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412 51 Göteborg 

SAMMANFATTNING 

Denna dagvattenutredning är en del av det underlag som håller på att tas fram till ny 

detaljplan för ett nytt handelsområde i Välsviken, Karlstads kommun. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra tomter för handel med skrymmande varor.  

Planområdet består av del av fastigheterna Välsviken 2:1 och 2:2.   

Karlstads kommun har tagit fram ett förslag på en plankarta till området. Denna 

dagvattenutredning fokusera på detta planområde, samt ett utökat område söder om 

det område som kommunen har tagit fram i sin plankarta. Dessa två områden 

benämns som delområde 1 och 2 i rapporten.  

Enligt Karlstads kommun ska 50 % av ett 30-årsregn fördröjas till samma nivå som i 

dagsläget. Erforderlig fördröjnings- och reningsvolymen för delområde 1 är ca 430 m3. 

Motsvarande volym för delområde 2, dvs det område som i dagsläget ligger utanför 

planområdet, är ca 148 m3. Totalt ca 578 m3.  

Pga. ökad hårdgjord ökar avrunnen volym vid extrema skyfall. I Bilaga 1 – PM 

Skyfallsmodellering, beräknades 100- och 200-årsregn.  

Efter fördröjning i de ordinarie dagvattenfördröjningslösningarna blir det ca 2200 m3 

kvar att fördröja söder om Välsviksleden och ca 1250 m3 att fördröja norr om 

Välsviksleden, baserat på 200-årsregn. Vid 100-årsregn är motsvarande volym ca 1050 

m3 samt ca 1950 m3. Fördröjningen placeras på kommunal mark.  

Dagvattenflödena, exkl. fördröjning, ökar från ca 150 l/s i dagsläget vid ett 30-årsregn, 

till ca 1400 l/s vid ett 30-årsregn med 10 minuters varaktighet.  Inklusive fördröjning av 

50 % av ett 30-årsflöde återstår således ca 775 l/s för kommunen att fördröja på 

kommunal mark vid en varaktighet på 10 minuter.  

Eftersom halterna av de särskilt förorenande ämnena är förhållandevis låga i 

dagvattnet från området, efter reningsåtgärder, bedöms exploateringen enskilt inte 

kunna påverka recipientens gällande status i dagsläget. Det är därmed även rimligt att 

anta att exploateringen inte äventyrar möjligheten att uppnå en bättre status MKN i 

framtiden, förutsatt att föreslagna reningsåtgärder kan kravställas inför t ex bygglov.  

Vid framtida detaljprojektering av de lösningar som föreslagits i denna rapport är det 

viktigt att flöden och fördröjningsvolymer inarbetas i utformningen av de tekniska 

lösningarna.  
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1 INLEDNING  

1.1 UPPDRAGET 
Denna dagvattenutredning är en del av det underlag som håller på att tas fram till ny 

detaljplan för ett nytt handelsområde i Välsviken, Karlstads kommun. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra tomter för handel med skrymmande varor. Beställaren 

för denna utredning är Donia Property Invest AB. Projektledare är UBF Partner AB.  

Planområdet består av del av fastigheterna Välsviken 2:1 och 2:2.   

Det aktuella området, markerat i Figur 1, består i dagsläget av skogsmark, se Figur 1. 

 

Figur 1. Översiktsbild av Karlstad. Ungefärlig utformning av det aktuella planområdet är 

inringat i rött.    

1.2 SYFTE 
Utredningens syfte är att undersöka vilka konsekvenser det nya planförslaget kommer 

ha på dagvattenavrinningen och om området är lämpligt att bebygga utifrån ett 

dagvattenperspektiv. Utredningen ska visa hur konsekvenserna kan hanteras utifrån 

gällande lagstiftning och riktlinjer.  

Vidare ska utredningen visa vilka hanteringsmetoder som är lämpliga för att 

planområdet ska uppfylla uppskattade behov ur ett dagvattenperspektiv.  

Planområdet 
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Utredningen ska även visa var sekundära rinnvägar kan etableras där ytvatten kan 

ledas när ledningsnätet går fullt med syftet att minska risken för skador vid stora 

skyfall (100-årsregn).  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Denna utredning studerar förutsättningar och förslag till dagvattenhantering. I senare 

detaljprojekteringsskede finns därför friheten att välja metoder till dagvattenhantering 

så länge behoven enligt dagvattenutredningen uppfylls.   

I utredningen och dess bilagor anges bland annat flöden, fördröjningsvolymer, 

föroreningsberäkningar samt förslag till dagvattenhantering. Dessa ska ses som en 

kontroll och vägledning av platsbehov till det kommande detaljprojekteringsskedet.  

1.4 ORGANISATION 
Beställare: 

Uppdragsledare: 

Handläggare: 

Interngranskare: 

Kommunens granskare: 

Pero Popovski, Donia Property Invest AB 

Henrik Ölander-Hjalmarsson, Dämningsverket AB 

Henrik Ölander-Hjalmarsson, Dämningsverket AB 

Sargon Saglamoglu, Dämningsverket AB 

Karolina Norlin, Karlstads kommun 

2 UNDERLAG 
Följande material har använts som underlag till dagvattenutredningen. För en mer 

detaljerad lista, se referenserna längst bak i dokumentet.  

• ABVA, Karlstads kommun (nedladdad 2020-07-01) 

• Digital grundkarta (daterad 2020-06-16) 

• Digital höjddata, 2 m raster (erhållen från Karlstads kommun 2020-06-26) 

• Digital ledningskarta (erhållen från Karlstads kommun 2020-06-26) 

• FÖP Välsviken, Karlstads kommun (2019-09-26) 

• Situationsplan, utkast (2020-06-11) 

• Förslag till plankarta (daterad 2020-08-11)  

• P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering (Svenskt Vatten) 

• P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten (Svenskt Vatten) 

• VISS, Vatteninformationssystem Sverige (2020) 

3 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 
Eftersom Karlstads kommun inte har en egen dagvattenstrategi följer denna rapport de 

riktlinjer som finns i Svenskt vattens publikationer P105, P110 samt ABVA för 

Karlstads kommun. Detta innebär att dagvattenhantering ska ske genom lokalt 

omhändertagande i så stor mån som möjligt för att undvika problem för nedströms 

belägna bebyggelser och vattendrag.   
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LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, baseras på principen att avrinningen efter 

exploatering ska efterlikna de naturliga processerna i så stor mån som möjligt. För att 

uppnå detta kan en kombination av olika fördröjnings- och reningsmetoder användas 

med fokus på infiltration, perkolation och trög avledning.  

Enligt Karlstads kommuns ABVA är huvudmannen skyldig att ta emot dag- och 

dränvatten från fastighet i de fall avledning av sådant vatten inte kan tillgodoses bättre 

på annat sätt, exempelvis med LOD. Det finns emellertid ingen möjlighet att tillskriva 

LOD i en detaljplan inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten eftersom det 

i dagsläget bedöms vara en olaglig planbestämmelse (Christensen, 2015). Som praktisk 

åtgärd är det emellertid en bra metod, så länge som ansvarsbiten kan göras tydlig 

mellan fastighetsägare och VA-huvudman samt kommun.  

Utöver detta gäller vattendirektivets mål att statusklassningen på recipienter inte får 

försämras enligt gällande miljökvalitetsnormer (MKN). 

3.1 FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN 
Målet med fördröjningen beskriven i denna utredning är att minst fördröja 

dagvattenflödet till dagens nivå samt att rena dagvattnet till en nivå som är rimlig 

utifrån rådande förutsättningar och som inte negativt påverkar status för MKN i 

recipienten. I möte med Karlstads kommun 2020-12-14 uppdaterades den ursprungliga 

fördröjningsnivån till att 50 % av flödet som uppstår av ett 30-årsregn ska fördröjas till 

samma nivå som i dagsläget.  

3.2 RIKTVÄRDEN FÖR DAGVATTENUTSLÄPP 
2015 kom ett förtydligande från EU-domstolen på det s.k. ”icke-försämringskravet”. 

Detta förtydligande kom i en tolkning av ramdirektivet för vatten i ett ärende i floden 

Weser. Denna dom, Weserdomen, tydliggjorde att varje kvalitetsfaktor för en recipient 

ska bedömas individuellt. Detta innebär att inga enskilda kvalitetsfaktorer får 

försämras i recipienten.  

För att uppnå detta är det viktigt att kvalitén på dagvatten som genereras inom 

planområdet inte försämrar recipientens statusklassning. För att uppnå målet behöver 

dagvattnet renas eftersom den nya markanvändningen oundvikligen kommer att 

generera större mängder föroreningar än i dagsläget.  

Den 1 januari 2019 implementerades som en konsekvens av Weserdomen en skärpning 

av Miljöbalken (1998:808) som innebar en skärpning av miljökvalitetsnormerna. Det 

ställs således större krav än tidigare på kommunen på att visa att detaljplanen är 

förenlig med MKN. Detta gör det svårare att få till dagvattenrening inne på 

kvartersmark eftersom det finns få möjligheter att säkerställa och följa upp att reningen 

sköts på längre sikt. Detta sätter emellertid inga begränsningar på möjliggörandet av 

dagvattenåtgärder inne på kvartersmark i planskedet.  
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4 BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Nedan följer en beskrivning av området.  

4.1 BEFINTLIG SITUATION 
Planområdet, se gul markering i Figur 2, har en area på ca 3.5 hektar och består i 

dagsläget av skogsmark samt allmän platsmark gata. I anslutning till området finns 

Välsviksleden i väster, Banvaktarvägen i söder samt ett handelsområde i väster. 

Planområdet består av delar av fastigheterna Välsviken 2:1 samt 2:2.  

Ett extra utredningsområde, se röd inringning i figuren, har utökats utanför detta 

planområde för att ta höjd för eventuell framtida exploatering även söder om 

planområdet. I och med utredningens senaste revidering (v1.1, 2020-01-08) har båda 

områdena slagits ihop. Rapporten har emellertid inte reviderats utifrån detta eftersom 

beräkningsresultat samt slutsatser inte förändras pga. detta.  

Beräkningar och resonemang i rapporten kommer att vara uppdelade i rapporten för 

att det enkelt ska gå att skilja mellan de olika delarna. Totalt är ytan för båda 

delområdena ca 4.5 hektar. De två olika områdena benämns fortsättningsvis i 

rapporten som delområde 1 (i norr) och delområde 2 (i söder).  

 

Figur 2. Ungefärlig gräns för planområdet, se gul linje. Utredningsområdet visas med röd linje.  

Planområdet 

Delområde 1 
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4.2 FRAMTIDA SITUATION 
Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra en ny fastighet för handel med 

skrymmande varor. Ett planförslag har tagit fram ett förslag på plankarta (daterad 

2020-06-22) har tagits fram av kommunen till samrådshandlingen, se Figur 3.  

I en tidigare version av utredningen delades området upp i två delområden eftersom 

det inte fanns något förslag på plankarta för det södra delområdet. Dessa två 

delområden är nu således sammanslagna. Ytuppdelningen för de två delområdena 

visas i Tabell 1 och Tabell 2. 

Tabell 1. Delområde 1: kommunens planförslag. Totalt ca 3.5 hektar. 

Delområde 1: Kommunens planförslag – ungefärlig ytuppdelning 

• Byggnader - ca 13 000 m2 

• Parkeringsytor och övriga hårdgjorda ytor – ca 15 500 m2  

• Slänter – ca 2 400 m2 

• Allmän platsmark gata ca 3 500 m2. 

Tabell 2. Delområde 2. Totalt ca 1 hektar.  

Delområde 2: Ungefärlig ytuppdelning 

• Byggnader - ca 3 600 m2 

• Parkeringsytor och övriga hårdgjorda ytor – ca 6 300 m2  

• Slänter – ca 900 m2 

 

Figur 3. Figuren visar kommunens planförslag (daterat 2020-08-11) för delområde 1.  
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Figur 4. Illustrationsplan, framtagen av Årstiderne Arkitekter, samt uppdelning av delområde 

1 och 2. Illustrationsplan daterad 2020-06-11. 

Eftersom det är skogsmark som omdanas till hårdgjorda ytor kommer det att krävas 

robusta dagvattenlösningar för att planen ska vara förenlig med 

Miljökvalitetsnormerna (MKN), idag och i framtiden. Det behövs även en robust 

hanteringsstrategi för ytliga flöden vid extrema skyfall (100-årsregn) så att bortledning 

av flöden kan ske på ett säkert sätt.  
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5 FÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1 KOORDINAT- OCH HÖJDSYSTEM 
Aktuellt plan- och höjdsystem för utredningsområdet är:  

Plansystem: SWEREF 99 13 30 

Höjdsystem: RH 2000 

5.2 TOPOGRAFI OCH YTLIG AVRINNING 
Terrängdata visar att marknivån öster om området ca +87 som högst, Figur 5. Längs 

med planområdets östra gräns är marknivån omkring +82 som högst, och ca +64 som 

lägst i väster. Inom planområdet finns i dagsläget en lokal lågpunkt.  

 

Figur 5. Höjdrelief av planområdet samt uppdelning av delområde 1 och 2.  

Ungefärlig avgränsning på avrinningsområdet som avleds till lågpunkten visas i Figur 

6. Dagvatten från planområdet avleds i dagsläget till vägdiken ut med Välsviksleden 

och Banvaktarvägen och därefter vidare till ledningsnät och diken till en bäck och 
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+65 
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+72 

+72 +65 
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därefter vidare till recipienten Vänern – Hammarsjön. Dagvattnet har två 

huvudsakliga avledningsvägar, se befintliga ledningar under rubrik 5.3. 

Beräkningsresultaten från den hydrauliska modellen under rubrik 5.2.1 visar 

lågpunkter och ytliga flödesvägar i större detalj.  

 

Figur 6. Det avrinningsområde (gult) som leder ytvatten till den lokala lågpunkten.   

5.2.1 HYDRAULISK MODELL / SKYFALL 
En hydraulisk modell av området, upprättad med hjälp av laserscanningsdata erhållen 

från Karlstads kommun, i HEC-RAS (version 5.0.7), se Figur 7, visar i hur ytvattnet rör 

sig i området. Modellen visar ytvattenflöden och vattensamlingar efter ett 

klimatjusterat CDS-regn med 6-timmars varaktighet och 100 års återkomsttid inkl. en 

klimatfaktor på 1.25. Ett CDS-regn är ett fiktivt regnevent som innehåller flera 

blockregn, från lågintensiva till högintensiva regn. Modellen är inte kalibrerad till 

något känt regn-event i området.  
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Infiltrationen har förenklat antagits vara 36 mm/h uniformt för alla genomsläppliga 

ytor i området eftersom stora delar av området består av postglacial sand och sandig 

morän. Ett schablonavdrag har gjorts för hårdgjorda ytor motsvarande ett 10-årsregn 

eftersom det är detta som konservativt har antagits vara dimensionerande för det 

befintliga ledningssystemet. I Bilaga 1 finns en utökad och mer detaljerad 

skyfallskartering som beskriver planområdets konsekvenser nedströms planområdet.  

 

Figur 7. Avrinningsmodell i HEC-RAS 5.0.7 som visar var vattenmassor ansamlats efter ett 100-

års CDS-regn inkl. klimatfaktor. Vattendjup som visas är 0.1 m och djupare.  

När lågpunkterna öster om Välsviksleden blir fyllda leds vattnet västerut över vägen.  

Länsstyrelsen har låtit DHI Sverige AB göra en skyfallskartering av området, se Figur 

8. Skyfallskarteringen är samstämmig med skyfallsmodelleringen i denna rapport i 

lågpunkterna öster om Välsviksvägen inom det nya planområdet. Vattennivåerna 

skiljer sig åt något i vissa lågpunkter utanför planområdet, och detta kan bero på om 

det förekommit olika höjdmodeller i simuleringarna. Eftersom det kan vara mycket 

hög infiltration i vissa delar av området överskattar sannolikt modellen 

vattenansamlingarna något i lågpunkter på grönytor och naturmark.  
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Figur 8. Länsstyrelsens skyfallskartering, framtagen av DHI. Bild: Länsstyrelsen 2020. 

Bortsett från dessa instängda lågpunkter har inga övriga lokala områden identifierats 

avseende skyfallsproblematik inom planområdet. Vid exploatering av området 

kommer dessa vattenvolymer i lågpunkterna att styras undan till annan plats.  

5.2.2 UTÖKAD SKYFALLSUTREDNING 
2020-12-14 fick Dämningsverket i uppdrag att göra en utökad skyfallsutredning för att 

undersöka vilka konsekvenser exploateringen har på nedströms liggande mark, samt 

om exploateringen har påverkan på Trafikverkets trummor som löper genom 

banvallen söder om området. Dämningsverket fick även i uppdrag att översiktligt titta 

på lösningar för att hantera eventuell påverkan. Denna separata utredning finns att 

läsa i Bilaga 1 och visar skyfallsflöden samt åtgärder för att minska dessa.  

5.3 BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR  
Informationsunderlag om befintliga VA-ledningar har erhållits från Karlstads 

kommun.  

Kommunen har förberett planområdet med tre olika serviser för dagvatten. En i D500 

BTG i (servis 1) norra området som avleds västerut till en stamledning med största 

dimension D 1400 BTG med utlopp i en bäck i söder. De två andra serviserna, en D 400 

BTG (servis 2) och en D 500 BTG (servis 3), lokaliserade i sydvästra delen av 

planområdet, leds söderut med Banvaktarvägen via en stamledning med största 

dimension D 1000 BTG och därefter västerut längs med järnvägen till samma bäck som 
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den norra servisen. Diket/bäcken leder slutligen dagvattnet söderut till Välsviktjärnet 

och Hammarsjön / Vänern. 

En schematisk bild av servisledningarna och de stamledningar som de ansluter till 

nedströms planområdet visas i Figur 9. De gula pilarna i Figur 9 visar flödesriktningen 

i dagvattensystemet. Övriga ledningar i området visas inte i figuren.  

 

Figur 9. Befintliga ledningar i området nedströms de tre serviserna som finns tillgängliga till 

planområdet. De gula pilarna visar flödesriktningen i dagvattensystemet.  
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5.3.1 ÖVERSIKTLIG KAPACITETSBEDÖMNING AV LEDNINGSSYSTEM 
Enligt samtal med Karlstad kommun (telefon, 2020-06-25) finns inga kända 

kapacitetsproblem i det befintliga dagvattensystemet i dagsläget. Nedan, i Tabell 3, 

visas en enkel kapacitetsbedömning av befintliga serviser.  

Tabell 3. Enkel kapacitetsberäkning av befintliga serviser till planområdet. Ledningslutningen 

är antagen till 10 promille.  

Servis Innerdimension [mm] Flöde [l/s] 

1 500 400 

2 400 225  

3 500 400 

Totalt - 1025 l/s 

 

Beräkningen visar att den totala ledningskapaciteten i serviserna kombinerat är ca 1000 

l/s, vilket motsvarar att ledningarna är dimensionerade för ungefär ett klimatjusterat 

10-årsregn.  

Enligt Karolina Norlin på Karlstads kommun finns det kapacitetsbrist i tre nya 1200 

mm-kulvertar som ägs av Trafikverket där bäcken korsar järnvägsspåren strax innan 

Välsvikstjärnet. Detta bekräftas även i PM Skyfallsmodellering, se Bilaga 1.  

5.4 GEOLOGI 
Enligt SGU (2019) består området av postglacial sand, sandig morän samt berg, se 

Figur 10. Markens genomsläpplighet inom planområdet är generellt sett bedömd som 

medelhög, se Figur 11.  
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Figur 10. Jordartskarta från SGU (2018). Bilden visar att området främst består av postglacial 

sand samt sandig morän samt Urberg.   
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Figur 11. Genomsläpplighetskartan från SGU visar att markens genomsläpplighet är medelhög 

till hög.  

Vid framtagandet av denna dagvattenutredning fanns ingen geoteknisk utredning att 

utgå ifrån.  

5.5 FÖRORENINGAR 
Enligt Länsstyrelsens öppna data från Geoportalen, inhämtade i juli 2020, finns inga 

flaggade förorenade områden inom eller i närheten av utredningsområdet.  

5.6 GRUNDVATTEN 
Inga grundvattenförekomster ligger inom eller i anslutning till utredningsområdet 

(VISS, 2020). Grundvattennivåer har inte undersökts eftersom hela ytan kommer att 

sprängas bort. Förslagsvis byggs ytan upp så att grundvattenytan hamnar minst 1 

meter under botten på den underjordiska magasinen som föreslås senare i denna 

rapport.  

5.7 VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Det finns i dagsläget inga vattenskyddsområden som ligger inom eller i anslutning till 

utredningsområdet.  
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Hög  genomsläpplighet 
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5.8 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 
Inga markavvattningsföretag påverkas av detaljplaneförslaget enligt Länsstyrelsen i 

Värmland.  

6 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 
Utredningsområdet tillhör delavrinningsområde ”Rinner till Vänern – Hammarsjön” 

Huvudavrinningsområdet är Göta Älv, avrinningsområdesnummer 108.  

6.1  VÄNERN - HAMMARSJÖN 
Recipienten för dagvattnet från Välsvikens handelsområde är Vänern-Hammarsjön 

(MS_CD WA63296442). 

6.1.1 EKOLOGISK STATUS 
Den senaste klassningen på recipienten är från 2019-08-05 och den ekologiska statusen 

är bedömd som otillfredsställande med motiveringen:  

” Vattenförekomstens ekologiska status bedöms vara otillfredsställande. Klassningen 

är lägre än vid den tidigare statusklassningen. Utslagsgivande parameter för 

bedömningen är fisk, som expertbedömts till otillfredsställande status pga. att 

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

under orörda förhållanden. Makrofyter (vattenväxter) i närområdet runt sjön samt 

hydrologisk regim är bedömda till måttlig status, medan syrgasförhållanden är 

bedömda till otillfredsställande status. Detta styrker bedömningen att statusen är 

sämre än god.” 

Kvalitetskravet är god ekologisk status 2027 med motiveringen att det går att anpassa 

regleringen av vattenståndet i Vänern på ett bättre sätt. Länsstyrelsen skriver 

ytterligare att det går att återskapa naturliga strandlinjer utmed Vänern.  

6.1.2 KEMISK STATUS 
Den kemiska statusen är klassad som ”uppnår ej god” på grund av polybromerade 

difenyletrar (PBDE). Detta är pga. ett nytt gränsvärde inom EU för halt i fiskar. PBDE 

är en kemikalie som främst används till flamskyddsmedel. Även halten kvicksilver, 

som i generellt alla andra vattenförekomster i Sverige, bedöms vara över det 

önskvärda gränsvärdet. Generellt sett är kvicksilverhalten högre i landets södra delar 

än i norr. Det finns också mätningar av Tributyltennföreningar i sediment som visar att 

halterna är för höga.  

Med undantag för PBDE, kvicksilver samt Tributyltennföreningar är kvalitetskravet 

god kemisk ytvattenstatus eftersom det i dagsläget inte är tekniskt möjligt att sänka 

halterna av dessa ämnen i vattendragen.  
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7 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING 
Ett översiktligt förslag har tagits fram till de två delområdena inom exploateringen, se 

Figur 12. I båda fallen har underjordiska stenfyllda perkolationsmagasin valts som 

lösning eftersom det är en kostnadseffektiv lösning där god rening och fördröjning kan 

skapas under hårdgjorda ytor. Beräkningarna som ligger till grund för den framtida 

dagvattenhanteringen visas i detalj under rubrik 9.  

Karlstads kommun har som ambition att 50 % av flöden som uppstår vid regn upp till 

30 års återkomsttid ska kunna fördröjas inom fastigheten, medan kommunen tar hand 

om 50 % av fastighetens fördröjningsbehov på kommunal mark. Utifrån detta har 

fördröjningsbehovet beräknats till 430 m3 för det norra delområdet och 148 m3 för det 

södra delområdet – totalt 578 m3. 

Beräkningarna utgår ifrån ett konservativt antagande att hela fördröjningsmagasinen 

ska fyllas upp innan de börjar brädda och/eller perkolera/infiltrera dagvatten till 

omgivande mark. På så sätt prioriteras infiltration och rening över fördröjning. Strypta 

utlopp med flödesregulatorer bör utredas i projekteringsskedet för att dagvattnet ska 

få så lång uppehållstid som möjligt i magasinen vid regn med kort återkomsttid och 

varaktighet.  

När metoder för dagvattenhanteringen väljs mer konkret i ett senare 

detaljprojekteringsskede finns det därmed marginal i beräkningarna avseende 

erforderliga fördröjningsvolymer. Det går sannolikt att minska på 

fördröjningsvolymerna i ett senare detaljprojekteringsskede.  

Inför senare detaljprojekteringsskede bör även grundvattenförhållandena undersökas 

ytterligare för att säkerställa hur magasinen kan byggas eftersom det är viktigt att 

grundvattennivån är minst 1 meter under botten på de underjordiska magasinen.  

Tabell 4 visar erforderlig volym samt area för de underjordiska magasinen. En 

porositet på 30 % och en höjd på 1.5 m på magasinet har antagits. Totalt behövs då en 

area på ca 1 285 m2 för dagvattenhanteringen. Figur 12 visar möjlig placering av ytorna 

för hanteringen av dagvattnet. Ytan för magasinen varierar beroende på hur de 

utformas. För att minska storleken går det att använda underjordiska prefab-element, 

till exempel dagvattenkassetter.  
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Tabell 4. Tabellen visar erforderlig fördröjningsvolym för respektive fördröjnings- och 

reningsmetod. Tabellen visar även ungefärlig uppskattad area som krävs för 

dagvattenhanteringen. Antagen porositet 30 % och 1.5 m höjd på magasinet. 

 Volym [m3] Area [m2] 

 
Underjordiska 

perkolationsmagasin 

Underjordiska 

perkolationsmagasin 

Delområde 1 430 955 

Delområde 2 148 330 

Summa 578 1 285 

 

I Figur 12 visas även ett avskärande dike som hanterar dag- och skyfallsvatten från 

naturmarken som avvattnas mot området. Detta dike bör i senare skede dimensioneras 

för att även kunna hantera skyfallsvatten. Lutningen på diket bör utföras så att det 

antingen leds norrut eller söderut enligt Figur 12. 
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Figur 12 visar ett förslag på dagvattenhantering under mark.  
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7.1 FÖRSLAG TILL SKYFALLSÅTGÄRDER 
Enligt beräkningarna i skyfallsmodelleringen, se Bilaga 1, samt rubrik 9.4, ökar 

avrinningen från hela planområdet med ca 3600 m3 vid ett klimatjusterat 100-årsregn 

samt ca 4 000 m3 vid ett klimatjusterat 200-årsregn.  

Efter fördröjning i de ordinarie dagvattenfördröjningslösningarna (upp till 30 års 

återkomsttid) blir det ca 2200 m3 kvar att fördröja söder om Välsviksleden och ca 1250 

m3 att fördröja norr om Välsviksleden, baserat på 200-årsregn. Vid 100-årsregn är 

motsvarande volym ca 1050 m3 samt ca 1950 m3. Fördröjningen placeras på kommunal 

mark.  

7.2 KOMPLETTERANDE FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 
Det finns många olika sätt att lösa dagvattenhanteringen inom ett planområde och 

lösningen ovan är ett förslag till de två olika alternativen.  

Att exempelvis anlägga gröna tak på verksamheterna gör att dagvattenflödena blir 

mindre intensiva och kan agera som en extra buffert i systemet. Det är emellertid upp 

till varje fastighetsägare om detta är något som de är intresserade av. Gröna tak bidrar 

även med ekosystemtjänster och kan sänka uppvärmnings- och kylningskostnader för 

byggnaderna. Det finns dock studier som pekar på att gröna tak kan öka avrinningen 

av näringsämnen såsom fosfor till recipienten.   
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8 ÖVERSVÄMNING OCH EXTREMFLÖDEN 
En liten del av området på den östra sidan av Välsviksleden är i dagsläget instängd, 

vilket innebär att det kan bli vatten stående på ytan i lågpunkter efter intensiva regn. 

Efter exploatering kommer denna lågpunkt inte finnas kvar, vilket innebär att den 

vattenvolym som hamnar i dessa lågpunkter i dagsläget istället kommer rinna iväg till 

någon annan plats. En del vägdiken kan också försvinna.  

En grov höjdsättning har utförts för den nya exploateringen, se Figur 13.  

 

Figur 13. Figuren ovan visar en grov höjdsättning utifrån illustrationsplanen daterad 2020-06-

11. Gula pilar visar flödesriktning på mark.  

I Bilaga 1 – ”PM Skyfallsmodellering, Välsviken industri och handelsområde” har en 

detaljerad ytavrinningsmodell upprättats för att undersöka vilka konsekvenser 

planområdet har på mark belägen nedströms området. Ett antal skyfallsåtgärder har 

även tagits fram som förslag på skyfallshantering.  
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9 FLÖDES- OCH FÖRDRÖJNINGSBERÄKNINGAR 
Beräkningar i denna dagvattenrapport följer beräkningsanvisningarna i Svenskt 

vattens publikation P110. Indata för att beräkna flöden består av markanvändning 

tolkad från en situationsplan framtagen av Årstiderne Arkitekter (daterad 2020-06-11) 

samt flygfoton och bilder från platsen.   

Föreslagna fördröjnings- och reningsmetoder förklaras kort i avsnitt 11. 

De rubriker som avser beräkningar och resultat för framtida förslag är uppdelade 

utifrån de två delområdena beskrivna under rubrik 4.2. 

En klimatfaktor på +25% har antagits vid beräkning av framtida flöden.     

9.1 MARKANVÄNDNING 
Planområdets area har delats in utifrån avrinningskoefficient (φ) enligt P110. De olika 

marktyper som har kategoriserats för nuvarande situation är: 

• naturmark/grönytor (φ = 0.1) 

Ändringar av området i den nya detaljplanen innebär en stor ökning av hårdgjorda 

ytor.  

 För framtida situation inom delområde 1 och 2 har följande marktyper använts:  

• grönytor/slänter (φ = 0.1) 

• asfalt (φ = 0.8)  

• tak (φ = 0.9) 

9.2 DIMENSIONERANDE FLÖDEN 
Rationella metoden är ett sätt att beräkna flöde utifrån en given avrinningsarea, 

dimensionerande regnintensitet samt en avrinningskoefficient: 

Qdim = i(tr) · φ· A  

Där 

Qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

i(tr) = dimensionerande regnintensitet [l/s, ha] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

A = avrinningsområdets area [ha] 

Dimensionerande regnintensitet bestäms enligt:  

 i(𝑡𝑟) = √T
3 ln(t𝑟)

tr
0.98 + 2 

Där 
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tr = regnvaraktighet (benämns även som tc) [minuter] 

T = Återkomsttid [månader]  

Beräkningarna utgår ifrån en återkomsttid på 10 och 30 år, se Tabell 5.  

Tabell 5. 10- samt 25-minuters 10- och 30-årsregn enligt Svenskt Vatten P110, exkl. 

klimatfaktor.  

 10-årsregn 30-årsregn 10-årsregn 30-årsregn 

Återkomsttid 120 månader 360 månader 120 månader 360 månader 

Varaktighet 10 minuter 10 minuter 25 minuter 25 minuter 

Regnintensitet, i(tr) 228 l/s, ha 328 l/s, ha 131 l/s, ha 188 l/s, ha 

 

Samtliga dimensionerande flöden som genereras inom framtida exploateringar visas 

och jämfört i Tabell 6. Flödena för respektive situation beskrivs i större detalj i 

rubrikerna 9.2.1, 9.2.2 och Fel! Hittar inte referenskälla. nedan.  

Tabell 6. Jämförelse av de totala flödena för befintlig och framtida situation. Beräkningarna 

beskrivs i större detalj under rubrikerna nedan.  

Scenario 
Area 

[m2] 
φ [-] Ared [ha]* 

T = 10 år 

Qdim [l/s] 

T = 30 år 

Qdim [l/s] 

T = 10 år 

Qdim [l/s] 

+25 % 

T = 30 år 

Qdim [l/s] 

+25 % 

Nuvarande 41 645 - 0.416 55 78 68 98 

Delområde 1 + 

Delområde 2 
41 645 - 3.267 745 1 071 931 1 339 

*ha = hektar = 10 000 m2 

Beräkningarna visar att flödet från området ökar med ca en faktor 14. Den reducerade 

arean ökar med en faktor på ca 8.  

Utöver flödena från de båda delområdena tillkommer även flöden från naturmarken 

öster om planområdet. Detta ger en marginell ökning på ca 25-50 l/s till både befintlig 

och framtida situation.  
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9.2.1  NUVARANDE SITUATION 
Koncentrationstiden (tc), också benämnd som rinntiden (tr), för avrinningsområdet har 

uppskattats till ca 25 minuter. Inom utredningsområdet har den befintliga marken 

delats upp enligt Figur 14 i delområde 1 och 2. Tabell 7 visar beräknade flöden från 

delområde 1 och 2 för nuvarande situation.  

Eftersom det i dagsläget inte finns någon specifik information om den allmänna 

platsmarken (gata) ska ändras efter exploatering, har dessa ytor inte tagits med i 

beräkningarna. Naturmark som avvattnas till delområde 1 och 2 redovisas separat 

eftersom denna avrinning inte ändras från nuvarande till framtida situation, se  

 

Figur 14. Indelning av utredningsområdet i beräkningarna.   

Tabell 7. Beräknade totala flöden för nuvarande situation inom planområdet med 

återkomsttid (T) 10 och 30 år.  

Yta Area [m2] φ [-] Ared [ha]* 
T = 10 år 

Qdim [l/s] 

T = 30 år 

Qdim [l/s] 

T = 10 år 

Qdim [l/s] +25 

% 

T = 30 år Qdim 

[l/s] +25 % 

Skogsmark. 

Delområde 1 
30865 0.1 0.309 40 58 51 73 

Skogsmark, 

Delområde 2 
10780 0.1 0.108 14 20 18 25 

Totalt 41645 - 0.416 55 78 68 98 

 

Delområde 1 

Avvattnas till vägdike 

Delområde 2 

Avvattnas till 

vägdike 

NUVARANDE SITUATION 

1 

2 

Naturmark 

Avvattnas till 

Delområde 1 

Naturmark 

Avvattnas till 

Delområde 2 
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Beräkningarna visar att det tillkommer även ett flöde utanför exploateringen som 

behöver hanteras. Detta flöde leds in från höjdpunkten i öster in mot 

exploateringsområdet. Totala flöden, inkl. naturmarksflöden som uppstår utanför 

exploateringsområdet, visas i Tabell 9. 

Tabell 8. Naturmarksavrinning utanför exploateringarna som leds in från höjdpunkten i öster. 

Yta 
Area 

[m2] 
φ [-] Ared [ha]* 

T = 10 år 

Qdim [l/s] 

T = 30 år 

Qdim [l/s] 

T = 10 år Qdim 

[l/s] +25 % 

T = 30 år 

Qdim [l/s] 

+25 % 

Skogsmark, 

Delområde 1 
14070 0.1 0.141 18 26 23 33 

Skogsmark, 

Delområde 2 
6310 0.1 0.063 8 12 10 15 

Totalt 20380 - 0.204 27 38 33 48 

 

Tabell 9. Totala flöden från både delområde 1 och 2, inkl. naturmarksflöden som genereras 

utanför områdets gränser. 

Yta 
Area 

[m2] 
φ [-] 

Ared 

[ha]* 

T = 10 år 

Qdim [l/s] 

T = 30 år 

Qdim [l/s] 

T = 10 år 

Qdim [l/s] 

+25 % 

T = 30 år 

Qdim [l/s] 

+25 % 

Delområde 1 

inkl. 

skogsmark. 

44935 0.1 0.449 59 84 74 106 

Delområde 2 

inkl. 

skogsmark.  

17090 1.1 0.171 22 32 28 40 

Totalt 62025 - 0.620 81 117 102 146 

*Ared = φ· A/10000. Avrinningsområdets reducerade area [ha]. 

  

9.2.2 FRAMTIDA SITUATION 
Koncentrationstiden för framtida situation har uppskattats till under 10 minuter, 

förutom för naturmarken i öster. Där har samma koncentrationstid behållits som för 

nuvarande situation. Området har klassats enligt Tabell 2.1 i P110 som Centrum- och 

affärsområde. Detta innebär att VA-huvudmannen har ansvar för en återkomsttid på 

10 år vid dimensionering av nya ledningar samt ansvarar för en återkomsttid på 30 år 

med en trycklinje i marknivå. Detta innebär således att ledningar ska dimensioneras 

för att klara av ett 30-årsflöde utan att det blir översvämning på markytan. Dvs, 

vattennivån i brunnarna kan gå över ledningarnas hjässa, men vattnet ska inte flöda ut 

på marken.  

Tabell 10 och Tabell 11 visar beräknade flöden för framtida situation från de två 

delområdena. Totala flöden, från hela exploateringsområdet samt den 

naturmarksavrinning som genereras öster om området, visas i  
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Tabell 10. Beräkning av flöden från delområde 1.  

Yta Area [m2] φ [-] 
Ared 

[ha]* 

T = 10 år 

Qdim [l/s] 

T = 30 år 

Qdim [l/s] 

T = 10 år 

Qdim [l/s] 

+25 % 

T = 30 år 

Qdim [l/s] 

+25 % 

Parkering 13025 0.8 1.042 238 342 297 427 

Lastkaj 2460 0.8 0.197 45 65 56 81 

Tak 12990 0.9 1.169 267 383 333 479 

Grönyta / 

slänt 
2390 0.1 0.024 5 8 7 10 

Totalt, 

delområde 1 
30865 - 2.432 554 798 693 997 

 

Tabell 11. Beräkning av flöden från delområde 2. 

Yta Area [m2] φ [-] 
Ared 

[ha]* 

T = 10 år 

Qdim [l/s] 

T = 30 år 

Qdim [l/s] 

T = 10 år 

Qdim [l/s] 

+25 % 

T = 30 år 

Qdim [l/s] 

+25 % 

Parkering 5400 0.8 0.432 98 142 123 177 

Lastkaj 895 0.8 0.072 16 23 20 29 

Tak 3580 0.9 0.322 73 106 92 132 

Grönyta / slänt 905 0.1 0.009 2 3 3 4 

Totalt, 

delområde 2 
10780 - 0.835 190 274 238 342 

 

Tabell 12. Summerade flöden från både delområdena, inkl. tillkommande naturmarksflöden 

som genereras öster om exploateringen.   

Yta Area [m2] 
φ 

[-] 

Ared 

[ha]* 

T = 10 år 

Qdim [l/s] 

T = 30 år 

Qdim [l/s] 

T = 10 år 

Qdim [l/s] 

+25 % 

T = 30 år 

Qdim [l/s] 

+25 % 

Delområde 1 inkl. 

skogsmark. 
44935  2.573 573 824 716 1030 

Delområde 2 inkl. 

skogsmark.  
17090  0.898 199 286 248 357 

Totalt, delområde 1 62025 - 3.470 771 1110 964 1387 

 

På grund av en ökning av den hårdgjorda arean i utredningsområdet ökar det 

utgående flödet från området.  Beräkningen antas vara ett värsta-fall-scenario om inga 

åtgärder vidtas för att minska dagvattenavrinningen.   
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9.3 FÖRDRÖJNINGSBERÄKNINGAR 
Målet med fördröjningen är att området ska fördröja 50 % av ett 30-årsregn ned till 

samma flöde som för befintlig markanvändning vid motsvarande återkomsttid.   

Beräkningarna utgår ifrån ett konservativt antagande att hela fördröjningsmagasinen 

ska fyllas upp innan de börjar brädda och/eller perkolera/infiltrera dagvatten till 

omgivande mark. När metoder för dagvattenhanteringen väljs mer konkret i ett senare 

detaljprojekteringsskede finns det därmed marginal i beräkningarna avseende 

erforderliga fördröjningsvolymer.  

En beräkningsmetod enligt ekvation 9.1 i Svenskt vattens publikation P110 (sida 119) 

har använts för att beräkna volymen på fördröjningsmagasinen. I denna metod ansätts 

ett tillåtet utflöde från magasinet. Därefter beräknas den största volym som 

uppkommer av flera klimatjusterade 10- och 30-årsregn med olika varaktighet som ger 

upphov till ett varierande inflöde till magasinet över tid.  

Magasinsvolymen beräknas enligt följande: 

V = 0.06 ∙ [iregn ∙ tregn − K ∙ tregn − K ∙ trinn +
K2 ∙ trinn
iregn

] 

Där 

V = specifik magasinsvolym [m3/hared] 

 iregn = regnintensitet för aktuell varaktighet [l/s ha] 

tregn = regnvaraktighet [min] 

trinn = rinntid [min] 

 K = specifik avtappning från magasinet [l/shared] 

Rinntiden har antagits till 0 minuter för samtliga fördröjningsmagasin för att ta höjd 

för osäker placering av magasinen. Vid beräkningen av fördröjningsmagasin går det 

enligt P110 bra att anta rinntider kortare än 10 minuter. Dvs;  

trinn = 0 minuter 

Den faktiska volymen (Vmag) för magasinen fås genom att multiplicera specifik 

magasinsvolym (V) med reducerad area för respektive magasin (Ared).  

 Vmag = V ∙ Ared 

Fördröjningsnivån har erhållits från Karlstads kommun via möte 2020-12-14.  

Fördröjningsnivån innebär att hälften av de flöden som uppkommer av regn med 

återkomsttid upp till 30 år ska fördröjas till motsvarande flöde som uppstår för 

nuvarande situation och naturmark. I vanliga fall hade det enligt Karlstads kommun 

räckt med en återkomsttid på 10 år, men eftersom järnvägen söder om Välsviken 
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innebär en barriär för hela handelsområdet har en hårdare fördröjningsnivå antagits. 

Det är endast mark som förändras som det tas hänsyn till i fördröjningsberäkningarna.  

K-värdet i beräkningarna har ansatts till 30 l/shared. Erforderlig fördröjningsvolym har 

efter beräkning reducerats med 50 % enligt kommunens instruktioner. Kommunen tar 

hand om resterande 50 % av den erforderliga fördröjning som uppkommer av ett 30-

årsregn.  

Tabell 13. Beräknad fördröjningsvolym per delområde.   

Delområde 
K 

 [𝐥/𝐬𝐡𝐚𝐫𝐞𝐝] 

Ared  

[ha] 

Vald 

fördröjningsnivå 

Valt utflöde från 

magasin [l/s] 

Beräknad fördröj- 

ningsvolym 

[m3] 

Delområde 1 30 2.43 30-årsregn 73 430 

Delområde 2 30 0.83 30-årsregn 25 148 

Totalt - - - - 578 
      

Beräkningarna visar att behovet av fördröjning blir totalt ca 578 m3 för båda 

delområdena tillsammans. Total fördröjning, om hela flödet och inte bara 50 % av ett 

30-årsregn hade fördröjts, hade då blivit 1155 m3. 

9.4 BERÄKNING AV AVRUNNEN SKYFALLSVOLYM VID 100- SAMT 200-

ÅRSREGN 
Vid extrema skyfall kan även genomsläpplig mark agera som hårdgjord mark eftersom 

regnet är intensivare än markens infiltrationsförmåga. Inom det aktuella 

detaljplaneområdet bedöms markens genomsläpplighet vara medelhög. När marken 

blir hårdgjord i framtiden blir avrinningen snabbare och större vattenvolymer rinner 

av, oavsett om det är ett lågintensivt eller högintensivt regn.  

Ett klimatjusterat 100-årsregn har en total regnvolym på ca 106 mm och ett 

klimatjusterat 200-årsregn har en total regnvolym på ca 132 mm.  

Total avrunnen volym vid ett 100-årsregn ökar med ca 3600 m3 och ca 4050 m3 vid ett 

200-årsregn, från planområdet.  

Ca 65 % av dessa volymer avleds söderut, mot banvaktarvägen. Dvs ca 2300 m3 vid ett 

100-årsregn samt 2600 m3 vid ett 200-årsregn. 

En del av dessa volymer kommer att kunna hanteras i ordinarie 

dagvattenfördröjningssystem (ca 200 m3 åt norr, ca 375 m3 åt söder), vilket reducerar 

erforderlig skyfallsvolym som behöver fördröjas utanför planområdet något. 

Det blir således ca 2200 m3 kvar att fördröja söder om Välsviksleden och ca 1250 m3 att 

fördröja norr om Välsviksleden, baserat på 200-årsregn. Vid 100-årsregn är 

motsvarande volym ca 1950 m3 samt ca 1050 m3.  
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10 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
Föroreningsberäkningar har utförts med årsnederbörd och föroreningsläckage från 

olika markslag som underlag. Endast de nya ytor som innebär en förändring jämfört 

med befintlig markanvändning har studerats i beräkningarna. I beräkningarna antas 

90% av dagvattnet från nya hårdgjorda ytor renas medan 10% av dagvattnet bräddar 

direkt till ledningsnätet. Dagvatten från grönytor eller naturmark renas inte.  

Beräkningarna har utförts enligt systemprincipen i Figur 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Systemprincipen för reningsberäkningarna. 

För att se resultatet av beräkningarna, gå direkt till avsnitt 10.3. 

10.1 INDATA 
Årsnederbörden har uppskattats utifrån data från SMHI till ca 736 mm/år. 

Schablonvärden för föroreningsläckaget från det undersökta området har hämtats från 

StormTac Web-databasen v2020-07-06 se Tabell 14.  
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Tabell 14. Schablonhalter [µg/l] för använda markslag. 

  Skogsmark Takyta Parkering Lastkaj 

Ämne ug/l ug/l ug/l ug/l 

Fosfor (P) 17 170 140 159 

Kväve (N) 450 1200 2400 1464 

Bly (Pb) 6.0 2.6 30.0 26.0 

Koppar (Cu) 6.5 7.5 40.0 30.0 

Zink (Zn) 15 28 140 141 

Kadmium (Cd) 0.20 0.80 0.45 0.64 

Krom (Cr) 4 4 15 9 

Nickel (Ni) 6.30 4.50 15.00 6.00 
Suspenderad 

substans (SS) 34000 25000 140000 107259 
Benso(a)pyren 

(BaP) 0.01 0.01 0.06 0.06 

 

Föroreningsberäkningar som förlitar sig på schablonvärden ger en grov indikation till 

vilka föroreningshalter som förväntas finnas i dagvattnet före och efter exploatering. 

Detta gäller oavsett om beräkningarna utförs manuellt eller med modelleringsverktyg 

och resultaten bör tolkas med stor försiktighet. Halterna kan variera i hög grad bland 

annat beroende på byggnadsmaterial och hur de används, hur dagvattenfördröjnings- 

och reningsmetoderna utformas, markens beskaffenhet osv.  

Till detta uppdrag har en typ av rening beräknats. Eftersom det enligt beställaren 

kommer finnas små möjligheter till vegetativ rening inom exploateringsområdet har en 

underjordisk lösning valts med makadamfyllda magasin som även har en 

infiltrations/perkolationsfunktion till omgivande mark. Beräknad reningsgrad för den 

valda lösningen visas i Tabell 15. 

Eftersom PBL inte kan framtvinga specifika fördröjnings- och reningsmetoder finns det 

möjligheter att välja andra metoder i senare skeden. Detta är en första kontroll av vad 

som är möjligt i ett fördröjnings- och reningsperspektiv. Framtida projektering bör 

lämpligen gå in mer i detalj på detta.   
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Tabell 15. Reningsgrader (medelvärden), beräknade i StormTac.   

Ämne Underjodiska magasin med 

infiltrations-/perkolationsfunktion (%) 

Fosfor (P) 62 

Kväve (N) 62 

Bly (Pb) 87 

Koppar (Cu) 77 

Zink (Zn) 87 

Kadmium (Cd) 87 

Krom (Cr) 78 

Nickel (Ni) 83 

Susp. substans (SS) 88 

Benso(a)pyren (BaP) 71 

 

Reningsgraderna kan skilja sig åt i hög grad beroende på hur dagvattenlösningarna 

utformas. De beräknade reningsgraderna för dagvattenhanteringslösningarna består 

av sammanvägda värden från ett flertal olika studier. 

Flödesberäkningarna tidigare i rapporten visade att den reducerade arean ökar kraftigt 

pga. den nya exploateringen. Detta innebär att flödet, och därmed det totala 

föroreningsläckaget ökar i beräkningarna.  

10.2 BERÄKNINGSMETOD 
Föroreningshalt (µg/l) och massflöde (kg/år) har beräknats respektive ämne (P, N, Pb 

osv). Metoden som används i StormTac bygger på att dagvattenflöde och basflöde (l/s) 

multipliceras med arealäckage (ug/l). Därefter används reduktionsfaktorn för att 

reducera det totala arealäckaget från området för att få fram föroreningshalter och 

mängder efter rening.   

Denna typ av beräkningar går att utföra manuellt, exempelvis med Stockholm stads 

beräkningsmetod, eller med modelleringsprogramvaror som StormTac.  

10.3 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR – RESULTAT 
I  Tabell 16 och Tabell 17 visas beräkningsresultaten för föroreningsberäkningarna. 

Värden som överstiger dagens halter och massflöden är markerade med grått i 

tabellerna.  

 

 

 



 

 
 

 

 

Dämningsverket AB  

Organisationsnummer: 559120-4911 

Fabriksgatan 38-42, C/O Fabrik 38 

412 51 Göteborg 

Dagvattenutredning samt PM Skyfallsmodellering, del 

av Välsviken 2:1 och 2:2. Karlstads kommun. 

Dokumentversion 1.1, revideringsdatum 2021-01-11  

31 

  

Tabell 16. Beräknade föroreningshalter [µg/l] exkl. och inkl. rening. Grå markering visar ökning 

jmf. med befintlig situation.  

   exkl. rening Inkl. rening.  

 Nuläge Framtid Framtid 

  µg/l µg/l µg/l 

Fosfor (P) 16 140 55 

Kväve (N) 290 1700 640 

Bly (Pb) 2.5 15 1.9 

Koppar (Cu) 4.8 23 5.2 

Zink (Zn) 12 82 10 

Kadmium (Cd) 0.085 0.57 0.072 

Krom (Cr) 1.5 8.6 1.9 

Nickel (Ni) 2.4 8.6 1.5 

Suspenderad substans (SS) 12000 77000 9500 

Benso(a)pyren (BaP) 0.0039 0.034 0.0098 

 

Schablonberäkningarna visar att det går att hålla nere halterna till förhållandevis låga 

nivåer, trots en stor utbyggnad av området. Särskilt förorenande ämnen såsom zink 

(Zn) och koppar (Cu) minskar eller ligger inom samma härad som för befintlig 

situation. Fosfor och kväve ser en signifikant ökning även inkl. rening, men halterna är 

fortfarande förhållandevis låga jämfört med annan urban markanvändning.  

Tabell 17. Beräknade massflöden [kg/år] exkl. och inkl. rening. Grå markering visar ökning jmf. 

med bef. Grå markering visar ökning jmf. med bef. 

 

Eftersom det är en mycket stor ökning av årliga flöden pga. de hårdgjorda ytorna sker 

oundvikligen en ökning av den totala mängden föroreningar som lämnar området. För 

de flesta ämnen är dock ökningen någorlunda blygsam och för andra ämnen är 

ökningen signifikant. Beräkningar med hjälp av schablonmetoder som denna ger 

   exkl. rening Inkl. rening.  

 Nuläge Framtid Framtid 

  kg/år kg/år kg/år 

Fosfor (P) 0.22 3.8 1.5 

Kväve (N) 4.1 45 17 

Bly (Pb) 0.035 0.41 0.052 

Koppar (Cu) 0.067 0.6 0.14 

Zink (Zn) 0.16 2.2 0.27 

Kadmium (Cd) 0.0012 0.015 0.0019 

Krom (Cr) 0.022 0.23 0.05 

Nickel (Ni) 0.033 0.23 0.04 

Suspenderad substans (SS) 170 2100 250 

Benso(a)pyren (BaP) 0.000055 0.0009 0.00026 
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emellertid bara en grov bild av hur situationen kan se ut i framtiden. För att få ned 

föroreningarna från parkeringsytorna skulle exempelvis gatusopning kunna utföras 

oftare än normalt eftersom det då går att fånga upp många av de partikelbundna 

föroreningarna. Totalt sett är även halterna låga i förhållande till gränsvärdena för god 

ekologisk status i recipienten. StormTac tar i dagsläget även inte hänsyn till övriga 

kemiska och biologiska processer som renar föroreningar allt eftersom vattnet 

perkolerar vidare i marken.  

Tidigare har även kvicksilver (Hg), Olja, samt PAH16 funnits med i beräkningarna av 

standardämnen i StormTac. StormTac har sedan 2020-04-09 reviderat sina default-

värden i beräkningsmodellen och tagit bort dessa ämnen med hänvisningen: ”[…] att 

dessa ämnen är mer osäkra (mindre data) och p.g.a. brist  på gränsvärden i recipienten 

för dessa ämnen.” 

10.4 RECIPIENTBEDÖMNING - EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS 
Beräkningarna visar att halterna av bly (Pb), zink (Zn), kadmium (Cd) och nickel (Ni) 

minskar med föreslagen lösning.  Halten koppar ökar marginellt och väl inom 

beräkningsmodellens felmarginal. Halten fosfor (P) och kväve (N) ökar. Detta skulle 

delvis kunna avhjälpas med goda driftprogram av ytorna, t ex frekvent gatusopning.  

10.5 RIKTVÄRDEN FÖR FÖRORENINGAR 
Det finns i dagsläget inga nationella krav för halter av föroreningar och näringsämnen i 

dagvatten förutom de miljökvalitetsnormer som finns för kustvatten, grundvatten och 

ytvatten. Emellertid har några kommuner och organisationer tagit fram riktvärden som 

kan användas som bedömningsunderlag för halter i dagvatten. I denna rapport 

presenteras tre olika riktvärdesunderlag. Ett från Göteborgs stad, som främst är 

inriktat på känsliga recipienter, ett underlag från Nordvästra Skånes vatten och avlopp 

(NSVA) samt ett underlag från Riksvärdesgruppen från 2009 för verksamhetsutövare. 

Riktvärden ska dock användas med stor försiktighet och dessa riktvärden är främst 

med i denna rapport för att sätta det framräknade värdet i relation till verkligheten.  

Se Tabell 18 för en jämförelse av beräknade totalhalter från detaljplaneområdet med 

dessa andra riktvärdesunderlag. Tabellen innehåller även gränsvärden för god kemisk 

status i recipient. Dessa gränsvärden gäller emellertid inte dagvatten och är endast 

med som jämförelse eftersom det finns med en stor utspädningsfaktor i recipienten.  
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Tabell 18. Jämförelse av beräknade halter efter rening med riktvärden från Göteborgs stad, 

NSVA samt Riktvärdesgruppen 1M (2009). 

 

Biofilter 2.5 % 

samt 

torrdamm 

 

   Gränsvärde 

 Framtid 

 

Göteborg NSVA RTK 2009 

god status i 

recipient 

 µg/l  µg/l µg/l µg/l  

Fosfor (P) 55  50 200 160 - 

Kväve (N) 640  1250 2000 2000 - 

Bly (Pb) 1.9  14 8 8 1.2* 

Koppar (Cu) 5.2  10 18 30 0.5* 

Zink (Zn) 10  30 75 90 5.5* 

Kadmium (Cd) 0.072  0.4 0.4 0.4 0.08-0.25** 

Krom (Cr) 1.9  15 10 10 3.4** 

Nickel (Ni) 1.5  40 15 30 4* 

Suspenderad substans (SS) 9500  25000 40000 60000 - 

Benso(a)pyren (BaP) 0.0098  0.05 0.03 0.07 0.00017* 

 

** Total halt 

* biotillgänglig halt 

Jämförelsen visar att halterna av föroreningarna och näringsämnena är rimliga i 

jämförelse med de olika presenterade riktvärdesunderlagen. Generellt sett är halterna 

mycket låga i jämförelse med olika riktvärden i olika regioner. Även i jämförelse med 

gränsvärdena för god status i recipient är värdena lägre, bortsett från koppar, och där 

är det biotillgänglig halt som räknas, vilket då inte går att jämföra med totalhalten.  

Beräkningarna i denna rapport visar inte heller den rening som sker i dike och bäck på 

vägen till recipienten Hammarsjön/Vänern.  

Eftersom halterna av de särskilt förorenande ämnena är låga i dagvattnet från området, 

efter reningsåtgärder, bedöms exploateringen enskilt inte kunna påverka recipientens 

gällande status i dagsläget. Det är därmed även rimligt att anta att exploateringen inte 

äventyrar möjligheten att uppnå en bättre status MKN i framtiden, förutsatt att 

föreslagna reningsåtgärder kan kravställas inför t ex bygglov.  

11 FÖRDRÖJNINGS- OCH RENINGSMETODER 

11.1 PERKOLATIONSMAGASIN 
Underjordiska perkolationsmagasin har en öppna väggar och/eller öppen botten som 

medför att dagvatten som fördröjs i magasinet vidare kan perkolera ned i marken och 

till grundvattnet, se exempel i Figur 16. I magasinet sker rening genom att 

partikelbundna föroreningar och suspenderat material kan sedimentera i magasinet. 

Det finns flera olika varianter på perkolationsmagasin. De kan exempelvis utföras som 

stenfyllda magasin eller som kassetter eller halvrör. Eftersom botten på magasinen ofta 
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sätter igen över tid pga. sedimentation är det viktigt att det finns stor väggarea där 

vattnet kan läcka ut till omgivande mark.  

Om magasinen utförs som avlånga bör spridarrör användas för att jämnt fördela 

dagvattnet in till magasinet. Det går även att leda dagvatten in till magasinet via 

perkolationsbrunnar.  

Det är viktigt att det sker en försedimentering av partikelbundet material innan 

dagvattnet leds in till magasinet, till exempel i sandfång. Om det finns mycket 

suspenderat material i dagvattnet kan en slamavskiljande brunn behövas uppströms 

magasinet.  

 

Figur 16. Exempel på principskiss av perkolationsmagasin. Illustrations WRS AB, okänt årtal.  

 

För att ett perkolationsmagasin ska fungera bör avståndet mellan grundvattenyta och 

magasinets botten vara minst en meter. Om grundvattennivån är hög i området är det 

olämpligt med perkolationsmagasin eftersom de då snarare kan dränera ur marken 

och kommer inte ha någon fördröjande förmåga eftersom magasinet då ofta kommer 

stå delvis fullt. Vid för kort avstånd till grundvattennivån finns det även risk för att 

grundvattnet förorenas.  

Om magasinet ligger så pass grunt att det finns risk för frysning och tjälskador kan 

isolering förläggas ovan magasinet.  

Sandfångai anslutning till magasinet bör slamsugas minst en gång per år. På lång sikt 

kan det vara nödvändigt att materialet i magasinet behöver bytas ut eftersom 

magasinets perkolerande och renande förmåga minskar allt eftersom sediment sätter 

igen magasinet.  
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12 ANSVARSFÖRDELNING 
Fördröjnings- och reningslösningarna föreslagna i denna utredning kommer att 

förläggas på fastighetsägarens mark, vilket innebär att det blir fastighetsägarens ansvar 

att driva anläggningen.    

Kommunen bör skriva någon form av avtal med fastighetsägaren avseende drift och 

underhåll på magasinet så att magasinets renande och fördröjande funktion kan 

säkerställas på lång sikt. Annars finns det risk för att planen kan påverka 

miljökvalitetsnormerna på lång sikt utifall renings- och fördröjningsfunktion försämras 

signifikant.  

13 SLUTSATS OCH FORTSATT ARBETE 
Denna rapport ger ett första förslag till dagvattenhantering inom planområdet. Det 

finns goda möjligheter att både fördröja och rena dagvattnet inom planområdet inom 

ramarna för MKN och att recipienten inte ska påverkas av exploateringen.  

En renings- och fördröjningsvolym under mark på ca 578 m3 erfordras sammanlagt för 

båda delområdena. Exakt hur stor yta under mark som dessa tar upp beror på hur de 

byggs.  

Det kommer att ske en viss omledning av skyfallsflöden från det undersökta området 

pga. den nya exploateringen. Istället för att flödena leds västerut över Välsviksleden 

leds istället en del av flödena söderut längs med Banvaktarvägen. Förslag på 

skyfallsåtgärder togs fram i Bilaga 1 – PM Skyfallsmodellering, Välsviken industri- och 

handelsområde och läsaren hänvisas till slutsatsen i Bilaga 1 för beskrivning av dessa 

åtgärder.  

Pga. ökad hårdgjord ökar avrunnen volym vid extrema skyfall. I Bilaga 1 – PM 

Skyfallsmodellering, beräknades 100- och 200-årsregn.  

Efter fördröjning i de ordinarie dagvattenfördröjningslösningarna blir det ca 2200 m3 

kvar att fördröja söder om Välsviksleden och ca 1250 m3 att fördröja norr om 

Välsviksleden, baserat på 200-årsregn. Vid 100-årsregn är motsvarande volym ca 1050 

m3 samt ca 1950 m3. Fördröjningen placeras på kommunal mark.  

Även gröna tak kan användas i vidare projekteringssteg, eftersom detta även minskar 

behovet av fördröjning. Det sker dock ett högre näringsläckage från gröna tak än 

vanliga tak, men kan också väga upp detta med många andra positiva aspekter. Det 

går inte att ställa några krav på gröna tak utifrån ett dagvattenperspektiv, men det 

finns många goda skäl att använda detta även på industri- och handelsfastigheter, 

särskilt när så stora ytor hårdgörs. Det går emellertid inte att styra gröna tak i 

detaljplan.  
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En översiktlig kapacitetskontroll har visat att finns det god kapacitet i det befintliga 

ledningsnätet, men att det finns en något sämre kapacitet i Trafikverkets trummor 

längre nedströms i dagvattensystemet som korsar järnvägen söder om planområdet. 

Även detta behandlades i Bilaga 1 med förslag på flödesbegränsande åtgärd för att inte 

öka flödet till dessa trummor.  

Vid framtida detaljprojektering av de lösningar som föreslagits i denna rapport är det 

viktigt att flöden och fördröjningsvolymer inarbetas i utformningen av de tekniska 

lösningarna.  

Grundvattenytans nivå i behöver undersökas i området innan exakt byggmetod av 

dagvattenlösningarna väljs. 
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SAMMANFATTNING 

Denna skyfallsutredning är en del av det underlag som håller på att tas fram till ny 

detaljplan för ett nytt handelsområde i Välsviken, Karlstads kommun. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra tomter för handel med skrymmande varor.  

Planområdet består av del av fastigheterna Välsviken 2:1 och 2:2.   

Efter granskningsskedet inkom yttranden från Trafikverket och Länsstyrelsen 

angående förtydligande och ytterligare utredning av påverkan nedströms 

exploateringsområdet vid extrema skyfall. Dämningsverket, som tagit fram 

dagvattenutredningen för det aktuella planområdet, fick en tilläggsbeställning 2020-12-

14 att utföra en utökad skyfallsutredning för att mer detaljerat beräkna flöden och 

vattennivåer i området.   

Kapaciteten i Trafikverkets trummor nedströms planområdet är enligt Trafikverket 

begränsad, vilket också bekräftas i denna utredning. Trafikverket efterfrågade 

beräkningar som visar konsekvenserna vid trumläget pga. exploateringen inom 

planområdet.  

En skyfallsmodellering av ett klimatjusterat 100- samt 200-årsregn utfördes i 

programvaran HEC-RAS där lokal infiltration samt markanvändning, före och efter 

exploatering, beräknades för att undersöka skillnaden i flöde samt avrunnen 

vattenmängd från området. Beräkningsmodellen innehåller inte ledningsnät; endast 

avrinning på mark samt trummor.   

Beräkningarna visar att flödet samt avrunnen volym nedströms planområdet ökar efter 

exploatering, även vid Trafikverkets trummor, om ingen åtgärd görs. Dämningsverket 

har utfört beräkningar på åtgärder som fördröjer det ökade flödet ned till samma 

flöden som i dagsläget vid Trafikverkets trummor. Föreslagen skyfallsåtgärd som 

minskar flödet vid Trafikverkets trummor till samma flöde som i dagsläget består av 

en strypnings- samt bräddningslösning vid inloppet till en befintlig trumma vid en 

befintlig fördröjningsyta. På så sätt går det att utnyttja befintlig infrastruktur på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

Enligt beräkningarna är det möjligt att utföra exploateringen utan risk för 

Trafikverkets trummor vid återkomsttider upp till 200 år, förutsatt att åtgärder tas.  

Total avrunnen volym som avleds mot Banvaktarvägen ökar med ca 2 600 m3 vid ett 

200-årsregn. Efter reduktion för den fördröjningsvolym som finns inne på planområdet 

återstår ca 2 200 m3 att fördröja på kommunal mark.   
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1 INLEDNING  

1.1 UPPDRAGET 
Denna dagvattenutredning är en del av det underlag som håller på att tas fram till ny 

detaljplan för ett nytt handelsområde i Välsviken, Karlstads kommun. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra tomter för handel med skrymmande varor. Beställaren 

för denna utredning är Donia Property Invest AB. Projektledare är UBF Partner AB.  

Planområdet består av del av fastigheterna Välsviken 2:1 och 2:2. För en mer utförlig 

beskrivning, se Dagvattenutredning, Del av Välsviken 2:1 och 2:2 (Dämningsverket, 

2021).  

Detta PM innehåller tekniska beskrivningar av beräkningsmodellen och hur 

antaganden är utförda. För att komma direkt till resultaten hänvisas läsaren till rubrik 

6 – Resultat.  

1.2 SYFTE 
Utredningens syfte är att undersöka vilka konsekvenser det nya planförslaget kommer 

ha nedströms planområdet vid ett 100-årsregn samt 200-årsregn inkl. klimatfaktor. 

Beräkningarna kommer att visa var det ansamlas vatten efter exploatering, hur mycket 

flödena i området ökar samt om vattennivåer och översvämningsutbredning skiljer sig 

jämfört med i dagsläget. Resultaten kan användas som underlag för nivåsättning av 

omgivande mark samt som beslutsunderlag för skyfallsåtgärder.  

Utredningen tar även fram förslag på skyfallshantering som gör att maxflödet till 

Trafikverkets trummor längst ned i avrinningsområdet förblir oförändrat jämfört med i 

dagsläget.  

2 AVGRÄNSNINGAR 
För att hålla nere beräkningstiden och omfattningen på uppdraget begränsades 

modellens beräkningsgrid till södra sidan om Välsviksleden, se Figur 1. Endast de 

delar av avrinningsområdet som bedömts ha möjliga ytliga avrinningsvägar till 

Trafikverkets trummor togs med i beräkningsgridet.   

Ungefär halva delområde 1 kommer kunna avledas till den norra sidan av 

Välsviksleden och togs därmed inte med i beräkningsgriddet.  

Maxflöden från ledningsnätet norr om Välsviksleden har uppskattats av kommunen 

samt verifierats av Dämningsverket och därefter lagts in som punktflöden i 

beräkningsmodellen.  
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Figur 1. Beräkningsgriddet i den hydrauliska modellen. Blå linje visar griddets yttre linje.  

3 OMRÅDESBESKRIVNING 
Detaljplaneområdet består av ett enda sammanhängande område där i stort sett hela 

ytan blir hårdgjord efter exploatering från att tidigare ha bestått av ett skogsområde. 

För mer information om området hänvisas läsaren till dagvattenutredningen som 

denna utredning är bilaga till.  

4 INDATA 
Följande underlag användes till att bygga upp de tre olika hydrauliska 

beräkningsmodellerna för; 1) befintlig situation, 2) framtida situation samt 3) framtida 

situation inkl. skyfallsåtgärd.   

4.1 TERRÄNGMODELLER 
Dämningsverket erhöll en terrängmodell av befintlig mark i form av raster (GeoTIFF) 

från Karlstads kommun 2020-06-26. Terrängmodellen modifierades därefter utifrån 

inmätningar erhållna från Karlstads kommun 2020-12-17, se Figur 2. Därefter 

modifierades terrängmodellen att även innehålla ungefärlig höjdsättning för den nya 

exploateringen, se Figur 3. 

De kompletterande inmätningarna utfördes på terräng, bäckbotten samt dimensioner 

på trummor i området.  
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Figur 2. Befintlig terrängmodell av Välsviken, erhållen från Karlstads kommun 2020-06-26, inkl. 

inmätningar vid kritiska punkter i huvudbäckfåran.  

 

Figur 3. Terrängmodell inkl. uppdaterad höjdsättning av planområdet.  
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4.2 MARKENS INFILTRATIONSFÖRMÅGA  
Markens infiltrationsförmåga har uppskattats med hjälp av SGU:s jordartskartor samt 

genomsläpplighetskartor, se Figur 4. 

 

Figur 4. Infiltrationskarta baserad på jordarter och markanvändning. 

De hydrologiska förutsättningarna i HEC-RAS går att definiera på ett flertal olika sätt 

beroende på vilken indata som finns tillgänglig. Beräkningarna har utgått från 

dokument TR-55, Urban Hydrology for Small Watersheds (USDA, 1986). För denna 

utredning har ett s.k. ”Runoff Curve Number”, kort också kallats CN, använts. Detta är 

en vanlig metod för hydrologiska beräkningar.  

CN är en empirisk parameter som används inom hydrologiska beräkningar för att 

förutspå avrinning och/eller infiltration från regnfall inom ett avrinningsområde. 

Numret definieras utifrån marktypen inom avrinningsområdet och kan vara mellan 30-

100. Ett lågt tal innebär en låg avrinning och god infiltrationskapacitet medan ett högt 

tal innebär motsatsen.  

Metodiken lämpar sig väl för beräkning av enskilda regn som i denna utredning, men 

har begränsningar vid långa regnserier där flera separata regn sker över längre tid. 

Identifierade marktyper samt uppskattat CN visas i Tabell 1. CN-talen har tagits fram 
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utifrån antagandet att jordarterna har en god infiltrationskapacitet. Jordartskartor över 

området visas i dagvattenutredningen.  

Tabell 1. Curve Numbers som använts som indata till HEC-RAS-modellen. Några av talen visas i 

spann eftersom de varierar något beroende på vilken typ av vegetation eller markanvändning 

som finns.  

Marktyp Curve Number 

Sandig morän 35-55 

Berg 77 

Postglacial sand 30-35 

Grusade ytor 76 

Hårdgjord mark 98 

 

HEC-RAS 6.0 har en inbyggd infiltrationsmodul som även tar hänsyn till en snabbare 

initial infiltration, dvs den infiltration som sker i början av regnet när marken är 

omättad. 
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4.3 MANNINGS TAL – SAMMANVÄGD RÅHET 
Mannings tal är en sammanvägd råhet av markytorna som vattnet flödar på. HEC-RAS 

använder inversen av M = 1/n som är n = 1/M. Mannings tal n har förenklat ansatts till 

fem olika tal beroende på vilka ytor som avses, se Tabell 2. Ju högre n blir, desto större 

friktion har ytan, se Figur 5. 

Tabell 2. Mannings tal för olika marktyper. 

Marktyp n 

Bäckfåra 0.04 

Grusad yta 0.03 

Hårdgjord yta 0.02 

Kal mark med låg vegetation i lågpunkt 0.05 

Övrig mark, t ex skog och liknande 0.2 

 

 

Figur 5. Markytor inom beräkningsområdet har uppskattats ha olika Mannings tal, där n = 

råhet. Bilden visar några exempel på ytornas n-värden.  
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4.4 UPPSKATTADE FLÖDEN FRÅN LEDNINGSNÄTET TILL BÄCKFÅRAN 
Karlstads kommun har, i samråd med Dämningsverket, uppskattat de maximala 

flöden som kan flöda in till området för beräkningsmodellen. Dessa flöden har lagts in 

som flödeskurvor i två olika punkter i modellen. Varaktigheten på dessa maximala 

flöden ansattes till ca 1 timme, vilket är något längre än 100-årsregnets max-peak. Den 

längre tiden motiveras med antagandet att vatten magasineras i flera naturliga sänkor 

samt byggda fördröjningsåtgärder norr om Välsviksleden, för att därefter över tid 

släppas ut genom det befintliga ledningsnätet som har begränsad 

avbördningskapacitet.  

Utloppen från ledningsnätet till modellen består av en D600 mm betong med 

uppskattad maxkapacitet ca 0.6 m3/s samt en D1400 mm betong med uppskattad 

maxkapacitet på ca 5.5 m3/s, se Figur 6. Inom beräkningsmodellen finns även flera 

trummor med varierande dimension. Återkomsttiden på flödena som avbördas från 

ledningsnätet är okänd.  

 

Figur 6. Inflöden via ledningsnät till beräkningsmodellen samt interna trummor.  

4.5 DIMENSIONERANDE REGN 
Dimensionerande regn med återkomsttid 100 samt 200 år har tagits fram utifrån 

Svenskt Vattens publikation P104. Regnen har formen CDS-regn med 6 timmars 

varaktighet, i enlighet med MSB:s vägledning för skyfallskartering (MSB publikation 

MSB1121, 2017).  

En klimatfaktor på 1.25 har applicerats på båda regnkurvorna.   

Inlopp till modell:  

D 1400 BTG 

Maxkapacitet ca 5.5 m3/s 

Inlopp till modell: 

D 600 BTG 

Maxkapacitet ca 0.6 m3/s 

2 st trummor i 

bäckfåra 

D 1400 mm 

3 st trummor 

(Trafikverket) 

D 1200 mm 

1 st trumma 
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1 st trumma  
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Ett klimatjusterat 100-årsregn har en total regnvolym på ca 106 mm. 

Ett klimatjusterat 200-årsregn har en total regnvolym på ca 132 mm.  

I urbana områden där det finns väl utbyggda ledningsnät är det vanligt att 

schablonavdrag görs på regnkurvorna för den del av regnkurvan som ledningsnätet 

avleder. Eftersom beräkningsmodellen främst innehåller naturmark och lågpunkter 

längst nedströms i området, dit både vatten från ledningsnät och markyta slutligen 

avleds, har något sådant avdrag inte gjorts eftersom det då hade underskattat 

vattennivåer i lågpunkterna. Detta har bedömts ge ett säkrare resultat än att göra 

schablonavdrag.  

 

Figur 7. Principiell illustration av ett 100-årsregn utifrån CDS-kurva. Regnkurvan är beräknad 

utifrån metodiken i Svenskt Vattens publikation P104.   

5 METODIK OCH BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
I denna rapport har metodiken som är framtagen i det MSB-finansierade projektet 

”Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet” från 2014 använts.  

Beräkningarna utfördes i programvaran HEC-RAS 6.0 (Beta Update 1). Beräkningarna 

utfördes i 2D, vilket innebär att de, förutom vattennivåer, beskriver vattnets 

flödesriktning i både x- och y-led. I enlighet med MSB:s rekommendation har en 

gridstorlek på 4 m valts till större delen av utredningsområdet. HEC-RAS har 

emellertid ett effektivt och anpassningsbart beräkningsgrid, vilket innebär att det kan 

göras finare och glesare beroende på vad som ska beräknas. På vissa ställen i modellen 

har gridstorleken minskats i storlek för att tillåta finare beräkningar och på vissa ställen 

har storleken ökats för att korta ned beräkningstiden.     

Beräkningsmodellen innehåller inte ledningssystem och beräknar endast den 

avrinning som sker på markytan. Modellen innehåller emellertid trummor.   
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Toppen på flödeskurvorna för de flöden som leds in via ledningsnät in till 

beräkningsmodellen antagits sammanfalla med flödestoppen som uppstår av det regn 

som släpps på modellen.  
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6 RESULTAT 
Totalt har tre scenarier beräknats för respektive regn; dvs totalt sex scenarier.  

1. Befintlig markanvändning 

2. Framtida markanvändning 

3. Framtida markanvändning inkl. skyfallsåtgärder.  

6.1 BERÄKNADE FLÖDEN OCH VATTENNIVÅER – BEFINTLIG 

MARKANVÄNDNING 
Beräkningarna visar att Trafikverkets trummor inte har kapacitet att leda förbi flödet 

redan vid befintlig situation, varken för ett 100- eller 200-årsflöde.  

Maximalt flöde som avleds till via bäcken mot de tre 1200 mm-trummorna under 

järnvägen är ca 6.8 m3/s vid ett 100-årsregn och ca 7.2 m3/s vid ett 200-årsregn vid 

befintlig markanvändning.  

Trafikverkets tre 1200 mm-trummor i bäcken har bedömts inte ha kapacitet nog att 

avleda det varken det befintliga 100- eller 200-årsflödet. Den fjärde 1200 mm-trumman 

till väster, tar även en del av det flöde som bräddar från de tre 1200 mm-trummorna. 

Det uppstår därför en översvämningsyta norr om järnvägsbanken, se Figur 8. Detta 

beror på nivåplaceringen och dimensionerna på trummorna. Maximal vattennivå på 

översvämningsytan blir ca +47.7.  

 

Figur 8. Översvämningsyta vid ett 100-årsregn. Befintlig markanvändning. 
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6.2  BERÄKNADE FLÖDEN OCH VATTENNIVÅER – FRAMTIDA 

MARKANVÄNDNING 
Beräkningarna visar att flöden som leds ut via Banvaktarvägen från planområdet ökar 

från ca 0.3 m3/s till ca 1.2 m3/s vid ett 100-årsflöde, se Figur 9. Förenklat har det inte 

räknats med några fördröjningsåtgärder inom planområdet vid beräkningen av 

maxflödet eftersom ledningsnät snabbt går fulla när regnet är som mest intensivt. 

Observera även att detta flöde inte är för hela planområdet eftersom en del av 

avrinningen från området kommer att ledas till den norra sidan av Välsviksleden för 

fördröjning.  

 

Figur 9. Flödet ut från planområdet vid ett 100-årsregn ökar från ca 0.3 m3/s för befintlig 

situation till ca 1.2 m3/s vid framtida markanvändning. Gäller den area av planområdet som 

avvattnas ytledes mot Banvaktarvägen.   

Vid ett 200-årsregn ökar flödet från ca 0.5 m3/s till 1.7 m3/s, se  Figur 10. 

 

Figur 10. Flödet ut från planområdet vid ett 200-årsregn ökar från ca 0.5 m3/s för befintlig 

situation till ca 1.7 m3/s vid framtida markanvändning. Gäller den area av planområdet som 

avvattnas ytledes mot Banvaktarvägen.   
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För att fördröja flödet behövs en fördröjningsvolym på ca 1950 m3 om endast ett 100-

årsregn ska fördröjas. Eftersom ett flöde med 200 års återkomsttid ska vara oförändrat 

vid Trafikverkets trummor längst ned i avrinningssystemet behövs ca 2200 m3 

fördröjning för att fördröja ett 200-årsregn. Detta är kvarvarande volym efter reduktion 

av den fördröjning som sker i ordinarie dagvattenfördröjningssystem inne på 

planområdet.  

Flödet från ca 2/3 av planområdet leds söderut på Banvaktarvägen. Resterande ca 1/3 

leds norrut. I dagsläget finns en torrdamm samt en sänka vid järnvägsbanken precis 

öster om Trafikverkets tre 1200 mm-trummor. Denna sänka föreslås modifieras något 

för att bättre fördröja det ökade flödet på markytan vid ett 100- eller 200-årsregn, se 

Figur 11. 

 

Figur 11. Förslag på placering av skyfallsåtgärd. Eftersom det finns en sänka samt ett strypt 

utlopp i sänkan i dagsläget är platsen väl lämpad för att ytterligare fördröja flödet.  

Förslag på placering av 

fördröjningsåtgärd i 

befintlig lågpunkt. Ca 1950 

m3 vid ett 100-årsregn och 

ca 2200 m3 vid ett 200-

årsregn.  
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Väster om sänkan finns en vall som separerar sänkan och bäckfåran samt Trafikverkets 

trummor. Genom denna vall finns en trumma med dimension 600 mm som redan i 

dagsläget agerar som en strypning, se Figur 12 

 

Figur 12 visar ett urklipp från beräkningsmodellen när gropen öster om banken vid 

Trafikverkets tre trummor agerar som ett fördröjningsmagasin. Flöden är beräknade i de två 

sektionerna.  

Om inga åtgärder görs öster om D600-trumman ökar flödet till Trafikverkets trummor, 

både vid 100-årsregnet och 200-årsregnet, se flöde över tid längs med sektion 1A i 

Figur 13. 
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Figur 13. Flödeskurva på flöden som avleds till bäckfåran med Trafikverkets trummor väster 

om vallen. Se sektion 1A i Figur 12. 

Ökningen av flödet vid Trafikverkets trummor väster om är således blygsam i 

jämförelse med ökningen av flödet öster om vallen. Där är ökningen större; se exempel 

i Figur 14 på flödet över tid vid ett 200-årsregn som passerar genom sektion 2A (se 

Figur 12).  

 

Figur 14. Skillnaden i flöde mellan befintlig och framtida situation öster om vallen, se sektion 

2A. 

6.3 FÖRESLAGNA SKYFALLSÅTGÄRDER 
Tre skyfallsåtgärder föreslås i denna utredning för att minska påverkan på omgivande 

bebyggelse samt Trafikverkets trummor. För översiktsbild av åtgärderna, se Figur 17. 

A) En ny inloppslösning konstrueras vid D600-trummans inlopp vid vallen öster 

om Trafikverkets tre 1200 mm-trummor. Ordinarie dimension på inloppet bör 

minskas till 500 mm.  
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När vattennivån och flödet ökar bräddas därefter flödet till ordinarie trumma. 

Detta kan exempelvis utföras med en ombyggnation av 600-trumman till 

ledning med brunn och strypt inlopp, eller att spont sätts runt inloppet, med ett 

hål på 500 mm i sponten. Bräddningsnivån ansattes till +51.00 i modellen.  

 

Se Figur 15 och Figur 16 för principskisser i profil av dessa lösningar.  

 

 

Figur 15. Skyfallsåtgärd A, alternativ på lösning byggd med spont. Ett hål görs i sponten med 

dimension 500 mm. Bräddningsnivå +51.  
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Figur 16 Skyfallsåtgärd A, alternativ på lösning byggd med brunn. Befintlig 600 mm-trumma 

kortas av och ersätts med ledning av dimension 500 mm, samt en brunn med bräddningsnivå 

+51.  

B) Den nya GC-porten under järnvägen öster om stationen skyddas antingen med 

L-stöd mot Banvaktarvägen och/eller med en höjdsättning på GC-banan på 

minst ca 0.2 m över Banvaktarvägen. Maximalt vattendjup vid ett 200-årsregn 

blir ca 0.15 m i svängen på Banvaktarvägen öster om stationen.  

 

C) Kantsten eller annan enklare form av lösning som förhindrar att flöden som 

avleds från planområdet leds in på fastigheten Lagret 10. Förslagsvis görs detta 

precis i fastighetsgränsen.   
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Figur 17. Översiktsbild av förslag på skyfallsåtgärder.  

Det finns i dagsläget god kapacitet i sänkan för att hantera den ökade avrinningen pga. 

den nya exploateringen. Den fungerar även redan idag som en fördröjningsyta vid 

stora flöden. Denna fördröjningsyta kommer emellertid behöva utökas pga. ett 

framtida stickspår från järnvägen in till Löfbergs Lila på Välsviken 2:1, se rubrik 6.4. 

Med föreslagna åtgärder blir flödet vid trumman, både vid ett 100- samt 200-årsregn, 

detsamma som i dagsläget, se Figur 18 och Figur 19. Den åtgärd som har störst 

påverkan på flödet är strypningen i skyfallsåtgärd A.  

A) Strypning samt 

modifierad 

bräddningslösning 

C) Kanstöd eller annan enkel 

barriärlösning för att 

förhindra att vatten avleds in 

på Lagret 10.  Alternativt 

utökad kapacitet i diket vid 

vägens släntfot.  

B) L-stöd utmed 

Banvaktarvägen 

och/eller höjdsättning.  
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Figur 18. Flödeskurvorna vid Trafikverkets tre 1200 mm-trummor för befintlig, framtida samt 

framtida situation inkl. skyfallsåtgärd vid ett 100-årsregn. Utan åtgärd ökar flödet till 

trummorna med ca 0.2 m3/s.  

 

Figur 19 Flödeskurvorna vid Trafikverkets tre 1200 mm-trummor för befintlig, framtida samt 

framtida situation inkl. skyfallsåtgärd vid ett 200-årsregn. Utan åtgärd ökar flödet till 

trummorna med ca 0.2 m3/s. 

6.4 KOMPENSATIONSÅTGÄRDER PÅ GRUND AV STICKSPÅR TILL LÖFBERGS 

LILA 
Föreslagen fördröjningsyta ligger vid placeringen för ett framtida stickspår in till 

Löfbergs Lila. Stickspåret kommer sannolikt att ta fördröjningsvolym i anspråk 

eftersom det utifrån dagens skisser löper igenom sänkan. Eftersom sänkan redan i 

dagsläget agerar som en fördröjningsyta vid extrema skyfall behöver denna yta utökas 

oavsett om detaljplanen för Bauhaus, beskriven i denna PM samt tillhörande 

dagvattenutredning, hade utförts eller inte.  

Se översiktlig skiss på stickspår samt placering av trummor och fördröjningsyta i Figur 

20. Placeringen av stickspåret, trummor och fördröjningsyta är schematiska och 

ungefärliga och kommer sannolikt att ändras i framtiden.  
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Figur 20. Översiktlig skiss hur lågpunkten kan modifieras när det byggs ett stickspår till 

Löfbergs Lila.   

Eftersom sänkan i dagsläget ligger som en instängd lågpunkt längst ned i 

avrinningsområdet och i dagsläget har en översvämningsskyddande funktion avråds 

kommunen att tillåta byggnation inom sänkan i så stor mån som möjligt. De volymer 

som tas i anspråk i sänkan bör det kompenseras för antingen i direkt anslutning till 

sänkan eller på annan lämplig plats.  

7 OSÄKERHETER I ANTAGANDEN OCH MODELL 
En beräkningsmodell är en förenkling av verkligheten. Det finns därmed alltid 

osäkerheter inbyggda i både modellen samt i de antaganden som ligger till grund för 

beräkningsresultaten.  

Regnet har antagits inträffa under en torr sommarperiod eftersom det oftast är under 

sommarperioder som intensiva regnfall inträffar. Detta innebär att marken har en god 

infiltrationskapacitet vid regntillfället eftersom marken inte har mättats med regn från 

ett tidigare regntillfälle. Infiltrationskapaciteten är emellertid bedömd utifrån SGU:s 

jordartskarta, som är grov. Det kan finnas lokala skillnader som påverkar infiltrationen 

och därmed avrinningen av vatten på ytan.  

Skyfallsfördröjning utökas pga. 

stickspår 

Spåret till Löfbergs lila innebär att 

volym från den befintliga sänkan tas 

i anspråk. Denna volym bör 

kompenseras på annan plats i 

anslutning till sänkan, exempelvis 

genom att göra urschaktning på 

norra sidan.  

Planerat stickspår till 

Löfbergs Lila 

Dragningen av spåret är 

endast schematisk och 

kommer sannolikt 

ändras   

Nya trummor under 

stickspåret 

 

Skyfallsåtgärd pga. Bauhaus 

exploatering 

Föreslagen skyfallsåtgärd innebär en 

strypning av befintlig trumma placerad 

här i bilden, för att på så sätt bättre 

kunna utnyttja volymen i sänkan vid 

extrema skyfall.  
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I verkligheten varierar Mannings tal beroende på vattendjup. Det är ett stort motstånd 

för några få regndroppar att rinna över marken jämfört med när vattendjupet ökar och 

vattnet får lättare att flöda på marken. I dagsläget har de flesta beräkningsmodeller inte 

några enkla metoder för att hantera detta, varför appliceringen av Mannings tal har 

förenklats till statiska värden som är oberoende av djup.   

Det har inte funnits någon data att kalibrera vattennivåerna mot i modellen. En enkel 

känslighetsanalys har utförts på HEC-RAS-modellen. 

Exakt avbördningstid från ledningsnätet norr om Välsviksleden in till 

beräkningsmodellen är en uppskattning. Denna avbördningstid fångar upp maxflöden 

vid Trafikverkets tre trummor, men kan ha en påverkan på hur stor 

översvämningsytan blir uppströms trummorna. Översvämningsytans maximala 

vattennivå bedöms ha ett spann på mellan ca +47.2 till +47.7.  

I verkligheten har regnkurvor sällan ett utseende så likformigt som CDS-regnet. Detta 

är en förenkling.   

8 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
En skyfallsmodellering har utförts på en del av Välsvikens industri- och 

handelsområde. Robusta skyfallsåtgärder såsom kantstöd, höjdsättning och enkla 

strypnings- och bräddningslösningar har föreslagits för att fördröja skyfallsflöden 

inom avrinningsområdet.  

Dämningsverket har utfört beräkningar på åtgärder som fördröjer det ökade flödet ned 

till samma flöden som i dagsläget vid Trafikverkets trummor. Åtgärderna har utförts 

med syftet att vara så kostnadseffektiva som möjligt.  

Föreslagen skyfallsåtgärd som minskar flödet vid Trafikverkets trummor till samma 

flöde som i dagsläget består av en strypnings- samt bräddningslösning vid inloppet till 

en befintlig trumma vid en befintlig fördröjningsyta. På så sätt går det att utnyttja 

befintlig infrastruktur på ett kostnadseffektivt sätt. Det går därmed att utföra 

exploateringen utan risk för att flödet ökar till Trafikverkets trummor vid 

återkomsttider upp till 200 år.  
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