E18. Se Figur 17 för av-
rinningsområden och översikt av marknivåer. 

 
Figur 17. Översiktlig höjdmodell och avrinningsområden för område 1 och område 2. 

Område 1 har ett avrinningsområde på ca 680 ha varav 39 ha ingår i planom-
rådet. Området har avgränsats med utlopp via en trumma med dimension 
1400 mm under väg 722. Marknivåerna varierar från ca +45,5 m vid utloppet 
till ca +100 m i områdets västra hörn. Planområdet har en relativt jämn mark-
lutning med marknivåer från ca +45,5 m till ca +62 m. Avrinningsområdet rin-
ner in i planområdet främst via Eriksbergsbäcken och ytterligare två diken. De 
två dikena ansluts till Eriksbergsbäcken inom planområdet. Figur 18 visar 
schematisk avrinning kring planområdet. 

Område 2 är betydligt mindre med ett avrinningsområde på ca 22 ha varav 4,5 
ha ingår i planområdet. Området har avgränsats vid en trumma med dimens-
ion 600 mm under väg 722. Marknivåerna varierar från  ca +45,5 m till ca +56 
m inom hela området och någon meter lägre inom planområdet. Kring utloppet 
finns ett område med låg marknivå där delar av området ligger under +46 m. 
Endast en del av planområdet påverkas av avrinning från övrig markyta. Detta 
sker via ett dike som skär genom planområdets östra del. 
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Figur 18. Schematisk figur av befintlig avrinning inom planområdet. 

Vattnet från avrinningsområdena fortsätter i separata diken under E18 och 
Bergviksvägen. Därefter rinner de ihop, mynnar i Eriksbergsbäcken och forts-
ätter vidare ut till Värnen, se Figur 19. Möjlighet finns att fördela vattnet från 
båda områdena mellan de två dikenas trummor under E18.  

I samband med planer för ombyggnation av E18 rekommenderas att kapacitet 
i trummor under E18 ses över. Potentiell flaskhals vad gäller flödeskapacitet 
under E18 kan då åtgärdas. 

 
Figur 19. Avrinning från områdenas utlopp och vidare ut till Vänern. 

I den fördjupade översiktsplanen för området finns ytterligare planer på ut-
byggnad för framtiden. Detta område ligger mellan planområdets yta för park 
och vidare ut mot väg 61/62. I övrigt finns ingen planerad utbyggnad inom 
avrinningsområdet. 
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4 DAGVATTENFLÖDEN 

4.1 ÅRSMEDELFLÖDE 
Årsmedelnederbörd för Karlstad är 665 mm/år, vilket ger ett korrigerat årsme-
del på 732 mm/år. Från befintlig och planerad markanvändning uppskattas 
årsmedelflöde från planområdet genom beräkningsprogrammet StormTac. 
Befintligt årsmedel uppskattas till ca 30 000 - 100 000 m3/år (φv: 0,1 – 0,3) 
samt framtida årsmedelflöde till 200 000 m3/år (φv: 0,6), vilket motsvarar en 
ökning på ca 50 - 300%. Skillnaden före och efter exploatering är inte lika stor 
i årsmedelflöde jämfört med dimensionerande flöde, eftersom viss fördröjning 
och avdunstning också sker från mer hårdgjorda ytor. Sifforna är relativt grova 
uppskattningar, men i slutändan kan en ökning i årsmedelflöde förväntas från 
planområdet om inte öppna fördröjande åtgärder med chans för infiltration 
och/eller avdunstning och upptag av växter skapas.  

Eriksbergsbäckens huvudfåra inom område 1 (ner till E18) har en avrinnings-
areal på ca 680 ha. Utgående från SMHI:s vattenwebb är årsmedelflödet 75 
l/s. Minivattenföringen är 12 l/s och maxflödet (HQ50) är 730 l/s. Exploate-
ringen av hela området skulle utgående från ovanstående underlag ge en ök-
ning av årsmedelflödet på 3-5 l/s.  

4.2 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN 
OCH MAGASINSVOLYMER 

Dimensionerande flöde har beräknats både för enbart planområdena samt för 
hela avrinningsområdena. Beroende på om fördröjning väljs att göras för en-
bart planområdet eller för hela avrinningen är båda de dimensionerande flö-
dena intressanta att utreda. För område 1 har de olika beräkningarna en stor 
betydelse för hur åtgärderna bör utföras. Vidare benämns därför beräkningar 
och åtgärder som enbart berör planområdet för Förslag A och för hela avrin-
ningsområdet för Förslag B. 

Uppskattning av dimensionerande flöde har gjorts utifrån två olika beräknings-
metoder beroende på områdets storlek och utformning.  

· Rationella metoden är lämplig för mindre områden där det går att 
anta att hela ytan bidrar samtidigt till dimensionerande flöde. 

· Tid-Area-metoden är lämplig för stora och oregelbundna avrinnings-
områden då det ej är självklart att hela ytan bidrar vid dimension-
erande flöde. I metoden delas avrinningsområdet in i delområden för 
vilka den uppskattade rinntiden är 10 minuter. Antalet delområden 
som vattnet från ett område rinner igenom på väg mot utloppet be-
stämmer vilken tidsordning området tillhör. Om området tillhör tidsord-
ning 2 tar det först tio minuter att rinna igenom det egna området och 
sedan tio minuter att rinna igenom nästa område nedströms innan det 
når avrinningsområdets utlopp.  

För dimensionerande regn har ett 30-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 an-
vänts. Intensiteten på regnet beror av varaktigheten. Ett kortvarigt 30-årsregn 
har högre intensitet men en lägre totalvolym jämfört med ett långvarigt. Varak-
tigheten på regnet beror utav avrinningsområdets storlek och utformning där 
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rinntiden är avgörande.  Då området generellt avvattnas via diken har en rinn-
hastighet på 0,5 m/s använts vid uppskattning av rinntider. Antagandet medför 
att vatten hinner rinna 300 m på 10 min. 

För att beräkna hur stor del av markytan som bidrar till avrinningen används 
avrinningskoefficienter. För utredningen har avrinningskoefficienter för områ-
det har uppskattats översiktligt. För befintligt läge har det antagits att markytan 
i planområdet har en avrinningskoefficient på 0,05 och vid exploatering får ytor 
för verksamhetsområden en avrinningskoefficient på 0,85. I område 1 finns ett 
större villaområde. De delavrinningsområden som täcker dessa ytor innehåller 
även en del naturområden. Därför har avrinningskoefficienten uppskattats till 
0,2 för dessa områden. 

4.2.1 Område 1 – Förslag A: Dimensionerande flöde inom 
planområdet 

Det dimensionerande flödet för planområdet inom avrinningsområde 1 har 
uppskattats utifrån rationella metoden. Arean för planområdet i område 1 upp-
går till kring 39 ha varav 34 ha ska bli verksamhetsområden. Övriga 5 ha är 
natur och park vilka ej antas få en förändrad avrinning. Därför har endast 34 
ha använts vid beräkning av dimensionerande flöde. Varaktighet för dimens-
ionerande regn har antagits utifrån uppskattad rinntid för planområdet. Med 
förutsättning att diken används även efter exploatering antas rinntiden förbli 
oförändrad. 

Avrinningskoefficienten för befintlig markyta (Bef) har antagits till 0,05 och ef-
ter genomförd exploatering (Exp) till 0,85. Med en uppskattad rinntid på 30 min 
blir dimensionerande regnintensitet 208 l/s,ha vid 30 års återkomsttid och kli-
matfaktor 1,25. Dimensionerande flöden för befintlig markyta samt efter explo-
atering utan åtgärd visas i Tabell 1. 

Tabell 1. Beräkning av dimensionerande flöde för planområde i område 1. 

  Bef Exp     
Area 34 34  ha 
Avrinningskoefficient 0,05 0,85  - 
Red. Area 2 29  ha 
Regn: 30år 30min kf1,25 208 208  l/s,ha 
Dimensionerande flöde 356 6058   l/s 

 

För att ej öka det dimensionerande utflödet från detaljplaneområdet och istället 
bibehålla 356 l/s behövs en fördröjningsvolym på ca 14000 m3. Volymen är 
beräknad med en överslagsmässig beräkning av magasinsvolym utan hänsyn 
till rinntid. Fördröjningen medför att det dimensionerande flödet kommer upp-
stå under en längre tid. Det befintliga maxflödet pågår endast under en period 
på ca 10 min medan maxflödet efter exploatering pågår tills magasinet är tömt, 
vilket uppskattningsvis blir ca 11 h.  

I kap 4.2.2 nedan visas att planområdet ej bidrar till det dimensionerande be-
fintliga flödet för hela område 1. Därför kommer utflödet från avrinningsområ-
det att öka vid enbart åtgärder på planområdet. För att ej höja det dimension-
erande flödet måste fördröjning ske för belastning av ytor även utanför detalj-
planeområdet. 
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4.2.2 Område 1 – Förslag B: Dimensionerande flöde från hela 
avrinningsområdet 

För uppskattning av dimensionerande flöde för avrinning från hela område 1 
med en yta på ca 682 ha har Tid-Area-metoden använts. Indelning av delav-
rinningsområden visas i Figur 20. 

 
Figur 20. Indelning av delavrinningsområden i Tid-Areametod för område 1. 

Det dimensionerande flödet för befintlig markanvändning har beräknats till 
4900 l/s vid ett 30-årsregn med klimatfaktor 1,25. Flödet uppstår vid en varak-
tighet på 50 min och når först utloppet efter 100 min. Avrinningsområden med 
rinntid under 60 min kommer därmed ej bidra till det dimensionerande flödet. 
Detaljplaneområdet inom avrinningsområdet har som längst 40 min rinntid till 
utloppet och kommer därmed ej bidraga till det dimensionerande flödet.  

Vid en fullt exploaterad markyta i detaljplaneområdet utan åtgärder har det 
dimensionerande flödet beräknats till ca 6400 l/s. Det största flödet uppstår vid 
ett regn med varaktighet 20 min och efter 30 min, vilket innebär att det i stort 
sett enbart är detaljplaneområdet som ger det dimensionerande flödet. Flöden 
över 5400 l/s uppstår för alla regn med varaktighet mellan 20 min och 120 min 
där detaljplaneområdet medverkar i samtliga fall.  

Om flödet ej ska överstiga 4900 l/s efter exploatering behövs en fördröjnings-
volym på ca 3400 m3.. Fördröjningsvolymen är beräknad utifrån inkommande 
volym, från flöden enligt Tid-Area-metoden för regn med varaktighet från 10 
min till 120 min, minus utgående volym beräknat med ett konstant flöde på 
4900 l/s. Figur 21 visar förhållandet mellan det regn som ger högsta flödet 
(varaktighet 20 min) och det regn som ger störst volym (110 min) samt utgå-
ende flöde. Det är endast då inkommande flöde är större än utgående som 
fördröjningsvolymen beräknas. 
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Figur 21. Flöde in och ut för dimensionering av fördröjningsmagasin för förslag 2. Vo-
lymen beräknas utifrån arean som bildas ovan utflöde och under inflöde. 

4.2.3 Område 2 
Detaljplaneområdet i område 2 är ca 4,5 ha. För uppskattning av dimension-
erande flöde har rationella metoden använts. Rinntiden uppskattas till 10 min 
för detaljplaneområdet. 

Avrinningskoefficienten för befintlig markyta har antagits till 0,05 och efter ge-
nomförd exploatering till 0,85. Med en uppskattad rinntid på 10 min blir di-
mensionerande regnintensitet 410 l/s,ha vid 30 års återkomsttid och klimatfak-
tor 1,25. Dimensionerande flöden för befintlig markyta samt efter exploatering 
utan åtgärd visas i Tabell 2. 

Tabell 2. Beräkning av dimensionerande flöde för planområde i område 2. 

  Bef Exp     
Area 4,5 4,5  ha 
Avrinningskoefficient 0,05 0,85  - 
Red. Area 0,2 3,9  ha 
Regn: 30år 10min kf1,25 410 410  l/s,ha 
Dimensionerande flöde 93 1578   l/s 

 

För att ej öka det dimensionerande utflödet från detaljplaneområdet och istället 
bibehålla 93 l/s behövs en fördröjningsvolym på ca 1500 m3. Volymen är be-
räknad med en överslagsmässig beräkning av magasinsvolym utan hänsyn till 
rinntid. Fördröjningen medför att det dimensionerande flödet kommer uppstå 
under en längre. Det befintliga maxflödet pågår endast under en period på ca 
10 min medan maxflödet efter exploatering pågår tills magasinet är tömt, vilket 
uppskattningsvis blir ca 4,5 h. 
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4.3 SAMMANSTÄLLNING AV FLÖDEN OCH 
FÖRDRÖJNINGSVOLYM 

En sammanställning av uppskattade dimensionerande flöden och magasins-
volymer, från kap 4.2, redovisas i Tabell 3.  

Tabell 3. Sammanställning av uppskattade dimensionerande flöden och magasinsvo-
lymer för befintligt och exploaterat scenario för område 1 och 2. För område 1 presen-
teras flöden och magasinsvolym med avseende på förslag A och förslag B.   

  
Område 1 

Område 2  

Förslag A Förslag B 

    
Bef. flöde, 
enbart planområdet 

356 l/s - 92 l/s 

    
Bef. flöde, 
hela avrinningsområdet 

4900 l/s 4900 l/s 300 l/s 

    
Exp. flöde utan åtgärd, 
enbart planområdet 

6058 l/s - 1578 l/s 

    
Exp. flöde utan åtgärd, 
hela avrinningsområdet 

6400 l/s 6400 l/s 1578 l/s 

    
Exp.  flöde med åtgärd, 
hela avrinningsområdet 

5256 l/s 4900 l/s 330 l/s 
 

    
Magasinsvolym 14000 m3 3400 m3 1500 m3 
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5 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

Planområdet är beläget strax norr om Vänern och har även med ett stort av-
rinningsområde som avvattnas genom planområdet. Risk för översvämningar 
finns därför dels från höga vattenstånd i Vänern, dels från stora flöden från 
uppströms område. Även från dagvatten inom planområdet finns det risk över-
svämning om höjdsättningen inte planeras väl. I värsta fall kan höga nivåer i 
Vänern sammanfalla med stor lokal nederbördbelastning.  

5.1 HISTORISKA ÖVERSVÄMNINGAR 
I Augusti 2014 översvämmades väg 722 i anslutning till utloppstrumman vid  
till planområdet, se Figur 22. Som en följd av översvämningarna fanns också 
risk för ras på flera vägar, vilket medförde att fler vägar inom området stängdes 
av. Översvämningen berodde förmodligen på ett stort lokalt skyfall på vatten-
mättade marker (skyfallet hade föregåtts av en period med mycket regn.) 

 

Figur 22. Översvämning av väg 722, i anslutning till utloppstrumman från planområdet, 
den 23 Augusti 2014. Ungefärlig placering av fotot visas i rött i figur. Foto: svt.se 

5.2 HÖGA VATTENSTÅND 
Med avseende på höga vattenstånd i Vänern har Karlstad kommun i sitt över-
svämningsprogram (2010-06-02) bestämt att nya bostäder samt övriga bygg-
nader och infrastruktur inom klass 2 ska klara en nivå på +47,26. Detta mots-
varar enligt översvämningsprogrammet en återkomsttid på ca 10 000 år, var-
vid säkerhetsnivån också används för samhällsviktiga funktioner klass 3 (Karl-
stad kommun, 2010).  
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Tabell 4. Uppskattade framtida nivåer i Vänern enligt Karlstads kommuns Översväm-
ningsprogram (översatta från RH00 Karlstad till RH2000). (Karlstad Kommun, 2010) 

Scenario Nivå  
200-årsnivå +46,06 
200-årsnivå, plus 70 cm vindpåslag +46,76 
200-årsnivå, plus 70 cm vindpåslag och 50 cm klimatpåslag +47,26 

  
Dimensionerande nivå: Samhällsviktiga funktioner, klass 3 +47,26 
Dimensionerande nivå: Nya bostadsbebyggelse samt övriga 
byggnader och infrastruktur inom klass 2 

+47,26 
 

 

 
Figur 23. Översvämningsrisk från Vänern inom sydöstra planområdet, gulmarkerade 
områden är under dimensionerande nivå (+47,26) och orange är under 200-årsnivå 
(+46,06). Planområdet markeras i svart. Nivåer från Karlstad Kommuns översväm-
ningsprogram (2010).  

SMHI har gjort en uppdaterad studie 2016-2017 bland annat för nivåer i Vä-
nern, och nya preliminära nivåer har tagits fram på mer lokal nivå för bland 
annat Karlstad (Länsstyrelsen Värmland, 2017). Länsstyrelsen i Värmland in-
går i projektet, och med stor sannolikhet kommer Karlstad Kommun att upp-
datera nivåerna efter resultat från studien. Karlstad Kommun vill därför att de 
nya preliminära nivåerna inkluderas i detta uppdrag, se Tabell 5. 

Tabell 5. Preliminära dimensionerande nivåer i Vänern (Länsstyrelsen Värmland, 
2017).  

Scenario Nivå  
100 - årsnivå +46,37 
200 - årsnivå +46,57 
Dimensionerande nivå +47,16 
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Inom planområdet ligger delar av det sydöstra hörnet under den nuvarande 
dimensionerande nivån (+47,26), Figur 23 och även under preliminära di-
mensionerande nivån (+47,16), Figur 25. Utloppstrummorna för planområdet 
ligger i detta området vilka kan få en begränsad kapacitet vid höga nivåer. 

 
Figur 24. Översvämningsnivåer, baserat på olika zoner med olika sannolikhet att över-
svämmas (Länsstyrelsen Västra Götalands län och Värmlands län, 2011). 

 
Figur 25. Översvämningsrisk från Vänern inom sydöstra planområdet. Zoner baserade 
på Figur 24 och nivåer baserade på Tabell 5. Grön zon ovan dimensionerande nivå 
(>+47,16), gul zon ovan 200-årsnivå (>+46,57), orange zon ovan 100-årsnivå 
(>+46,37) och röd zon under 100-årsnivå. Preliminära nivåer (Länsstyrelsen Värmland, 
2017). 

I publikationen Stigande Vatten klassas vilken översvämningszon som är 
lämplig baserat på markanvändning, se Figur 24. Industrier och verksamheter 
som klassas som ej miljöfarliga kan placeras i zon 1 (ovanför dimensionerande 
nivå), samt i zon 2 och 3 om riskreducerande åtgärder skapas. Dock skall så-
dana verksamheter undvikas i zon 4. Miljöfarliga industrier bör placeras i nivå 
1, ovanför dimensionerande nivå. 
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5.3 INSTÄNGDA OMRÅDEN, RISK FÖR 
ÖVERSVÄMNING 

Figur 26 visar resultat från DHIs skyfallskartering utifrån ett 100-årsregn. Där 
visas potentiellt översvämmande för ytor inom och strax utanför planområdet. 
Analysen baseras på befintlig höjdsättning av planområdet och visar både vat-
tendjup och markvattenflöde. Från analysen syns det att det befintliga huvud-
diket genom planområdet kommer att belastas kraftigt från uppströms område 
under ett 100-årsregn. Värt att notera är att skyfallskarteringen ej täcker hela 
området och ej tar med flöden från västra sidan av avrinningsområdet. 

 
Figur 26. Resultat från skyfallskarting 100-års regn, karta utifrån analys från DHI. Ana-
lysen täcker inte hela planområdet. 

Utifrån lågpunkter i topografin har potentiellt instänga områden inom planom-
rådet analyserats, Figur 27. Analysen har skapats utan hänsyn till befintliga 
trummor. 
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Figur 27. Potentiellt instängda områden inom planområdet. Analys av vilka områden 
som skapas utan utflöde från trummor baserat på lågpunkter i topografin, utan hänsyn 
till flöden. 

5.4 HÖJDSÄTTNING OCH HANTERING AV SKYFALL 
När nya områden skall höjdsättas och planeras så ska bebyggelsen om möjligt 
klara mycket extrema regn, samt höga nivåer i Vänern. Vid överbelastning av 
dagvattensystemet ska vattenflödena styras mot okänsligare områden eller 
avledas ytligt på ett säkert sätt. Byggnader och anläggningar ska höjdsättas 
så att de ytliga vattenvägarna vid skyfall inte avvattnas mot byggnaderna och 
anläggningar. 

För att kunna avleda stora dagvattenflöden vid kraftig nederbörd är det viktigt 
att säkra denna möjlighet i planen så att tillräckligt utrymme skapas för att 
kunna avleda vattnet uppe på markytan.  

För planområdet är det viktigt att också tänka på att höga nivåer i Vänern po-
tentiellt kan strypa utflödeskapaciteten från planområdet. Det blir också viktigt 
att placera eventuell etablering av potentiellt miljöfarliga industrier på säkra 
nivåer från översvämningar. 

Exempel på översvämningsreducerande åtgärder från Länsstyrelserna (2011) 
är anläggande av översvämningspark, infiltrationsstråk, grön tak och fasader, 
dammar, genomsläpplig mark och utjämningsmagasin uppströms. 

6 FÖRORENINGAR 

Dagvatten från kvartersmark inom detaljplan definieras enligt miljöbalken som 
avloppsvatten och kan omfattas av reningskrav. 

För att effektivisera rening av dagvatten bör mindre förorenat dagvatten, från 
t.ex. takytor eller naturvatten från grönytor, inte blandas med dagvatten från 
mer förorenade ytor före rening av det mer förorenande dagvattnet. Detta bör 
göras i områden där separation är möjligt. 
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Vanliga föroreningar i dagvatten är bland annat: 

à Fosfor (P) och kväve (N) ger upphov till övergödning i sjöar och hav, 
vilket orsakar bland annat algblomning och ger upphov till syrebrist. 
Vanliga källor: Bräddat avloppsvatten, djurspillning och gödsling, trafi-
kavgaser, fordons- och gatutvätt, atmosfäriskt nedfall (gäller kväve). 

à Tungmetaller som kan vara mycket giftiga för människor och djur, t.ex 
bly (Pb), Kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg). Vanliga källor: fordon och 
infrastruktur, diffus spridning och naturlig förekomst (geologi). 

à Koppar (Cu) och Zink (Zn) är giftiga för vattenlevande djur och växter. 
Vanliga källor: Byggnader, fordon och galvade stolpar, räcken, naturlig 
förekomst (geologi). 

à Metallerna nickel (Ni) och krom (Cr) har negativ påverkan på männi-
skor och djur. Vanliga källor: Fordon, batterier, fasader, stålkonstrukt-
ioner (särskilt vid saltexponering), naturlig förekomst (geologi). 

à Olja är skadligt för människor och djur, samt giftigt för växter. Vanliga 
källor: Oljeutsläpp, trafik, läckage från fordon och cisterner samt trafik-
olyckor. 

à PAH (polyaromatiska kolväten) är cancerogena och giftiga för männi-
skor, samt giftiga för vattenlevande djur. Vanliga källor: Småskalig 
vedeldning, oljeprodukter, asfalt, tjära, trafikavgaser, däck och utsläpp 
från industrier.  

à Suspenderat material skadar gälar och andra organ hos vattenlevande 
djur och täcker bottnar samt försämrar ljusförhållanden för växter. Van-
liga källor: Schakt- och markarbeten, erosion, utsläpp vid borrning, 
uppslamning av sediment. 

Dagvatten från hårt trafikerade ytor och stora parkeringsplatser innehåller ofta 
föroreningar i form av bl.a. organiskt material, olja, kväve, fosfor, bly, koppar 
och zink. Dagvatten från jordbruksmark har hög andel näringsämnen (fosfor 
och kväve). 

Föroreningar i dagvatten är till största delen partikelbundna. Detta gäller me-
taller, fosfor, en stor del av organiska ämnen (organisk substans) och PAH. 
Undantag finns för salter, tex vägsalt, och olja. Olja är lättare än vatten och 
kan därför spridas vidare med dagvattnet där huvuddelen av oljan lägger sig i 
vattenytan. Olja kan också bära med andra svårlösliga organiska miljögifter 
såsom PAH.  

När det gäller påverkan av grundvatten bedöms inte partikelbundna förore-
ningar såsom metaller och PAH utgöra någon risk i sammanhanget. Detta då 
dessa kommer att fastläggas i de övre marklagren. När det gäller olja är risken 
större då oljan kan transporteras vidare med grundvattnet. Detta gäller främst 
lättare oljor såsom bensin, diesel/eldningsolja. Tyngre oljor är mer viskösa var-
vid rörlighet begränsas genom adsorption till markpartiklar.  

6.1 UPPSKATTNING FÖRORENINGSBELASTNING 
Med hjälp av programmet StormTac har belastningen av tretton av de vanlig-
aste undersökta föroreningarna från dagvatten beräknats före respektive efter 
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exploatering av planområdet (utan rening), se Tabell 6. Beräkningarna i Storm-
Tac baseras på schablonhalter för olika markanvändningar. Föroreningsbe-
lastningen på recipienten (kg/år) efter exploatering av planområdet ökar jäm-
fört med befintlig situation. Detta beroende på att flödet väntas öka i och med 
att andelen hårdgjorda ytor ökas. För att minska föroreningsbelastningen lig-
ger fokus på att omhändertaga stora delar av det flöde som alstras, och skapa 
reningsåtgärder. Detta bör ske i flera steg, från kvartersområdet genom trög 
avledning och vidare till samlad fördröjning och rening. 

Tabell 6. Uppskattning av föroreningsbelastning från dagvattnet för hela planområdet, 
utan rening.  

    Befintligt Framtida Förändring 
    [kg/år] [kg/år]  [%] 

Näringsämnen P 25 47 88 
N 600 340 -43 

Metaller Pb 1 4,3 330 
  Cu 1,8 6,8 278 
  Zn 2,8 40 1329 
  Cd 0,014 0,21 1400 
  Cr 0,17 2 1076 
  Ni 0,11 2,5 2173 
  Hg 0,0011 0,011 900 
Suspenderat material SS 11000 16000 45 
Olja Olja 22 350 1491 
Polycykliska aromatiska  
kolväten 

PAH16 0,0024 0,14 5733 
BaP* 0,00025 0,021 8300 

*Benso(a)pyren. 

För att kunna rena dagvattnet på ett effektivt sätt krävs en integrerad imple-
mentering av olika reningsanläggningar. I Figur 28 presenteras en förenklad 
bild av vilka föroreningsfraktioner som olika dagvattenreningsåtgärder omhän-
dertar. Dock varierar reningsfunktion och effekt mycket även för samma an-
läggningstyp. Vidare uppskattas underhållsbehovet, varvid svackdiken och 
våtmarker har relativt lågt underhållningsbehov. Våtmarker är generellt den 
anläggningstyp som renar det bredaste spektrumet av partikelstorlekar och 
som även renar lösta ämnen. Våtmarker är också fördelaktigt med relativt låga 
underhållsbehov. Svackdiken är ett bra försteg till våtmarksområden och kom-
mer omhändertaga större partikelfraktioner, medan våtmarksområden och 
biofilter behövs för att omhändertaga mindre partiklar där också en större del 
av metaller, PAH och mikroorganismer är bundna.  

 
Figur 28. Ungefärligt schema över anläggningstyper och föroreningar som kan renas. 
Svenskt Vatten Utveckling (2016). 
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7 FÖRSLAG TILL 
DAGVATTENHANTERING 

Eftersom andelen hårdgjorda ytor kommer att öka markant från befintliga för-
hållanden är fördröjningsbehovet relativt stort på planområdet. Vidare avvatt-
nas dagvattnet genom en vägtrumma under en väg som tidigare haft problem 
med översvämning. Området ligger även näst intill direkt i utlopp till recipient 
och inom vattenskyddsområdet till dricksvattentäkt. Det finns därför behov av 
både renings- och fördröjningsåtgärder. Vidare kan dagvattenåtgärder kombi-
neras med att skapa ett mer attraktivt och grönt verksamhetsområde. 

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering är 
att: 

1. Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråken.  

2. Dagvattenflöden ska begränsas genom infiltration och fördröjning. 

3. Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig re-

ning på väg till recipient. 

Karlstads kommun ämnar planlägga fördröjnings- och reningsåtgärder både 
inom kvartersmark och på allmän platsmark. Eftersom mer detaljerad dispers-
ion av planområdet (t.ex vägar och fastighetsgränser) ej är klart i nuläget pre-
senteras konceptlösningar för allmän platsmark och för kvartersmark.  

För område 1 har två primära förslag (A och B) tagits fram för att möta behovet 
av rening och fördröjning av dagvatten. För område 2 har ett förslag tagits 
fram. Skillnaden mellan förslag A och B beror på om fördröjningen skapas 
innan bäcken (A) eller i själva bäcken (B). De två förslagen skapar två olika 
flödesscenarion som därmed påverkar vilken volym som krävs för fördröjning. 
I Tabell 7 sammanfattas principlösningarna för områdena. 

 
  



 
 

 

 
10250243 •  Eriksberg dagvattenutredning för DP  | 33   

Tabell 7. Sammanfattning av principer för åtgärdsförslagen. 

 
Område 1 

 
Område 2 

 
Förslag A Förslag B 

 

Fördröjning 
   

Placering 
 
 

All fördröjning på planom-
rådet innan utflöden till 
Eriksbergsbäcken. 

All fördröjning i Eriks-
bergsbäcken. 
 

Fördröjning på planom-
rådet innan utlopp till 
Eriksbergsbäcken. 

Volym 14000 m3 3400 m3 1500 m3     
Allmän 
platsmark 

   

Fördröjning I dammar/våtmarksområ-
den innan utloppet till Er-
iksbergsbäcken. 

I ett parallellt dike vid 
sidan av Eriksbergs-
bäcken. 

Torr damm innan 
trumma. 
 

Rening Diken på planområdet, 
dammar/våtmark innan 
utlopp och ev. i området 
kring bäcken. 

Diken på planområdet 
och i ett parallellt dike 
vid sidan av Eriksbergs-
bäcken. 

Översilningsyta innan 
fördröjningsåtgärd. 
 
 

    
Kvarters-
mark 

   

Volym för-
dröjning  

200 m3/ha - 200 m3/ha 

Rening Svackdiken Svackdiken Svackdiken 

7.1 OMRÅDE 1 – FÖRSLAG A 
Med förslag A är fokus på fördröjning inom planområdet vilket medför att max-
flödet till Eriksbergsbäcken ska förbli oförändrat. En fördel med förslaget är att 
fördröjnings- och reningsåtgärder påbörjas redan på kvartersmark, vilket 
skapar bättre förutsättningar för rening. Dock blir fördröjningsvolymerna för-
hållandevis stora. Totalt ska 14000 m3 fördröjas, vilket innebär ca 400 m3/ha. 
För att klara av denna fördröjning bör även fördröjning ske på kvartersmark. 
En principskiss för område 1 med förslag A visas i Figur 29. 

 
Figur 29. Principskiss för område 1 och förslag A. Fördröjning sker på kvartersmark 
och allmän platsmark innan det når Eriksbergsbäcken. 
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Fördelningen mellan allmän platsmark och kvartersmark kan se ut på olika 
sätt. Ett sätt är att låta kvartersmarken fördröja 50 % av den volym som ytan 
genererar vid det dimensionerande förhållandet, vilket innebär 200 m2/ha kvar-
tersmark. Med ett antagande att 90% av marken blir kvartersmark behöver 
allmän mark fördröja 7700 m3 och kvartersmark 6300 m3.  

7.1.1 Dagvattenhantering för allmän platsmark 
För att hantera en så pass stor fördröjning på allmän platsmark som planom-
rådet behöver måste fördröjningen spridas ut över området. Fördröjning bör 
ske främst i större dammar men även via trög avledning i svackdiken.  

Förslagsvis kan flera dammar med våtmarkskaraktär skapas som placeras 
främst innan utlopp till Eriksbergsbäcken men även längre upp i systemet om 
utrymme finns. Dessa dammar ska ha funktionen att både fördröja och rena. 
Förslagsvis leds vattnet via översilningsytor mot våtmarken för att öka renings-
effekten. Översilningen bidrar till upptag av växter, infiltration och filtrering av 
dagvatten före inloppet till våtmarken. Översilningsytan bör utformas så att den 
vid skyfall kan användas för tillfällig uppdämning.  För att ytterligare öka re-
ningseffekten kan flytande växtbäddar användas. Dessa åtgärder ger också 
ett estetiskt värde.  

De diken som finns idag bör breddas för att klara av det ökade flödet. Dikena 
skulle även kunna förses med etapper och hinder för att sakta ner flödet. Ett 
långsammare flöde är fördelaktigt med avseende på dels rening och dels eros-
ionskänslig mark. Se kap 7.6 för förslag på dimensioner och dikeslösningar. 

Längs Eriksbergsbäcken sparas förslagsvis området runt bäcken som en buf-
fert för riktigt stora skyfall och för ytterligare zoner för rening. Bufferten ger 
också en möjlighet att hantera flöden från skyfall och eventuella förändringar i 
uppströms avrinningsområde. 

7.1.2 Dagvattenhantering för kvartersmark 
Fördröjning och rening av dagvatten på kvartersmark sker genom att i första 
hand fördröja och rena dagvatten från parkeringsytor. Förslagsvis skapas 
svackdiken inom kvartersområdet som avrinner till det allmänna diket, se Figur 
30.  

 
Figur 30. Schematisk bild av principlösning på dagvattenhantering på kvartersmark 
(streckad linje) kopplat till diket på allmän platsmark.  
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För att bättre utnyttja reningenskapaciteten i svackdiket föreslås att flödet  av-
leds på så sätt att dagvattnet får längsta möjliga rinntid i diket. Om kvarters-
marken avses till större parkeringsplatser eller på annat sätt skapar risk för 
oljeutsläpp bör en oljeavskiljare alternativt en oljeavskiljande damm inkluderas 
innan utlopp till allmän platsmark. För områden med liten risk för oljeutsläpp 
kan svackdiket räcka som åtgärd. 

Takvatten prioriteras i andra hand eftersom takvattnet har lägre reningsbehov. 
För fastigheter med stor takyta kan behov finnas att skapa magasin med fokus 
på fördröjning. På lämpliga platser skulle också takvatten kunna infiltreras (gäl-
ler områden med genomsläppliga jordar.) 

Utläggning av makadam eller anläggning av krossdiken där vattnet kan infil-
treras i diken skapar möjlighet för vidare rening av dagvattnet. I stenmassorna 
skapas dels en fördröjningsvolym och dels kan rening ske via infiltration. T.ex. 
skulle filtrering av dagvattnet kunna ske innan utlopp till diket genom att ett 
stenparti anläggs längt med diket inloppssida, se Figur 31. 

 
Figur 31. Schematisk dikessektion, med filtrering innan utlopp till diket. 

Med diken som dagvattensystem kommer dräneringar vid byggnader att ligga 
lägre än diken. Därför kommer i de flesta fall dräneringsvattnet att behöva 
pumpas ut från kvartersmark. En fördel i sammanhanget är att dräneringen ej 
riskerar att fyllas bakvägen vid skyfall och höga vattennivåer i diken. 

7.1.3 Exempelfastighet: 1 ha verksamhetsområde 
Med antagande att fördröjningsvolymen fördelas jämt över planområdet och 
kvartersmark ska fördröja 50 % blir fördröjningen 200 m3/ha på kvartersmark. 
Om en fastighet är kvadratisk skulle detta medföra att ett dike kunde planeras 
längs med ena sidan av fastigheten och då få en längd på 100 m. För att skapa 
erforderlig fördröjning skulle då en tvärsnittsarea på 2 m2 krävas om fördröj-
ningsvolymen fördelas längs med hela dikeslängden. Detta motsvarar t.ex. ett 
dike med 0,7 m i höjd, 0,7 m i bottenbredd och sidolutning på 1:3. Den verkliga 
volymen som kan fördröjas beror på lutning av marken och placering av däm-
men.  Förslagsvis har diket en lägre lutning åt fastigheten och kan ha en högre 
lutning mot nästa fastighet. 

De 200 m3 är beräknade utifrån en hårdgjord yta på 85%. Om det går att hålla 
ner den hårdgjorda ytan skulle fördröjningsvolymen kunna sänkas. Det går 
också resonera kring om det är rimligt att 50% ska fördröjas. I Figur 32 visas 
hur fördröjningsvolymen skulle kunna regleras utifrån hårdgjord yta och om 
50% eller 30% bör fördröjas på kvartersmark. 
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Figur 32. Fördröjningsvolym som erfordras på 1 ha kvartersmark om 50% eller 30% vid 
olika andel hårdgjord yta. 

7.2 OMRÅDE 1 - FÖRSLAG B 
Med förslag B är fokus på att maxflödet ut från Eriksbergsbäcken ska förbli 
oförändrat. Det stora avrinningsområdet har redan idag ett stort befintligt max-
flöde, vilket medför att fördröjningsvolymen blir betydligt mindre än för förslag 
A. Totalt ska 3400 m3 fördröjas. Fördröjningen bör ligga i Eriksbergsbäcken 
vilket gör att det ej är aktuellt att fördröja på kvartersmark i detta förslag. En 
principskiss för område 1 med förslag B visas i Figur 33. 

 
Figur 33. Principskiss för område 1 och förslag B. All fördröjning sker inom parkområdet 
för Eriksbergsbäcken. 

Eftersom Eriksbergsbäcken är en lågpunkt för planområdet är det fördelaktigt 
att skapa möjlighet för fördröjning och rening i och i anslutning till bäcken. 
Bäcken är även en lågpunkt för ett stort uppströmsområde, varvid det också 
är fördelaktigt att öka kapaciteten att omhänderta större flöden från uppströms 
belägna områden.  

Förslagsvis skapas ett parallellt område väster om bäcken där dagvattnet från 
planområdet avleds och har en längre uppehållstid, gärna ca 1-2 veckor vid 
normalflöden, för att skapa rening av dagvattnet från planområdet. Bäckens 
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slänter breddas för att öka kapaciteten och släppa in ljus för ökad rening via 
vegetationsetablering och minskad erosion. Vid höga flöden skapas en större 
volym längs med större delar av parkmarken, se Figur 34.  

 
Figur 34. Schematisk beskrivning av förslag på hur rening och fördröjning kan skapas 
i Eriksbergs bäcken. 

Fördelen med att all fördröjning sker i Eriksbergsbäcken är ett teoretisk mins-
kat magasineringsbehov. Dock medför uppskattningarna av flödena från hela 
avrinningsområdet stora osäkerheter på grund av att området är så pass stort 
och även består av mestadels naturmark. Vidare kan det vara svårt att dimens-
ionera ett utflöde från ett fördröjningsmagasin till så stora flöden. Det medför 
även att flöden under 4900 l/s inte magasineras. 

En annan nackdel är att planområdet oftare kommer skapa större flöden till 
bäcken, vilket medför större påverkan på bäcken och dess funktioner. Dessu-
tom har området erosionskänslig mark, varvid höga flöden är mindre lämpligt. 

Osäkerhet kring kapacitet nedströms, samt uppströms bör utredas ytterligare 
om förslaget att endast fördröja området i Eriksbergsbäcken ska användas 
(förslag B). Dessutom behövs en plan för bräddningsåtgärder om hela områ-
det fylls upp. Utrymme för kapacitet behövs också vid fortsatt exploatering av 
uppströms belägna områden, bland annat planeras området öster om plan-
området som i dagsläget är åkermark också att etableras för verksamheter. 

Det finns också en risk att reningseffekten påverkas vid höga flöden från plan-
området, bland annat p.g.a. upprivning av sediment och negativ påverkan på 
växtlighet längs med bäcken.   
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7.3 OMRÅDE 2 
För område 2 har enbart ett förslag utretts då hela avrinningsområdet är be-
tydligt mindre än för område 1 vilket gör att uppströms avrinningsområde från 
planområdet ej påverkar flödessituationen på samma sätt. Den totala volym 
som behöver fördröjas är ca 1500 m3. Fördelning av fördröjning mellan kvar-
tersmark och allmän platsmark görs lämpligtvis på samma sätt som för område 
1. En principskiss för område 2Figur 35. 

 
Figur 35. Principskiss för område 2. Fördröjning sker på kvartersmark och allmän plats-
mark. 

Fördröjning på allmän platsmark, oavsett i vilken grad fördröjning sker på kvar-
tersmark, kan ske vid en damm innan planområdets utlopp  mot anslutande 
diken och trumman genom väg 722. En grön översilningsyta skapas längs 
med slänterna mot dammen. Längs med väg 722 kan ett uppsamlande svack-
dike samla upp dagvattnet och leda det mot dammen. 

7.4 SAMMANSLAGNING AV FÖRSLAG A & B 
I praktiken kan förslag A och förslag B kombineras, där rening och fördröjning 
sker både före och i Eriksbergsbäcken. Fördelen med förslag B är att fördröj-
ningsbehovet blir betydligt mindre än i förslag A. Nackdelen är dock att stora 
flöden kommer uppstå betydligt oftare än med lösningarna i förslag A. Detta 
gör att förslag B kommer ställa högre krav på kapacitet och erosionssäkring 
på dikena inom planområdet.  

En schematisk idéskiss där förslagen kombineras kan ses i Figur 36. I Figur 
37 visas olika sätt att anlägga våtmarker till ett vattendrag bland annat med 
utvidgning av vattendraget, mindre dammar och våtmarker. 
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Figur 36. Idéskiss för Eriksbergs dagvattenhantering på allmän platsmark. 

 
Figur 37. Olika sätt att anlägga våtmarker kring ett vattendrag. Illusioner: Naturvårds-
verket och fiskeriverket (2008). 

Planen med ett parallellt område för rening i förslag B, Figur 34, kan skapas 
även för förslag A. Vidare skulle då kapaciteten vid höga flöden kunna använ-
das som en buffert; istället för att användas som fördröjning av planområdet. 
Vidare bör man oavsett bredda bäcken och spara ett område kring bäcken 
som en skyddsåtgärd, med avseende på översvämningsrisker etc.  

7.5 DAMMAR MED VÅTMARKSKARAKTÄR 
Dammar med våtmarkskaraktär som planeras på allmän platsmark bör fun-
gera som fördröjning vid dimensionerande flöden men också som en renings-
åtgärd vid normala flöden. 

För att öka reningseffekten skapas våtmarksområden helst med en avlång 
form, se Figur 38. Detta för att undvika partier med dålig cirkulation samt för 
att undvika kortslutning mellan in- och utloppet. Vid inloppet dämpas flödet 
med hjälp av breddning och riklig armerande vegetation. En djupare zon efter 
inloppet möjliggör sedimentation. Genom grunda och växtrika zoner tvärs över 
flödesriktningen skapas en mer effektiv rening. 

Skapar man en strandvall innan utlopp till bäcken eller från område 2 skulle 
formen av en hästskodamm kunna skapas, se Figur 39. 
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Figur 38. Schematisk bild av damm och våtmarksområde med översilningsyta och 
grunda vegetationsrika zoner. 

  
Figur 39. Hästskovåtmark anlagd med åplan där ett dräneringsrör eller dike mynnar. 
Illustrationer: Naturvårdsverket och fiskeriverket (2008). 

7.6 DIKEN 
Genom öppna diken istället för dagvattenledningar skapas dels högre flödes-
kapacitet och dels möjligheter till trögare avledning, lokal fördröjning och re-
ning av dagvattnet. Vidare kan dikena vara en del i en grön stadsbild och de-
signas varierat för en mer attraktiv miljö, Figur 40.  

  
Figur 40. Vänster: Kanal sektion, Augustenborg. Foto: Anna Grevlind. Höger: Dagvat-
ten trappas, Västervik. Foto: Göran Lundgren. 

Om det är möjligt bevaras och breddas befintliga diken genom planområdet 
varvid en öppen dagvattenhantering tillämpas. Mer detaljerat hur dikena dras 
genom området kan anpassas till framtida disponering av området, förutsatt 
att de avvattnas mot bäcken. Lutningen av planområdet är fördelaktigt mot 
bäcken vilket gör att möjligheten för omplacering av diken mot bäcken är stor. 
Diken planeras med fördel tillsammans med vägar inom området. Förslagsvis 
kan ett dike placeras mellan bilväg och GC-väg. 

Normal nivå 

Nivå vid höga flöden 

Översilning 

Huvudinlopp med 
erosionsskydd 

Grunda vegetationsrika zoner 

Utlopp 
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Genom att diken görs flacka blir ljusinsläpp stort varvid möjligheter för snabb-
bare och tätare vegetationsetablering skapas. Vegetationen kan sedan redu-
cera vattenhastigheten och även fungera som ett filter som fastlägger partiklar 
varvid dikets reningskapacitet ökar, se Figur 41.  

 
Figur 41. Dike med erosionsskyddande växlighet. Foto: Veg Tech. 

Utan att inkludera fördröjning på kvartersmark eller dämmen så uppskattas det 
dimensionerande flödet i det längsta diket till 2200 l/s, se Figur 42. Ett 6 m 
brett och 1 m djupt svackdike med släntlutning 1:3 i lutning 5 ‰ och Mannings 
tal på 20 ger en kapacitet kring 2,5 m3/s. Förslagsvis varieras bredd beroende 
på planering av kvartersområdet. Dock rekommenderas att behålla den flacka 
sidolutningen för att minska risk för erosion och öka förutsättningen för rening. 

 

Figur 42. Uppskattning av dimensionerande flöden för ett 30-årsregn i diken, utan för-
dröjning på kvartersmark eller i dämmen. 

Förslagsvis skapas etapper/hinder/dämmen i dikena för att sakta ner flödet 
och skapa lokal fördröjning. Ett långsammare flöde är fördelaktigt dels med 
avseende på rening och dels med avseende på att förhindra erosion på känslig 
mark. Det långsammare flödet skapar möjlighet för fastläggning av partiklar, 
snabbare vegetationsetablering och mer fördröjning. Dessa hinder kan också 
bromsa upp eventuella oljeutsläpp och underlätta sanering.   

Dämmen kan anläggas med natursten för ett mer naturligt utseende. Ned-
ströms hindret och på andra platser där risk för erosion är stor anläggs grövre 
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stenar för att minska erosionen vig höga flöden. Det kan också vara aktuellt 
att erosionsskydda känsliga platser med makadam för att få ett mer heltäck-
ande erosionsskydd, se Figur 43.  

 
Figur 43. Erosionsskyddat dike. 

Rensning av dikena görs endast vid behov och förslagsvis under lågvattenpe-
rioder då risken för partikeltransport är mindre, lämpligen juli-augusti. Rens-
ning bör göras sektionsvis så att det hela tiden finns vegetationsklädda ytor 
kvar för rening i dikena. Således rekommenderas selektiv vegetationsbekämp-
ning eftersom mindre störning uppstår, samtidigt som ganska begränsade in-
grepp ger stor nytta. Grumlingar kan förhindras vid behov genom grävning av 
sedimentfälla nedströms. 

7.7 SKYDDSÅTGÄRDER 
Vad gäller risker för olyckor föreligger alltid en liten risk för oavsiktliga utsläpp 
även om möjlighet till minimering kan uppnås genom förbyggande åtgärder. 
Det är främst oljeprodukter som kan orsaka allvarliga skador i området. Före-
byggande åtgärder kan vara styrning av farliga transporter till mindre känsliga 
område, liksom anvisningar för hantering av oljeprodukter, och beredskap för 
sanering av oljeutsläpp (saneringsmedel/länsar/utbildning av personal). När 
det gäller katastrofskydd kan sådana åstadkommas genom att man lägger ut 
permanenta flytande oljelänsar i dammar och liknande. Man kan också kon-
struera utlopp från dammar med oljeavskiljande funktion. Detta kan göras med 
s.k. snabelutlopp under vattenytan (L-formad rörkonstruktion) kombinerat med 
ett stigande grövre bräddavlopp.  

Vid nybyggnation bör material som förorenar dagvatten inte användas till ytor 
som är exponerade för regnvatten (tak, fasader etc.). Material som förorenar 
dagvatten är t.ex koppardetaljer, bly och omålade zinkytor (galvat material).   

Det finns en fördel att anlägga dagvattenanläggningar i så tidigt skede som 
möjligt. Detta eftersom föroreningsbelastningen ofta är störst i samband med 
byggskedet. Anläggningsarbete är starkt grumlande och eventuella spräng-
ningar och fyllnadsmaterial (berg) kommer att tillföra sprängämnesrester 
(kväve) och vittringssalter från berget. Vidare finns risk för oljeläckage från de 
arbetsmaskiner, fordon och bränsletankar som används i byggskedet. 
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7.8 KOSTNADSUPPSKATTNING 

7.8.1 Uppskattad kostnad 
En grov kostnadsuppskattning för område 1 och 2, samt förslag A och B har 
tagits fram dels med hjälp av uppskattningar från VISS Åtgärdsprogram och 
dels med uppskattningar från KP Fakta, se Tabell 8. Förutsättningar för upp-
skattning återfinns i kap 7.8.2. 

Uppskattningsvis blir kostnaden runt 1-3 mkr för område 1 och runt 0,1-0,3 
mkr för område 2.  För område 1 medför förslag A uppskattningsvis högre 
kostnader än förslag B eftersom större magasineringsvolym skapas. 

Tabell 8. Grov uppskattning av kostnader för föreslagen dagvattenhantering. Grönmar-
kerat är uppskattningar genom PK Fakta. Blåmarkerat är uppskattat från generella vär-
den från VISS åtgärdsprogram (2017). 

  Område 1 Område 2 
  Förslag A Förslag B 
Diken       
Längd (m) 2 700 2 700 150 
Gräsyta, PK Fakta (kr) 1 000 000 1 000 000 60 000 
Schakt, PK Fakta (kr) 270 000 270 000 15 000 

Svackdike, VISS (kr) 870 000 
(400 000 - 1 450 000)  

870 000 
(400 000 - 1 450 000)  

50 000 
(20 000 – 80 000)  

       
Våtmark       
Volym (m3) 14 000 3 400 1 500 
Yta (ha) 2,8 0,7 0,3 
Jordschakt, PK Fakta 
(kr) 560 000 136 000 60 000 

Våtmark, VISS (kr) 780 000 
(270 000 – 1 400 000)  

190 000 
(70 000 - 330 000)  

90 000 
(30 000 - 150 000)  

Totalt från ovanstående, ink. 30% oförutsett 
Totalt Gräsyta och 
Schakt, KP Fakta (kr) 2 400 000 1 800 000 180 000 

Totala Diken och 
Damm, VISS (kr) 

2 100 000 
(880 000 - 3 660 000)  

1 300 000 
(620 000 - 2 300 000)  

170 000 
(70 000 - 300 000)  

 

7.8.2 Förutsättningar för uppskattad kostnad 
Kostnaden för dagvattenhantering är svåruppskattad i nuläget eftersom ut-
formningen inte är fastställd. Fasta och rörliga kostnader är beroende på vilka 
lösningar som skapas samt utformningen av lösningarna.  

Etablering av en våtmark kostar uppskattningsvis mellan 30 000 – 900 000 
kr/ha men är starkt beroende på utformning, befintliga förhållanden och vilken 
funktion som erfordras. Enligt VISS (2017) kostar en våtmark med fokus på 
näringsämnesretention (fosfor och kväve) som medel ca 280 000 kr/ha, se 
Tabell 9. Investeringskostnaden är ca 230 000 kr/ha och 50 000 kr/ha mot-
svara nuvärdet av löpande kostnader. Uppskattningen gäller våtmarker med 
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fokus på näringsämnesretention, medan djupare våtmarker/dammar (för sedi-
mentation) innebär både större kostnader vid investering och större löpande 
kostnader.  

I kostnadsuppskattningen uppskattades grovt ytan för våtmarker som den ytan 
som krävs för fördröjningsvolymen om det fördröjande ytvattendjupet i medel 
är 50 cm. I praktiken kan en kombination av torra dammar och våtmarksområ-
den med en beständig vattenspegel och varierande djup användas. 

Ett svackdike kostar i enligt VISS (2017) i medel 320 kr/m, vilket är baserat på 
svackdiken med en bredd på i medel 4,5 m. Investeringskostnaden är ca 300 
kr/m och 22 kr/m motsvarar nuvärdet av löpande kostnader.  

Tabell 9. Kostnadsuppskattningar total åtgärdskostnad från VISS (2017). 

Våtmark, näringsretention 279 000 (98 000 – 490 000)  kr/ha 
Svackdike 322 (150 - 540) kr/m 

 

Som en jämförelse gjordes också en uppskattning från PK Fakta som endast 
inkluderar uppskattning av volymen jordschakt samt gräsyta, Tabell 10. Diken 
uppskattades schematiskt med jordschakt av en volym motsvarande på 4,5 
m2/m och gräsyta 2 m2/m.  

Tabell 10. Kostnadsuppskattningar som använts från KP Fakta. 

Jordschakt 40 kr/m3 
Gräsyta klass 2 200 kr/m2 

 

I kostnadsuppskattningen är bland annat inte tillägg för att skapa dämmen, 
planteringar av större vegetation eller lösningar kring vägsektionerna medräk-
nade (t.ex. trummor). Vidare inkluderas ej transporter och hantering av mas-
sor. Kostnaderna kommer vidare att bero på lokala markförhållanden och hur 
mycket som behöver grävas. Samläggning av väg och/eller VA kan eventuellt 
minska kostnaderna för anläggning av dagvattenhanteringen. Således skall 
beräknad kostnad ses som en ytterst förenklad första uppskattning.  

Våtmarker och svackdiken som föreslås har relativt lågt underhållningsbehov 
jämfört med t.ex. membranfilter, växtbäddar och infiltrationsanläggningar. En-
ligt VISS (2017) ligger rörliga kostnader för våtmarker med näringsämnesre-
tention på ca 825 – 2145 kr/ha/år, vilket skulle medföra rörliga kostnader på 
ca 1600 – 4000 kr/år för fördröjningsförslag A och ca 400 – 1000 kr/år för 
fördröjningsförslag B.  
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7.9 YTTERLIGARE EXPLOATERING I 
NÄROMRÅDET 

Området öster om planområdet, se Figur 44, kan också komma att exploate-
ras. Området har ej utreds vidare vad gäller t.ex. framtida flöden, fördröjnings-
behov och reningsbehov.  

Om förslag A används kan dessa principlösningar med fördröjning på kvar-
tersmark och allmän platsmark anammas för detta område. Om däremot för-
slag B används bör fördröjningsvolym inom Eriksbergsbäcken utökas. Utrym-
mesmässigt bör det inte vara ett problem att kunna utöka volymen för förslag 
B, men det bör tas hänsyn till detta redan i planering av bäckens utformning.  

 
Figur 44. Det gulmarkerade området strax öster om planområdet kan eventuellt explo-
ateras. 
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8 SAMMANFATTNING OCH 
REKOMMENDATIONER  

· Största delen av planområdet avvattnas i nuläget till Eriksbergs-
bäcken och kan enkelt planeras att även avvattnas till bäcken i fram-
tiden. I samband med detta är tanken att Eriksbergsbäcken med när-
område restaureras till ett parkområde.  

· Eftersom andelen hårdgjorda ytor i planområdet kommer att öka krävs 
fördröjning och rening av dagvattnet före utlopp till recipient. Eftersom 
recipienten är en dricksvattentäckt föreslås att området planeras som 
ett grönt verksamhetsområde. I detta skall man eftersträva en öppen 
dagvattenhantering med fördröjnings- och reningsåtgärder. Dessa in-
riktas på svackdiken och våtmarkszoner inom planområdet.  

· Eriksbergsbäcken har ett stort uppströms beläget avrinningsområde 
som avrinner genom planområdet. Eftersom avrinningsområdet är 
stort så har planområdet i nuläget ingen större betydelse för maxflödet 
i bäcken vid den begränsande utloppstrumman strax nedströms plan-
området. För att förhindra en ökning av befintligt flöde efter exploate-
ring har två teoretiska fördröjningsprinciper tagits fram. I förslag A sker 
all fördröjning innan bäcken och i förslag B sker fördröjningen längs  
bäcken. Ett slutgiltigt förslag skulle kunna vara en kombination av al-
ternativen.  

· Området ligger inom den sekundära och tertiära skyddszonen för Katt-
fjordens dricksvattentäkt. Det är viktigt att säkerhetsåtgärder skapas 
framförallt för att motverka oljespill. Det är också viktigt att underhålls-
, mätning- och skötselplaner sätts upp för att säkerställa att reningen 
är effektiv och att området inte påverkar recipienten negativt. 
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1. Vägtrumma vatten från södra sidan av E6 
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2. Dike mellan vägar (grundvattenpåverkat, rikligt med järnutfällningar). 

 

 
3. Vy åt söder mot dike och E18 (gärde försumpat, vattenkrävande växter i gärdet 

såsom tåg och vassäv, grundvattennivå nära markytan). 
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4. Dike från E18 norr om påfartsväg till väg 61/62. 
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5. Bäck södra delen väster om Asptorp. 

 

 
6. Bäck vid skogsparti i södra delen mot E18. 
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7.Vy mot nordväst från södra delen. 

 

7 
8 

9 
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8. Bäckfåra i södra delen (aluppslag med inslag av hägg på sidorna. Bäveraktivitet i 

området en del träd och buskar avbitna.) 

 

  
9. Närbild på dike nr 2 från söder (de två dikena längst i söder ytliga utan synlig 

dränering från åker, breda delar med ljusinsläpp har tät vegetation med dominans av 

vassäv, ingen dränering synlig i dike 1 och 2 från söder). 
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10. Närbild på bäckfåra (djupa branta 90°:s kanter, erosionsrisk vid högflöden) 

10 
11 

12 
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11. Huvuddike från väster (nr 3 från söder) dränering i område norr om dike 1-2 från 

söder. 
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12. Åkerdränering från öster. 

 

 
 

 
13. Närbild på bäckfåra (markering för elkabel, elkabel och eroderad lertuva). 

15 

14 

13 
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14. Vy mot söder (Asptorp, upplag av schaktmassor). 

 

 
15. Vy mot norr (anslutning av övre dike från nordväst). 
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16. Vy mot väster. 

 

16 
17 
18 
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17. VA-område (brunnar, betongkonstruktion vid stolpe). 

 

 
18. VA-område (VA-område (brunnar, betongkonstruktion vid stolpe). 



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Eriksberg dagvattenutredning  Holger Torstensson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10250243 2017-06-13  

  

14 (22)  

   

   
L:\5705\10250243 - Eriksberg dagvattenutredning för DP\3_Dokument\36_PM_Rapport\Bilaga 1 Fältobservationer.docx 

 
 

 
19. När del på huvuddike från väster (i västra delen). 

19 20 
21 
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20. Närbild på vassrugg i huvuddike från väster. 

 

 
21. Söder om västra huvuddiket. 
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22. Närbild på tvärdike vid Eriksbergs gård (rikligt med vassäv vid brett ljusinsläpp). 

 

22 

23 
24 
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23. Närbild på dike från norr i västra området (synligt grus och sand). 

 

 
24. Vy åt väster från dike från norr i västra delen (VA-brunnar och elskåp för 

huvudledning från Sörmon öster om dike från norr i västra delen). 
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25. Närbild på sand vid väster om dike från norr i västra delen. 

 

 

 

 

 

25 
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26. Kulvert vid Körkarlsvägen (inget synligt vatten i sidodiken).  

26 

28 

27 
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27. Bäck öster om Körkarlsvägen. 

 

 
28. Vy åt söder från bäck mot Körkarlsvägen (gärdet bearbetat med slagghacka). 
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29. Vy åt söder vid bäck. 

30 

31 

29 
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30. Bäck vy åt väster. 

 

 
31. Område väster om förskola norr om bäck. Grundvattenindikerande växter i slänt 

bl.a. tåg (utströmningsområde för grundvatten). 

 


