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SAMMANFATTNING 

Södra skogsägarnas planerade omlastningsterminal för järnväg och lastbilar. Utredningsområdet på 46 ha befinner sig 
på en grundvattenförekomst som måste skyddas mot föroreningar som uppkommer vid terminalen. För att åstadkomma 
detta föreslås att virkesterminalen och tillhörande järnvägsspår förses med tät underbyggnad i form av bentonitduk. 
Dagvattenutredningen visar att dagvattenflödet ökar med 76% efter exploateringen utan fördröjningsåtgärder. 
Fördröjningsmålet är att ett 10-års med 10 minuters varaktighet skall fördröjas inom utredningsområdet. Fördröjning 
och rening av dagvatten från terminalen sker genom stora svackdiken samt en våtdamm med oljeavskiljare. Dessa 
åtgärder gör att man klarar fördröjningskraven för 10-årsregnet med marginal.  Reningsanläggningar håller samtliga 
beräknade föroreningar under riktvärdet. Då marken idag är skogsmark sker dock en ökning av vissa föroreningar efter 
exploateringen, men alla dessa är relativt låga.
Inga skador bedöms uppkomma vid ett 100-års regn som till stor del tas upp av befintliga fördröjningsytor och övrig 
vattenvolym kan passera genom överdimensionerade trummor eller bräddningsdiken inom området.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
Södra skogsägarna finns verksamma i Dalsland sedan 2007 då Bohuslän och Dalsland lämnade 
Mellanskog och togs upp i Södras verksamhet. Södra skogsägarna är en ekonomisk förening 
bestående av 52 000 skogsägare. Virkesvolymen som koncernen hanterar i området har stadigt ökat 
och det finns goda förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling. Av miljömässiga och ekonomiska 
skäl är planen att övergå allt mer från vägbundna till spårbundna transporter.

Området präglas av mycket skogsmark. Lokalt förbrukas biobränsle i ett antal värmeverk samt del av 
den massaved och det timmer som avverkas i området - Men betydande volymer massaved och 
sågtimmer transporteras söder- eller norrut. Södra använder merparten av det timmer och massaved 
som anskaffas inom Bohuslän och Dalsland vid koncernens sågverk och massabruk i Värö.

Under 2011 uppförde Södra ett av Europas modernaste sågverk i Värö med en kapacitet på 600 000 
kubikmeter på tre skift. År 2013 fattas beslut om investeringar på 6 miljarder i koncernens tre 
massabruk, varav 4 miljarder i massabruket i Värö. Utbyggnaden innebär en ökad produktion från 425 
000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största, modernaste och 
mest energieffektiva för produktion av barrsulfatmassa. Invigning skedde 2016.

Transporter med tåg är sedan stormen Gudruns framfart en viktig del av Södras logistiksystem för 
virke. Nuvarande upplägg visas nedan, Figur 1. Barrved och sågtimmer levereras med tåg till 
massabruket och sågverket i Värö och lövmassaved transporteras med tåg till södras massabruk i 
Mörrum och Mönsterås.
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Figur 1 Schematisk bild av Södras järnvägstransporter från olika terminaler till Värö, Mönsterås och Mörrum. 
Blå pil = barrved, gul pil = lövved. Bild hämtad från Funktionsutredning av Aldurén Consulting.

Södra Skogsägarna avser nu att anlägga en omlastningsterminal för virke norr om Bäckefors. Syftet 
är att förbättra föreningens kapacitet för järnvägstransporter av virke och denna placering ligger 
logistiskt bra till i förhållande till väg- och järnvägsnätet. Behov finns att lyfta över ca 300 000 ton 
virke från landsvägstransport till järnväg vilket motsvarar 6 000 lastbilslaster per år. I dagsläget 
räknar Södra Skogsägarna med ca 27 lastbilsleveranser per dag samt 1-2 tågavgångar per dag, 5-7 
dagar i veckan kommer att hanteras inom anläggningen.
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1.2 SYFTE
I samband med framtagande av detaljplan för den planerade virkesterminalen har Sigma Civil fått i 
uppdrag att genomföra en Dagvattenutredning. Syftet med uppdraget är att klarlägga planens 
konsekvenser på området med avseende på dagvatten. I uppdraget ingår vidare att presentera 
lämpliga dagvattenlösningar med beräknade flöden samt utredning kring möjligheter till LOD (Lokalt 
Omhändertagande av Dagvatten). Konsekvenser för byggnader, miljö och infrastruktur vid skyfall med 
återkomsttider på 100 år ska undersökas och redovisas. Utredningen avser att presentera en 
långsiktig hållbar dagvattenhantering i området. 

1.3 UNDERLAG OCH PROGRAM
Följande underlag har använts i arbetet med utredningen:

 Grundkarta
 Geoteknisk undersökning utförd av Sigma Civil AB.
 Profilritning för spår, Tyréns.
 Lantmäteriets NH2+ Höjdmodell.
 SGU jordartskartor
 Lantmäteriets terrängkarta.
 Q-GIS v3.16.4
 Whitebox v3.4.0
 AutoCAD Civil 3D 2019
 StormTac 
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2 PLANFÖRSLAG
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga en omlastningsterminal för virke 
som möjliggör omlastning och lagring av virke från lastbil för vidaretransport till industrier via järnväg. 
Planen kommer även möjliggöra lagring av aska och möjlighet till dagvattenhantering för att kunna 
hantera lakvatten från virket och lagrad aska.

Planförslaget möjliggör tillräckligt med yta för en omlastningsterminal med lastning från båda sidor 
av vagnarna, en lagringsterminal samt rundgångsspår (överlämningsbangård). Lastterminalen byggs 
med 2 parallella spår på 560 m och 50 m utdragsspår för lokrundgång. Detta möjliggör körning med 
540 m långa vagnsätt. Upplagsytor förläggs på vardera sidor om spåret. I bortre delen från 
anslutningsväxeln räknat förläggs ett vagnreparationsspår med ett kort vändspår. En asfalterad 
upplagsterminal förläggs parallellt med lastningsterminalen och blir 600 m x 75 m stor (4,5 ha). I 
anslutning till denna asfalteras även en 50 x 50 m stor yta (0,25 ha) avsedd för lagring av aska. Askan 
kommer från förbränning av biobränslen och avses mellanlagras under ca 6 månader. Därefter 
krossas askan och transporteras bort för att spridas i skogen. På området kommer även flisning av 
bränsleved att förekomma.

Delar av terminalen kommer av höjdskäl att behöva sänkas upp mot 3,5 m jämfört med dagens 
marknivå. Virkesterminalen ansluts direkt till Trafikverkets spår. Mellan terminalen och växeln 
anläggs ett 570 m långt förbindelsespår. En infartsväg byggs från länsväg 172 vilken breddas med en 
vänstersvängfil mot mätstation. Före mätstation ska det finnas en uppställningsplats för 3 fullånga 
lastbilar. Området kommer att stängslas in. I Figur 2 redovisas en illustration av planförslaget.

Figur 2 Illustration över tänkt disposition av omlastningsterminalen i Bäckefors.
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 RIKTLINJER
 Föreslagna dagvattenlösningar ska säkerställa att avrinningen från planområdet jämfört 

med dagsläget inte ökar vid ett 10-årsregn.
 Konsekvenserna för infrastruktur, byggnader och markområden vid ett 100-årsregn ska 

redovisas.
 Föroreningar från området skall inte överskrida nationella riktvärden. Enligt EU-direktivet får 

de ej öka jämfört med vad området släpper idag. 

3.2 OMRÅDESBESKRIVNING
Området är drygt 20 ha och avgränsas i söder av Trafikverkets järnväg samt i väst av väg 172, i norr 
och öster av skogsmark. Område består idag av brukad skogsmark. Anlagda ytor utgörs endast av en 
mindre skogsbilväg samt en infartsväg till ett bostadshus. Öster om planförslaget rinner Kallebäcken 
som sedan passerar under Trafikverkets järnväg, Figur 3. Bäcken är inte registrerad som 
vattenförekomst i VISS.

Figur 3 Kallebäcken rinner öster och söder om planområdet och rinner under Trafikverkets järnväg. Bilden visar 
Kallebäcken norrut och söderut från järnvägsspåret sett.

3.3 TOPOGRAFI
Området är inte speciellt kuperat men sluttar i sydlig riktning ned mot järnvägen och den 
förbipasserande Kallebäcken. Höjdskillnaden mellan Trafikverkets järnväg och planområdet norra 
gräns ligger runt 8–10 m. Kallebäcken i anslutning till Trafikverkets järnväg utgör lågpunkt för 
området, Figur 4.  I områdets sydöstra del återfinns två större lågpunkter (Figur 5). Lågpunkterna ligger 
dock utanför platsen för den planerade virkesterminalen.  
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Figur 4 Höjder och avrinningsvägar.
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Figur 5 Avrinningsområde, ytavrinningsvägar och lågpunkter inom föreslaget detaljplaneområde.
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3.4 YTAVRINNINGSVÄGAR OCH AVRINNINGSORÅDEN
Väster om planområdet ligger väg 172 och blockerar ytligt inflöde till området. Det västliga 
avrinningsområdet är relativt stort men har mycket god genomsläpplighet varvid ingen permanent 
vattendrag återfinns. Då området generellt ligger högt finns inga andra större tillrinningar för den 
norra halvan där terminalen planeras anläggas. Vatten inom området passerar ut i sydöst där vattnet 
slutligen når Kallebäcken. Avrinningsområden och ytavrinningsvägar kan ses i Figur 6.

Figur 6 Befintliga avrinningsvägar och avrinningsområden.
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3.5 GEOTEKNIK
Jordartskartan (Figur 7) visar att huvuddelen av utredningsområdet består av isälvssediment där 
genomsläppligheten är mycket god enligt SGU’s genomsläpplighetskarta (Figur 8). I nordöst strax 
utanför utredningsområdet återfinns berg i dagen. I planområdets sydöstra del består marken av torv 
med låg genomsläpplighet.
Enligt fältundersökningar så består jorden generellt inom området av ett tunt skikt mulljord följt av 
grusig sand med en mäktighet varierande mellan 1 m ned till ca 6 m under markytan, Figur 7. Den 
förekommande sanden har medelhög till mycket hög relativ fasthet vilket gör provtagningar och 
statiska sonderingar svåra att utföra med normalt förfarande. Mest troligt har sanden en mäktighet 
på ca 5 – 9 m på hela sträckan, detta har dock inte kunnat verifieras.

Under sanden ca 5 - 9 m under markytan vilar lera. Lerans egenskaper och utbredning har inte 
verifierats i fält. I en punkt har sondering och provtagning utförts med syftet att undersöka om lera 
eller annan lösare jordart vilar under sanden. Punkten förborrades ned till ca 6 m och resultatet visade 
antydningar till kohesionsjord mellan 9 och 17 m djup där sonderingen avbrutits. Sonderingen 
kompletterades med provtagning genom uppspolning av material genom 2”-rör. Genom detta har lera 
från djup 6–7 m under markytan provtagits och analyserats på laboratorium.

Majoriteten av utförda trycksonderingar har alla stoppat 1–2 m under markytan då sonden ej kunnat 
neddrivas ytterligare för vad som är normalt utförande. Utförda hejarsonderingar har avbrutits i 
förmodad friktionsjord ca 15 m under markytan då djupare sondering ej anses relevant i detta skede.
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Figur 7 Jordartskarta.
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Figur 8 Genomsläpplighet. 
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3.6 GRUNDVATTEN
Vid platsen för virkesterminalen har grundvattenmätningar genomförts där grundvattennivån låg på 
mellan 3-6m under markytan.  Vidare mätningar av grundvattennivå pågår för att se grundvattenytans 
variation över tid.
Virkesterminalen är lokaliserat inom grundvattenförekomsten Ödskölts moar. Från denna 
grundvattenförekomst hämtar Bäckefors sitt dricksvatten via en vattentäkt, Figur 9. Uppskattningsvis 
försörjer vattentäkten ca 600 personer. Grundvattenförekomsten sitter ihop med grundvattentäkten 
Backen som försörjer Ödskölt med dricksvatten. Där uppskattas antalet anslutna personer till ca 175. 
Både Ödskölts moar och Backen har bedömts ha god kemisk och kvantitativ status. För båda 
förekomsterna bedöms det finnas risk för betydande påverkan från vägsaltning samt olyckor på väg. 
För Ödskölts moar bedöms det även finnas risk för betydande påverkan från industrimark vid pappers- 
och massaindsutri i Bäckefors (VISS 2019 A och B). Grundvattnets strömningsriktning är med största 
sannolikhet sydvästlig. Därmed bedöms inte grundvattenförekomsten Backen påverkas vid en 
eventuell förorening.

  
Figur 9 Grundvattenförekomster och vattenskyddsområde. 
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3.7 RECIPIENT
Kallebäcken utgör lågpunkt för det föreslagna detaljplaneområdet. Kallebäcken rinner vidare i 
sydvästlig riktning tills den rinner ihop med Valboån i höjd med Korsbäcken. Kallebäcken är inte 
registrerad som vattenförekomst i VISS. Det är däremot Valboån vars miljökvalitetsnormer är 
fastställda till:

 God ekologisk status 2021
 God kemisk ytvattenstatus med undantag av bromerad difenyleter samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar.

3.8 HÖGA FLÖDEN I VATTENDRAG
Höga flöden i närliggande vattendrag bedöms ej kunna påverka terminalen då dessa ligger så mycket 
lägre än terminalområdet. Kringliggande område har dessutom mycket hög genomsläpplighet vilket 
gör att stora delar av ytavrinning infiltrerar innan det når planområdet.

3.9 NATURVÄRDEN
Föreslaget detaljplaneområde ligger i sin helhet inom ett riksintresseområde för naturvård,. Området 
beskrivs som ett ”betydelsefullt avsnitt i den mellansvenska israndzonen med stort värde för 
tolkningen av inlandsisens avsmältning. Förekomst av sandurplan med orörda strömrännor”. 
Förutsättningar för bevarande anges som att området undantas från täktverksamhet samt att området 
påverkas negativt av vägar, anläggningar, upplag m.m.
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4 FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN 

4.1 FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN
Terminalen består till största delen av hårdgjorda ytor som asfalt och grus men utanför 
terminalområdet bibehålls skogsmarken (Figur 11).
Under hela terminalen samt järnvägsspår med tillhörande diken läggs bentonitduk eller liknande för 
att säkerställa att ingen förorening når grundvattnet utan rening. 
Ovanpå bentonitduken läggs dräneringsledningar som ansluts till någon av de tre stora svackdiken 
diken som avvattnar virkesterminalen.  Svackdikena ligger väster om terminalen, centralt och öster 
om terminalen. Från söder kommer det anslutande järnvägsspåret som även det är försett med täta 
diken. Vattnet från terminalområdet och dikena mynnar slutligen i en våtdamm indelad i fördamm 
och huvuddamm och försedd med oljeavskiljare. Från denna leds vattensydväst under en 
ersättnings/serviceväg och genom öppna diken till Kallebäcken som är slutlig utsläppspunkt.

4.2 DELOMRÅDEN EFTER EXPLOATERING
Planområdet delas in i delområden 1 till 8 (Figur 10). Delområden 1, 2 och 3 innefattar 
virkesterminalens huvuddel som leds till fördröjningsdamm. Område 7 innefattar avvattningsvatten 
från järnvägsspåret som leder in mot anläggningen. Delområde 4 innefattar ersättnings och 
serviceväg i öst. Delområde 8 består till stor del av oförändrad mark med tillägg för nytt 
avvattningsdike och ersättnings/serviceväg i utredningsområdet östra del. Delområden 5 och kommer 
att vara oförändrade vilket gör att dessa inte behöver fördröjas. 
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Figur 10 Delområden efter exploatering.
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Figur 11 Översiktlig avvattningslösning efter exploatering.
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4.3 KONSTRUKTION AV RENINGS- OCH 
FÖRDRÖJNINGSANLÄGGNINGAR

4.3.1 Diken
Diken är ofta beklätt med vegetation som tex gräs, i dessa sker en reningsprocess genom att partiklar 
sedimenterar samt att växter tar upp näringsämnen. Diken kan utformas antingen som ett vanligt 
dike eller med makadammagasin för att skapa ytterligare fördröjningsvolym. Exempel på svackdike 
redovisas i Figur 12. En förutsättning för att diken ska fungera som fördröjning är att bottenlutningen 
inte är allt för kraftigt, i de lägen diket lutar kraftigt fås endast en transport av vattnet. 

För att uppnå en utökad fördröjningsvolym kan diken anläggas med ett förhöjt utlopp i slutet av diket. 
På detta sätt kan diket fyllas upp vid större regn och tömmas genom infiltration. Utloppet fungerar 
då som bräddfunktion.

Figur 12 Till vänster svackdike med kross. Till höger skiss av dike med förhöjt utlopp.

Inom området så anläggs svackdiken med förhöjt utlopp i form av förhöjd trumma i fallet för det 
centrala diket. Eller med en genomsläpplig förhöjning av makadam där vatten kan långsamt filtrera 
genom.
Vägpassager över det centrala svackdiket förläggs med förhöjd trumma. Trumman möter sedan 
dikesbotten nedströms vilket skapar en ökad lutning och bättre förmåga till självrens i trumman.
Vatten som blir stående i svackdiket under trummans vattengång infiltreras sedan genom vägbanken 
under trumman (Figur 13). 
För att underlätta underhåll anläggs dräneringsledningar under trumman. Dessa ledningar har en 
spolbrunn i höjd med trummansinlopp och mynnar sedan direkt i det öppna diket vid trummans utlopp 
i dikets vattengång (Figur 13). 
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Figur 13 Svackdikeskonstruktion.

4.3.2 Våt damm
En våt damm är konstant vattenfylld och kan användas som både rening och fördröjning. Dammen 
kan delas in i en permanent och en reglervolym. Den permanenta vattenvolymen ändras inte i 
dammen medan reglervolymen varier och kan därmed användas som fördröjning. Rening i dessa 
dammar sker främst genom sedimentation av suspenderat material, men kan även rena lösta 
fraktioner i vattnet om dammen har mycket växtlighet eller våtmarkszoner via bio-/geokemiska 
processer. Om dammens främsta syfte enbart är rening kan den breddas vid större flöden och men 
då måste fördröjning ske någon annanstans.
Våtdammen i anläggningen har både för och huvuddamm samt våtyta för växtlighet på 
huvuddammen. Längst med dammens norra sida anläggs en körbar yta intill den permanenta 
vattenvolymen för underhåll av dammen med hjälp av exempelvis grävmaskin (Figur 14).
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Figur 14 Utformning av dagvattenhantering vid våtdamm.

Under hela dammen anläggs bentonitduk både för att föroreningar ej skall infiltrera ned till 
grundvattnet och för att behålla den permanenta vattenvolymen i dammarna. Inloppet till dammen 
sker genom en 1000 trumma med avstängningsventil och under den ansluter dräneringsledningen 
som mynnar i dammen strax ovan den permanenta vattenytan. Både trumman och 
infiltrationsledningen är försedda med avstängningsventiler och passerar en tätkonstruktion. Detta 
gör att inloppet vid dammen kan stängas vid underhåll eller vid olycka eller brand. Dammens inlopp 
är förhöjt vilket medför att syresättningen ökar och ger därmed en bättre reningseffekt. Fördammen 
förses även med en hårdgjord underbyggnad vilket underlättar vid rensning av sediment. Fördammen 
och huvuddammen avskiljs med en vall. Under den permanenta vattenytan är vallen helt tät, medan 
den ovan detta består av genomsläpplig makadam. Huvuddammen har en något lägre permanent 
vattenspegel vilket bidrar till ökad syresättning. Huvuddammen har en grundare del med vattenväxter 
som bidrar till rening av föroreningar som finns lösta i vattnet (Figur 17).  Ett gallerförsett utlopp i 
slutet av huvuddammen går sedan till en oljeavskiljare innan vattnet släpps ut till efterföljande dike. 
Efter oljeavskiljaren finns en avstängningsventil för att begränsa utsläpp vid olycka eller brand. 
Dammens utformning i profil kan ses i Figur 15 och tvärsektioner för fördamm och huvuddamm kan 
ses i Figur 16 och Figur 17.

Figur 15 Profil dammkonstruktion.

Körbar yta
Fördamm

Huvuddam
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Figur 16 Tvärsektion fördamm.

Figur 17 Tvärsektion huvuddamm.

5  BERÄKNINGAR LOD
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5.1 LOD – LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN
Förutsättningarna för LOD inom planområdet är enligt P110 att ett regn med återkomsttiden 10-år 
och varaktigheten på 10 minuter skall fördröjas inom planområdet. 
I Tabell 3 redovisas volymen dagvattnen som kan omhändertas lokalt.

Dimensionerande beräkningar är gjorda för ett 10-årsregn i 10minuter. Utöver detta har flöden och 
genererade dagvattenvolymer beräknats för 2, 20 och 100-årsregn, vid låg och hög regnintensitet.

5.2 BERÄKNING AV DIMENSIONERNDE REGNINTENSITET
Beräkningar av dimensionerande regn sker enligt Svenskt Vatten publikation P110 med hjälp av 
Dalström-ekvationen 1 nedan: 
 
𝑖 = 190 √Å 3∗ ln𝑡𝑟/𝑡𝑟0,98 + 2    (1) 
 
där i: regnintensitet [l/s*ha] tr: regnvaraktighet [min] Å: återkomsttid [mån] 
 
Återkomsttiden sätts till 10 år och ger en regnintensitet vid 10 minuters varaktighet på 287 l/s·ha

5.3 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN
Det dimensionerande dagvattenflödet Qdim beräknas med ekvation (2). 
 
𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖 ∗ 𝑘 (2) 
 
där Qdim: dimensionerande flöde [l/s] A: avrinningsområdets area [ha] φ: avrinningskoefficient i: 
regnintensitet [l/s*ha] k: klimatfaktor (sätts till 1,25) 
 
Flödesberäkningar för dagvattenflödet före och efter exploatering presenteras i Tabell 1 och Tabell 
2. Tabellerna redovisar ytor med respektive area och reducerad area. Avrinningskoefficienten, ɸ, har 
bestämts enligt Svenskt Vatten P110. 

Tabell 1 Dagvattenflöden före exploatering.

Hela planområdet Koefficient Area
[m2]

Area
[ha]

Area red,
[ha]

Qdim, 2 
år

[l/s]

Qdim, 
10 år
[l/s]

Qdim, 
20 år
[l/s]

Qdim, 100 
år

[l/s]

Hygge 0.15 289 666 28,967 4,345 728 1238 1559 2656

Skog 0.13 134 118 13,412 1,744 292 497 625 1066

Väg grus 0.4 5090 0,509 0,204 42 71 89 152

Väg asfalt 0.8 10 169 1,017 0,814 135 229 288 491

Grönyta 0.1 18 254 1,825 0,183 3 4 6 9

Totalt  457 297 45,730 7,288 1199 2039 2567 4374

Tabell 2 Dagvattenflöden efter exploatering utan fördröjningsåtgärder.

Hela planområdet Koefficient Area
[m2]

Area
[ha]

Area red,
[ha]

Qdim, 2 
år

[l/s]

Qdim, 
10 år
[l/s]

Qdim, 
20 år
[l/s]

Qdim, 
100 år
[l/s]

Hygge 0.15 124 207 12 2 312 531 668 1139

Skog 0.13 100 552 10 1 219 373 469 799
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Väg grus 0.4 11 556 1 0 77 132 166 283

Väg asfalt 0.8 57 906 6 5 776 1320 1662 2832

Grönyta 0.1 98 041 10 1 164 279 352 599

JVG 0.5 2602 0 0 22 37 47 80

Betongplatta 0.8 3771 0 0 51 86 108 184

Grus 0.4 48 940 5 2 328 558 702 1197

Asfalt 0.8 11 631 1 1 156 265 334 569

Totalt  459 206 45,921 12,565 2105 3581 4508 7681

Beräkningar visar att dagvattenflödet ökar med ca 76% efter exploatering utan fördröjningsåtgärder. 
Detta beror på större hårdgjorda ytor inom området.

5.4 DELAVRININGSOMRÅDEN OCH BERÄKNING AV 
FÖRDRÖJNINGSVOLYMER

Erforderlig fördröjningsvolym för utredningsområdet har räknats fram till 2149 m3 för 10-års regn med 
10 minuters varaktighet. och redovisas i Tabell 3. De fördröjningsanläggningar i området består av 
svackdiken, diken och en damm. Gemensamt ger fördröjningsåtgärderna en fördröjningsvolym på 
3831 m3. 

Tabell 3 Fördröjningsvolymer för 10-års regn med 10min varaktighet.

10års regn i 10min

anläggnings fördröjningsvolym (m3)

Delområde Erforderlig fördröjningsvolym (m3) svackdiken fördamm huvuddamm diken total fördröjnings vol

1 566 624    624

2 323 600    600

3 414 600    600

4 139 64   30 94

5 197     0

6 21     0

7 86  159 1728  1887

8 403    26 26

totalt 2149 1888 159 1728 56 3831
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5.5 SKYFALL – SEKUNDÄRA AVRINNINGSVÄGAR
Vid extrema regntillfällen med återkomsttiden 100 år kommer dagvattensystemet inte kunna avleda 
allt vatten med en gång. Detta gäller både för korta regn med hög intensitet och långa regn med låg 
intensitet. Vid dessa tillfällen kommer sekundära avrinningsvägar uppstå. Inom området anpassas 
bräddningar samt trumdimensioner i kombination med fördröjningsvolymer så att risken för skador 
minimeras. Den totala dagvattenvolym för hela planområdet som genereras vid dessa regn beräknas 
i Tabell 4 för ett regn med återkomsttiden 100-år och varaktigheten 10 min till 4608 m3. Områdets har 
dock en stor fördröjningskapacitet på 3831 m3 och detta begränsar risker för skador nedströms vid 
dessa kraftiga regn.
 
Tabell 4 Regnvolymer vid 100-årsreg med 10 minuters varaktighet.

100års regn i 10min
anläggnings fördröjningsvolym (m3)

Delomr
åde

Erforderlig 
fördröjningsvolym (m3)

svackdi
ken

förda
mm

huvudda
mm

dik
en

total 
fördröjnings 

vol
1 1215 624    624
2 693 600    600
3 889 600    600
4 297 64   30 94
5 422     0
6 45     0
7 184  159 1728  1887
8 864    26 26

totalt 4608 1888 159 1728 56 3831
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6 FÖRORENINGSMODELLERING 

6.1 RESULTAT PÅ FÖRORENINGSBERÄKNINGAR
Förorenings beräkningar visar att efter exploatering så sker ökningar i utsläpp för P, Cd, Cr, Ni, Hg, 
BaP och DOC (Tabell 5). Då området idag är skogsmark är de beräknade utsäppen från befintlig mark 
mycket låg vilket det gör det väldigt svårt behålla utsläppsnivåerna på den befintliga nivån. 

Tabell 5 Förorenings beräkningar för hela området

Alla 
delområd

en

Befintlig 
(kg/år)

Exploatering 
utan rening 

(kg/år)

Exploatering 
med rening 

(kg/år)

Reningseffekt 
exploatering -

föreslagna 
lösningar

Förändring efter 
exploatering 

(kg/år)

Förändring efter expl 
(%)

P 5,5 17 7,9 56% 2,4 44%
N 260 360 140 61% -120 -46%
Pb 0,46 0,63 0,2 68% -0,26 -57%
Cu 0,87 2,8 0,7 75% -0,17 -18%
Zn 1,8 4,1 1,6 61% -0,2 -11%
Cd 0,016 0,035 0,017 51% 0,001 6%
Cr 0,17 0,72 0,24 67% 0,07 41%
Ni 0,21 0,61 0,26 57% 0,05 24%
Hg 0,0015 0,0066 0,0022 67% 0,0007 47%
SS 3800 6100 2100 66% -1700 -45%
Oil 24 78 14 82% -10 -42%
BaP 0,00078 0,0022 0,0012 45% 0,00042 54%
COD 5500 13 000 3500 73% -2000 -36%
BOD 530 700 290 59% -240 -45%
TOC 1200 2600 670 74% -530 -44%
DOC 400 2100 620 70% 220 55%
Phen 0,23 0,74 0,14 81% -0,09 -39%

Som man kan se i Tabell 6 och Tabell 7 är det endast inom område 5 och 6 som riktvärdena överskrids. 
Dessa delområden är oförändrade före och efter exploatering och ligger även idag över riktvärdena 
(Tabell 7). Det totala områdets utsläpp ligger dock långt under samtliga riktvärden.

Tabell 6 Föroreningshalter med riktvärden efter exploatering.
Exploatering Summa föroreningshalt µg/l 
efter rening             

område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP COD BOD TOC DOC Phen

Exp_1 20 250 0.12 1.1 2 0.025 0.5 0.45 0.0076 2900 25 0.005 5000 350 1300 2000 0.24

Exp_2 20 250 0.12 1.1 2 0.025 0.5 0.45 0.0048 2900 25 0.005 5000 380 1300 2000 0.17

Exp_3 20 250 0.12 1.1 2 0.025 0.5 0.45 0.005 2900 25 0.005 5000 260 1300 2000 0.2

Exp_4 82 450 0.92 2.3 14 0.2 1.5 1.8 0.0095 5700 25 0.005 11000 1400 1800 2000 0.38

Exp_5 76 1700 2.8 12 13 0.16 3.4 3.1 0.038 42000 390 0.0068 57000 3200 11000 9500 3.1

Exp_6 100 1400 2.7 14 23 0.15 3.5 3.7 0.038 38000 360 0.0064 51000 2900 9200 8300 2.8

Exp_7 20 270 0.12 1.1 2.5 0.031 0.5 0.45 0.003 2900 25 0.005 5000 480 1300 2000 0.088

Exp_8 26 890 1.6 3.8 11 0.085 0.98 1.4 0.0055 10000 25 0.0041 20000 2100 3400 1600 0.59

Total 31 550 0.8 2.8 6.3 0.067 0.95 1 0.0086 8300 54 0.0049 14000 1100 2700 2500 0.55

Rikt-
värden 160 2000 8 18 75 0.4 10 15 0.03 40 000 400 0.03      
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Tabell 7 Föroreningshalter med riktvärden före exploatering.
Befintligt Summa 
föroreningshalt µg/l 
efter rening              
område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP COD BOD TOC DOC Phen

Bef_1_
2_3_4_
7_8

25 1400 2.5 3.9 9.5 0.082 0.62 0.94 0.0045 18000 100 0.004 27000 2900 6400 1300 1

Bef_5 76 1700 2.8 12 13 0.16 3.4 3.1 0.038 42000 390 0.0068 57000 3200 11000 9500 3.1

Bef_6 100 1400 2.7 14 23 0.15 3.5 3.7 0.038 38000 360 0.0064 51000 2900 9200 8300 2.8

Total 31 1400 2.5 4.8 10 0.091 0.94 1.2 0.0082 21000 130 0.0043 30000 3000 6800 2200 1.3

riktvärd
en 160 2000 8 18 75 0.4 10 15 0.03 40000 400 0.03      
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7 DRIFT OCH SKÖTSEL AV FÖRESLAGNA DAGVATTENÅTGÄRDER 
Systemet innehåller flera delar som regelbundet måste kontrolleras och underhållas i detta kapitel 
tas dessa delar upp med förslag till underhåll.
För att dagvattenanläggnings fördröjning och rening skall fungera måste de olika delarna underhållas 
och kontrolleras. I följande kapitel listas vad underhållet av de olika delarna omfattar.

7.1 INFILTRATIONS LEDNINGAR
Infiltrationsledningar behöver kontrolleras och i vid behov spolas om de satt igen, Dessa återfinns 
ovan hela den tätaytan och även under trummor vid det centrala svackdiket.  

7.2 SVACKDIKEN
Svackdiken måste rensas och gräset klippas regelbundet för att deras renande funktion skall 
upprätthållas. Gräsklippning bör ske minst en gång per år. Makadam och de infiltrerande delarna av 
anläggningarna kommer att behöva bytas när dessa satt igen. Av den anledningar har dessa delar 
förlagts för att göra så liten åverkan som möjlig vid materialbyte. 

7.3 SEDIMENTATIONSDAMM
Fördammen som fångar upp största delen av sedimentet behöver kontrolleras och tömmas på 
sediment med regelbundna intervall. Minst en gång per år. Botten för fördammen bör hårdgöras 
föreslagsvis genom en gjuten betongplatta för att underlätta att ta upp sediment. Vid behov kan 
inloppsventilen på trumman in till dammen samt ventilen för underliggande dräneringsledning 
stängas så att vatten kan pumpas tillbaka till svackdiket uppströms denna. Även huvuddammen kan 
tömmas på samma sätt då volymen i uppströms svackdiket är anpassad för detta. Norra sidan av 
både huvuddammen finns en körbar yta intill den permanenta vattenytan där en grävmaskin kan köra. 
Den föreslagna dammen är anpassad för att en grävmaskin med förlängd arm på 10 m skall kunna 
komma åt hela bottenytan under både för och huvuddammens permanenta vattenyta.

7.4 OLJEAVSKILJAREN
Oljeavskiljaren måste även den inspekteras och tömmas regelbundet. För att avgöra intervallet för 
detta tas en enkom underhållsplan fram i samband med provtagning.

7.5 PROVTAGNING
Regelbunden provtagning bör göras både i huvuddamm, efter oljeavskiljare samt både uppströms och 
nedströms utloppet till Kallebäcken. En provtagnings- och analysplan tas förslagsvis fram 
tillsammans med underhållsplanen.

7.6 OMHÄNDERTAGNING AV SLÄCKVATTEN OCH SPILL VID 
OLYCKA ELLER ANNAT UTSLÄPP.
En åtgärdsplan bör tas fram för hur släckrester och utsläpp från olycka skall omhändertas. Det finns 
dock mycket goda möjligheter att stänga av kontaminerade delar av anläggningen genom blockering 
av trummor avstängning via ventiler både före dammen. Samt avstängning av ventiler vid 
oljeavskiljaren.
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