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SAMMANFATTNING 

WSP har fått i uppdrag av BillerudKorsnäs Rockhammar AB att utföra en dagvattenutredning inför 

framtagande av en detaljplan för ett balmassalager inom fastigheten Rockhammar 1:3. Planområdet 

ligger väster om tätorten Rockhammar i Lindesbergs kommun. Planområdet är till största del obebyggt 

och består av naturmark. Syftet med dagvattenutredningen är att utreda vilka konsekvenser 

detaljplanen får ur ett dagvattenperspektiv, samt att beskriva hur en hållbar dagvattenhantering kan 

utformas inom detaljplanen.  

Geotekniskt består marken till största del av sandig morän. Genomsläppligheten är till största delen 

medelhög men låg i västra delen. Ingen uppgift om grundvattennivån har erhållits. Topografin inom 

planområdet utgörs av ett lågområde med en lägsta nivå på +65,2 (höjdsystem RH 2000) i södra 

delen. Planområdets högsta område på +68,4 ligger i områdets nordöstra del. En analys i Scalgo Live 

visar att lågområdet är ett instängt område. Recipienten är Sverkestaån.  

Beräkningar har utförts i StormTac utifrån riktlinjer i Svenskt vattens publikation P110 med indata för 

befintlig och planerad markanvändning. Beräkningarna redovisar att både flöden och föroreningar 

kommer att öka vid planerad markanvändning. För att kompensera för ökningen av dagvattenflöden 

och föroreningar i dagvattnet föreslås att dagvatten tas omhand lokalt inom planområdet innan 

utloppet från planområdet. Flöden från planerad markanvändning inom planområdet fördröjs till att 

motsvara det befintliga flödet upp till dimensionerad återkomsttid 10 år.  

Då planerad markanvändning består av en asfalterad yta (med ett mindre grönområde), en byggnad 

och ett grönområde, ses grönområdena som de lämpligaste platserna att anlägga dagvattenåtgärder 

på. Med hänsyn till att planerad byggnad placeras och utformas så att dagvatten från norra delen av 

planområdet blir svårt att avleda till grönområdet i söder bedöms två dagvattenåtgärder behövas. I 

norra delen föreslås att en torrdamm anläggs i den grönyta som idag finns där. Till torrdammen 

föreslås dagvatten från asfaltsytan avledas. Även ett visst flöde norrifrån bedöms rymmas. I södra 

delen föreslås det anläggas ett svackdike, dit dagvatten från taket och grönområdet kan avledas. Det 

föreslås sedan avledas vidare österut, via ett dike. Utifrån andelen reducerad area för respektive del, 

ges att fördröjningsbehovet för dagvatten i norr blir ca 20 m3 och i söder ca 40 m3. Med 

släckvattenvolymen i norr blir den totala volymen ca 60 m3.  

Balar som förvaras i lagerbyggnaden bedöms vara svårsläckta om de börjar brinna och det 

effektivaste sättet är förmodligen att ta ut dem från lagret och låta dem brinna upp. Släckvatten 

kommer främst användas för att kyla balarna vid förflyttning och inne i lagerbyggnaden. Då vatten 

främst används för kylning bedöms inte släckvattenflödet vara kontinuerligt och den totala 

släckvattenvolymen som behövs är 36 m3 under 120 minuter. Hantering av släckvatten föreslås ske i 

torrdammen i norr. Den föreslås utformas med tät botten och avledning föreslås ske via ledning som 

förses med avstängningsmöjlighet för att släckvatten ska kunna tas om hand och inte ska ledas vidare 

till recipient. Då det befintliga lågområdet, där skyfallsvatten kan bli stående idag, tas bort efter 

exploatering, kan det leda till ökade flöden nedströms. Det föreslås skapas en ytlig flödesväg i den 

västra kanten av planområdet, mellan byggrätten och befintlig väg. Det bedöms även finnas utrymme i 

torrdammen för att ta emot skyfall från uppströms liggande område. Höjdsättningen av marken ska 

möjliggöra att ytlig avledning kan ske vid skyfall, via det ytliga flödesstråket i väster. 

Genom föreslagna reningsåtgärder bedöms varken den ekologiska eller kemiska statusen nedströms i 

recipienten Sverkestaån påverkas av dagvattenutsläppet från planområdet. Detta då planområdet 

endast utgör 0,02 % av avrinningsområdet ”Ovan Ullersättersbäcken” och då planområdet varken 

bedöms påverka de biologiska eller hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna negativt.  
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1 BAKGRUND 

BillerudKorsnäs Rockhammar AB håller tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

på att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för byggnation av ett balmassalager på fastigheten 

Rockhammar 1:3. Planområdet ligger väster om tätorten Rockhammar, mellan Frövi och Lindesberg i 

Lindesbergs kommun, se Figur 1. WSP har fått i uppdrag av BillerudKorsnäs Rockhammar AB att 

utföra en dagvattenutredning för planområdet. 

 
Figur 1. Översiktsbild med ungefärlig placering av planområdet markerat i rött. (Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 
2021a) 

1.1 SYFTE 

Syftet med dagvattenutredningen är att förklara hur den befintliga dagvattensituationen ser ut inom 

planområdet. Syftet är också att redovisa och säkerställa en hållbar dagvattenhantering samt att visa 

att bebyggelsen klarar ett 100-årsregn i framtiden, utifrån planerad markanvändning. Utredningen ska 

även redovisa hur släckvatten ska tas omhand. 

1.2 RAPPORTENS INNEHÅLL 

Denna utredning redovisar: 

• Befintlig avrinning, topografi och andra förutsättningar för dagvatten- och skyfallshantering.  

• Beräkningar för dagvattenflöde och föroreningsinnehåll i dagvattnet för befintlig och planerad 

markanvändning.  

• Förslag till dagvattenhantering i planområdet med avseende på rening och fördröjning.  

• Konsekvenser på dagvattenhanteringen efter genomförande av planen. 

Planområde 
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1.3 PRINCIPER FÖR FÖRDRÖJNING OCH RENING 

Flöden och volymer beräknas i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 

2016). Då området planläggs för att bli ett verksamhetsområde, ska det enligt P110, utredas från fall 

till fall vilken återkomsttid som skall väljas utifrån möjligheterna att skapa fördröjningsvolymer och 

översvämningsytor. 

Återkomsttiden som används för dimensionering av fördröjnings- och reningsåtgärder är baserad på 

historiska regnserier. Dessa har inte tagit hänsyn till risken för en ökad regnintensitet i framtiden. 

Därför rekommenderas i P110 att en klimatfaktor på 1,25 används på regnintensiteten vid nederbörd 

med kortare varaktighet än en timme för planerad markanvändning.   

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering är att byggnader ska 

placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråk. Konflikter kan uppstå mellan exploatörens önskemål 

och de restriktioner kommunen måste lägga på utredningsområdet för att säkerställa en långsiktig 

hållbar dagvattenhantering. Eventuella konflikter bör identifieras på ett så tidigt stadium som möjligt.  

1.4 GÄLLANDE DETALJPLAN OCH TIDIGARE HANDLINGAR 

Planområdet ligger inte inom någon gällande detaljplan. Det gränsar i öster till detaljplanen, Förslag till 

ändring samt utvidgning av byggnadsplanen för Rockhammar, Lindesbergs kommun, som vann laga 

kraft 1977-09-14, se Figur 2. Detaljplanen medger markanvändningen J, industri. 

(Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 2021a) 

 
Figur 2. Del av gällande detaljplan angränsande till planområdet. (Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 2021a) 
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1.4.1 Samrådsyttrande 

Planförslaget har varit ute på samråd. Räddningstjänsten (2021) och Länsstyrelsen (2021a) har 

inkommit med varsitt samrådsyttrande som berör frågor kring släckvatten, översvämningsrisker och 

dagvattenhanteringen inom planområdet. 

Släckvatten 

Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar vill Nerikes Brandkår framföra följande:  

1. ”Nerikes Brandkår delar inte, med hänsyn till bolagets verksamhet, planbeskrivningens 

bedömning att säkerhetskrav i samband med ansökan om bygglov, samt bolagets 

systematiska brandskyddsarbete, är en garanti för att planerad lagerbyggnad inte medför 

någon betydande risk. En utredning bör tas fram som säkerställer att erforderliga 

skyddsavstånd uppnås såväl inom som utom anläggningen. Utredningen bör i sin bedömning 

ta hänsyn till lagerbyggnadens planerade förvaring och tydligt beskriva vilka konsekvenser 

som kan uppstå i samband med en olycka inom planområdet. Likväl bör utredningen beskriva 

vilken påverkan en olycka utanför planområdet får på planerad lagerbyggnad. Nerikes 

Brandkår noterar att bolagets kemikaliemottagning är i direkt anslutning till området vilket bör 

beaktas och värderas i utredningen.  

 

Utredningen bör även visa om förutsättningar finns för att omhänderta förorenat släckvatten i 

samband med räddningsinsats. ” (Räddningstjänsten, 2021) 

 

Detta yttrande har lett till att en släckvattenutredning (WSP, 2021) tas fram parallellt med 

dagvattenutredningen. Dock ska förslag på hantering av släckvatten redovisas i denna 

dagvattenutredning. 

Översvämning  

”Enligt Länsstyrelsens skyfallskartering ligger planområdet i en lågpunkt, vilket vore bra om det 

framgår i planbeskrivningen. Flödesvägarna in i planområdet kommer dels från övriga 

verksamhetsområdet, dels från en större lågpunkt i väster (där LOD-damm pekas ut).  

Med hänsyn till översvämningsrisk finns på plankartan en planbestämmelse som reglerar skydd mot 

störningar, m1 – Lägsta nivå för golv samt angörande tillfart är +66. För att säkerställa att 

skyddsåtgärder kommer till stånd behöver, enligt PBL Kunskapsbanken, bestämmelser om skydd mot 

störningar, m, kompletteras med bestämmelser om villkor för lov eller startbesked. Ett sådant villkor 

innebär att lov eller startbesked för det som ska skyddas endast får ges under förutsättning att 

skyddsåtgärderna är utförda. Länsstyrelsen föreslår dock istället att planbestämmelsen ändras till en 

bestämmelse om utförande, b2. I planbestämmelsen behöver formuleringen även förtydligas genom 

att ange aktuellt höjdsystem. Höjdsystemet behöver även förtydligas i planbeskrivningen. I 

planbeskrivningen anges att planbestämmelsen reglerar lägsta golvnivå samt angöringar till +67, 

medan det på plankartan anges +66. Det behöver tydliggöras vilken höjd som avses samt även 

tydligare redovisas varför denna höjd har valts.  

Intilliggande mark (inklusive vägar) ligger till stor del över +67 m (RH2000), vilket innebär att 

planområdet även fortsättningsvis riskerar att översvämmas vid kraftiga regn med en lägstanivå för 

golv och tillfartsvägar satt till +66 m. Länsstyrelsen anser att +67 m (RH2000) är en mer lämplig höjd.” 

(Länsstyrelsen, 2021a) 

Dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer för vatten 

”I planbeskrivningen anges att allt dagvatten från planområdet ska ledas till fördröjningsområdet som 

finns utanför planområdet. Länsstyrelsen anser att det behöver tydliggöras om det är en befintlig LOD-

damm eller om den är planerad att anläggas. Om det är en planerad åtgärd för dagvatten bör den tas 
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med i planområdet så att det bättre kan säkerställas att dagvattenhanteringens funktion (fördröjning 

och rening) blir tillräcklig, särskilt om den planeras att omhänderta dagvatten från större delar av 

verksamhetsområdet. I planhandlingarna görs bedömningen att planen inte riskerar att påverka 

miljökvalitetsnormer för vatten. Länsstyrelsen anser dock att detta förutsätter att det finns en 

fungerande dagvattenhantering, vilket enligt ovan behöver säkerställas inom aktuell plan. 

Länsstyrelsen anser även att en dagvattenutredning behöver tas fram inom planprocessen.” 

(Länsstyrelsen, 2021a) Tidigare förslag placering av damm se Figur 3. 

 
Figur 3. Tidigare förslag på placering av damm. (Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 2021a) 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

2.1 BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Planområdet är ca 0,6 ha stort och beläget väster om tätorten Rockhammar i Lindesbergs kommun, 

se Figur 4. Planområdet gränsar till BillerudKorsnäs befintliga verksamhet i norr och öster, skogsmark 

och en privat väg i väster (Rockhammar-Storbo VSF), samt av länsväg 846 (Trafikverkets väg) i söder. 

Planområdet är till störst del obebyggt och består av naturmark, se Figur 5. I Figur 6 visas grundkartan 

för området med befintlig markanvändning i olika färger för olika markanvändning där grönt är natur 

och ljusgrått är asfalt. I Figur 6 visas också placeringen av den befintliga kemikaliemottagningen strax 

norr om planområdet. 

 
Figur 4. Områdeskarta med planområdets ungefärliga placering markerat med röd linje. (Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen, 2021a) 
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Figur 5. Bild över området med inslag av naturmark, befintligt staket avgränsar området. (Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen, 2021a) 

 

 
Figur 6. Markanvändning för befintliga förhållanden. Natur visas i grönt och asfalt i ljusgrått. (Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen, 2021b) 

Kemikaliemottagningen 
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2.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

Planområdet och verksamhetsområdet i öster ligger inte inom verksamhetsområde för dagvatten. 

Inom planområdet finns inga ledningar för dagvatten. Till kemikaliemottagningen leds vatten via ett 

dagvattennät från verksamhetshetsområdet öster om planområdet för att användas i byggnaden. Inget 

erhållet underlag har visat på någon trumma under väg 846 eller under den privata vägen i väster. 

Dagvatten från planområdet antas därför inte ha någon ytlig flödesväg vidare och planområdet utgörs 

av ett instängt lågområde, se mer under kapitel 2.7. Längs länsväg 846 finns diken som leds till 

Sverkestaån. 

2.3 TOPOGRAFI  

Topografin inom planområdet utgörs av försänkningar och landskapet kännetecknas även av 

blockighet. (Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 2021a) Höjdkurvor och inmätta marknivåer 

inom och i anslutning till planområdet visas i Figur 7. Planområdets högsta område på +68,4 

(höjdsystem RH 2000) ligger i områdets nordöstra del. Planområdets lägsta del ligger på +65,2 i den 

södra delen av planområdet. (Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 2021b)  

 
Figur 7. Befintlig topografi inom planområdet med höjdkurvor markerade i grönt, plangräns markerad i tjock svart linje. 
(Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 2021b)  
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2.4 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Planområdet består till största del av sandig morän enligt SGU:s jordartskarta, se 

Figur 8. Genomsläppligheten inom planområdet är till största delen medelhög och låg i 

västra delen, se Figur 9. (SGU, 2021)  

 
Figur 8. Jordarter inom planområdet, planområde markerat i svart (Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 2021a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9. Genomsläpplighet inom planområdet, planområde markerat i svart. (SGU, 2021) 
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2.5 OMRÅDESSKYDD OCH MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Information om områdesskydd har eftersökts på Länsstyrelsens webbGIS (Länsstyrelsen, 2021b). 

Planområdet berörs inte av något riksintresse och ligger inte inom något skyddat område. Söder om 

planområdet finns ett område som är utpekat som skogliga värdetrakter: Östra Fellingsbro-Usken-

Råsvalens lövskogstrakt. (Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 2021a) 

Det finns inga markavvattningsföretag inom eller i nära anslutning till planområdet. (Länsstyrelsen, 

2021b) 

2.6 RECIPIENT, RECIPIENTSTATUS/KLASSNING 

2.6.1 Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Vattendirektivet och dotterdirektivet om miljökvalitetsnormer (2008/105/EG) anger målen för 

förvaltningen av ytvatten och har införts i svensk lagstiftning genom miljöbalken och förordningen 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Förordningen gäller för alla Sveriges ytvatten. 

Ytvattnen är indelade i geografiska enheter som kallas för vattenförekomster och för dessa finns 

statusbedömningar som beskriver den aktuella miljöstatusen. Metodiken för statusbedömning beskrivs 

i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25 som anger bedömningsgrunder för 

respektive kvalitetsfaktor. Målet för vattenförvaltningen är att alla vattenförekomster ska uppnå eller 

bibehålla minst god ekologisk och kemisk status inom vissa tidsfrister, där sista möjliga målår är år 

2033.  

Miljökvalitetsnormerna i en vattenförekomst beskrivs utifrån olika kvalitetsfaktorer. En viktig del av 

ramdirektivet för vatten är försämringsförbudet och att inget vatten får försämras, det vill säga att 

statusen sänks till en lägre status än tidigare. Varje försämring inom klassen dålig är otillåten. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten avser ekologisk eller kemisk ytvattenstatus för en vattenförekomst 

och gäller ned till kvalitetsfaktornivå. De biologiska kvalitetsfaktorerna är styrande (viktigast i rang) 

inom ekologisk status. Den regionala vattenmyndigheten beslutar om miljökvalitetsnormerna för 

vattenförekomsterna inom myndighetens geografiska ansvarsområde.   

I denna utredning görs bedömningar av påverkan på miljökvalitetsnormerna utifrån kvalitetsfaktorer i 

Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder HVMFS 2019:25. För utsläpp av dagvatten 

avgränsas påverkansbedömningar i recipienten till kvalitetsfaktorerna näringsämnen, särskilda 

förorenande ämnen och prioriterade ämnen. 

  



14 | 10327320  • Dagvattenutredning DP Balmassalager Rockhammar 

2.6.2 Avrinningsområde 

Enligt VISS (2021) ligger planområdet inom SMHI:s delavrinningsområde ”Ovan Ullersättersbäcken” 

SE 659373–148184, sett till den ytliga avrinningen, se Figur 10. Delavrinningsområdet är ca 28 km2 

stort. 

 
Figur 10. Delavrinningsområde Ovan Ullersättersbäcken markerat i blått. (VISS, 2021) 

2.6.3 Recipient Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken 

Planområdet avvattnas till ”Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken” som är en utpekad 

ytvattenförekomst (SE660745-147827) med statusklassning i VISS. Arbete med en ny 

förvaltningscykel pågår gällande miljökvalitetsnormer, där det senaste beslutade presenteras under 

detta kapitel. Vattenförekomsten är totalt ca 37 km lång.   

Den ekologiska statusen i vattenförekomsten är klassad som otillfredsställande, se Tabell 1. Det som 

varit avgörande för bedömningen av den otillfredsställande ekologiska statusen är fisk. Sverkestaåns 

fisksamhälle är påverkat av reglering och vattenhinder. Bottenfauna visar måttlig status därför att 

beståndet av flodpärlmussla endast består av äldre individer, d.v.s. ingen föryngring konstaterades vid 

senaste inventeringen. Kiselalger visar på god status. Klassificeringarna visar för näringsämnen hög 

status och för försurning god status. Bedömningsgrunder i föreskrift har tillämpats, bortsett från 

kvalitetsfaktorn bottenfauna och försurning som klassats som expertbedömning (VISS, 2021). 

Den kemiska statusen är bedömd till uppnår ej god med avseende på kvicksilver och polybromerade 

difenyletrar (PBDE). Kvicksilver och bromerade difenyletrar överskrids i alla Sveriges 

vattenförekomster enligt bedömning av Havs- och vattenmyndigheten.    

Medelvattenföringen i Sverkestaån är 5,1 m3/s, medelhögvattenföringen 19,3 m3/s och 

medellågvattenföringen 1,5 m3/s (SMHI, 2021a). 

Sverkestaån 

Planområde 
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Tabell 1. Bedömningsgrund för klassning av ekologisk status och kemisk status för vattenförekomsten Sverkestaån (SE660745-

147827). 

Vattenförekomst Aktuell status Kvalitetsfaktorer och klassificerade parametrar 

 
Sverkestaån 

mellan Sörmogen 

och 

Ullersättersbäcken 

(SE660745-147827) 

 

 

Otillfredsställande 
ekologisk status 

Biologiska 

Påväxt-kiselalger God 

Bottenfauna Måttlig 

Fisk Otillfredsställande 

Fysikalisk-kemiska 

Näringsämnen Hög 

Försurning God 

Särskilda 
förorenande ämnen 

God 

Hydromorfologiska 

Konnektivitet i 
vattendrag 

Dålig 

Hydrologisk regim i 
vattendrag 

Dålig 

Morfologiskt tillstånd 
i vattendrag 

Måttlig 

Uppnår ej god 
kemisk status 

Prioriterade ämnen 

Bromerade 
difenyleter 

Uppnår ej god 

Kvicksilver och 
kvicksilver-
föroreningar 

Uppnår ej god 

2.7 ÖVERSVÄMNINGSRISKER VID SKYFALL 

En analys över ytlig avrinning för planområdets befintliga markanvändning har utförts i programmet 

Scalgo Live (2021). Scalgo Live är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur 

ett ytvattenperspektiv. Som underlag används Lantmäteriets senaste nationella laserskanning med en 

upplösning på 2x2 meter. Vald nederbördsmängd är 56 mm, vilket motsvarar ett 100-årsregn med 30 

minuters varaktighet och en klimatfaktor på 1,25. Ingen hänsyn har tagits till ledningsnätets kapacitet 

eller markens infiltrationskapacitet, vilket gör bilden något överskattad.  

Inom området finns ett lågområde dit dagvatten från planområdet och området norr om planområdet 

leds, se Figur 11. Vattensamlingar på upp till cirka en meter visas. Vatten kommer att samlas i 

lågpunkten, men antagligen inte ända upp till kanten vid ett 100-årsregn. Programmet Scalgo Live tar 

inte hänsyn till ledningar och trummor. 

Mot planområdet avrinner ett ca 0,8 ha stort naturområde. Flödet från detta måste beaktas vid 

planering av framtida markanvändning. Detta ses som extra viktigt då det framgår av Figur 11 att 

lågområdet är instängt och det inte finns någon ytligt avledning vidare. Det är okänt om det finns 

trummor under vägen (Rockhammar-Storbo VSF) som leder dagvatten från den östra sidan vägen till 

västra eller tvärtom. Skulle det finnas en trumma under vägen är det dock troligt att vatten skulle ledas 

från västra sidan av vägen, till den östra vid en översvämningssituation. Vattenytan på västra sidan 

ligger då på en högre nivå enligt programmet Scalgo Live och skulle därför kunna ledas in i 

planområdet. 

 

http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=405&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=547&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=547&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3371&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3371&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3376&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3376&waterID=90525&waterTypeID=35
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Figur 11. Avrinningsområden i olika färger, planområdet markerat i svart. Flödesvägar och lågpunkter inom planområdet vid ett 
100-års regn med varaktighet 30 minuter Flödesvägar markerade i blått, lågområden är färgade ytor där vattendjup mindre än 

10 cm visas i ljusgrått, 10–30 cm visas i grönt, 30–50 cm visas i orange och djupare än 50 cm visas i rött, planområde markerat 
i svart. (Scalgo Live, 2021)  

En översvämningskartering för Sverkestaån finns framtagen och redovisar att ingen 

översvämningsrisk finns för planområdet med avseende på höga vattennivåer i Sverkestaån, Figur 12.  

 
Figur 12. Översvämningskartering. Beräknat högsta flöde redovisas med skrafferad yta. (Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen, 2021a) 
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2.8 FÖRORENAD MARK 

Inom planområdet finns ingen indikation på markföroreningar, enligt länsstyrelsernas databas EBH, se 

Figur 13. Utanför planområdet mot Rockhammar har det historiskt bedrivits industriverksamhet. 

Utredningar enligt MIFO, fas 1 och fas 2, är genomförda för området och statusrapport är upprättad. 

(Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 2021a) 

 
Figur 13. Förorenade områden i anslutning till planområdet. (Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 2021a) 
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3 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

I planområdet planeras det för verksamheter i form av ett balmassalager med tillhörande asfaltsytor, 

se plankarta i Figur 14. Lagerbyggnaden planeras bli 3250 m2 och grönområdet i söder planeras bli 12 

meter brett enligt uppgifter från BillerudKorsnäs, 2021. Planerad markanvändning visas i olika färger i 

Figur 15, där grönytor visas i grönt, asfaltsytor i ljusgrått och takytor i mörkgrått. 

Den lägsta golvnivå samt angöringar är satt till +67 m.  

I framtiden planeras eventuellt för ytterligare exploatering väster om Rockhammar-Storbo VSF som 

ligger väster om planområdet. (BillerudKorsnäs, 2021b) 

 
Figur 14. Plankarta. (Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 2021b) 

 
Figur 15. Planerad markanvändning. Grönytor visas i grönt, asfaltsytor i ljusgrått och takytor i mörkgrått. 
(Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 2021b)  
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4 BERÄKNINGAR 

4.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

Dagvattenflöden från befintlig och planerad markanvändning som teoretiskt kan genereras inom 

planområdet vid regn med olika återkomsttid har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt 

Vatten, P110 (Svenskt Vatten AB, 2016). Då området planläggs för att bli ett verksamhetsområde, ska 

det enligt P110, utredas från fall till fall vilken återkomsttid som skall väljas utifrån möjligheterna att 

skapa fördröjningsvolymer och översvämningsytor. Området planläggs för att möjliggöra byggnation 

av balmassalager i anslutning till befintlig verksamhet, med en omgivning som är glesbebyggd och 

omges av mycket skogsmark. Med hänsyn till detta och att grönytor planeras inom området, har 

bedömningen gjorts att rimlig återkomsttid motsvarar ett glesbebyggt bostadsområde. Detta innebär 

att ledningssystem dimensioneras för 2-årsregn vid fylld ledning och för 10-årsregn vid trycklinje i 

marknivå. Med utgångspunkt i detta dimensioneras fördröjning av dagvatten för ett regn med 

återkomsttid 10 år. 

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘 

där  

Q = flödet [l/s]  

A = avrinningsområdets area [ha]  

𝜑 = avrinningskoefficienten  

i(tr) = dimensionerande nederbördsintensiteten [l/s,ha] vid regnvaraktighet tr  

k = klimatfaktorn  

Nederbördsintensiteter beräknas med Dahlströms formel (Svenskt Vatten, P104). Klimatfaktor 1,25 

och avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt Vatten, P110 och beräkningsverktyget StormTac 

(v.20.2.2). I enlighet med P110 används klimatfaktorn för beräkningar för planerad markanvändning. 

Varaktighet 10 minuter har valts för befintlig och planerad markanvändning.  

Markanvändning, avrinningskoefficienter och flöden för befintlig och planerad markanvändning 

presenteras Tabell 2. Ytor för befintlig markanvändning har beräknats utifrån erhållen grundkarta från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen (2021b), se Figur 5. Ytor för planerad markanvändning 

har beräknats utifrån erhållen grundkarta och uppgifter från BillerudKorsnäs (2021), se Figur 15.  

Tabell 2. Befintlig och planerad markanvändning inom planområdet, avrinningskoefficient och flöde för ett 2, 10 och ett 100-års 
regn med varaktighet 10 minuter för befintlig och planerad markanvändning. 

Markanvändning 
Area 

(ha) 
𝜑 

Ared  

(ha) 
Klimatfaktor 

Flöde 2 

år (l/s) 

Flöde 10 

år (l/s) 

Flöde 100 

år (l/s) 

Befintlig 
markanvändning 

       

Asfalt 0,18 0,8 0,15 1,0 20 34 72 

Natur 0,45 0,1 0,05 1,0 6 10 22 

Totalt 0,64  0,20  26 44 94 

Planerad 
markanvändning 

       

Asfalt 0,17 0,8 0,14 1,25 23 40 85 

Natur 0,14 0,1 0,01 1,25 3 4 8 

Tak 0,33 0,9 0,29 1,25 49 83 179 

Totalt 0,64  0,44  75 127 272 
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4.2 MAGASINSBERÄKNINGAR 

Erforderlig magasinvolym har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P110, enligt formeln: 

 

Där 

Vmagasin = Magasinvolym [m3]  

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

tr = regnets varaktighet [min]  

K = avtappning från magasinet [l/s]  

trinn = rinntid [min]. 

Magasinsberäkning har utförts för ett 2, 10 och 100-årsregn. Utflödet 44 l/s har valts, motsvarande ett 

10-årsregn med varaktighet 10 minuter vid befintlig markanvändning, enligt Tabell 3. Beräknade 

magasinsvolymer utgår från dagvatten från planområdet och tar inte hänsyn till vatten från uppströms 

områden. Den totala magasinvolymen för ett 2-års regn blir då ca 18 m3 för fördröjning och denna 

volym uppnås vid ett regn med 15 minuters varaktighet, se Figur 16. För ett 10-års regn blir 

fördröjningsvolymen ca 55 m3 och denna volym uppnås vid ett regn med 25 minuters varaktighet. För 

ett 100-års regn blir fördröjningsvolymen ca 190 m3 och denna volym uppnås vid ett regn med 50 

minuters varaktighet. Detta är dock inte en volym som anläggningen utformas efter. 

 
Figur 16. Total magasinsvolym för planområdet, 2-, 10- och 100-års regn, i m3. 
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4.3 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN 

Föroreningsberäkningar har utförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac (2021). För att 

uppskatta mängden och halten föroreningar som kommer från planområdet används schablonhalter 

för specifika typer av markanvändning. Dessa föroreningshalter tillsammans med 

avrinningskoefficienter och areor för de olika typerna av markanvändning samt den årliga nederbörden 

för området ger mängden föroreningar som området genererar i genomsnitt på ett år. Modellen tar 

hänsyn till dagvatten och schablonmässigt basflöde (inläckande grundvatten). Värden erhållna från de 

använda schablonerna bör ses som en uppskattning av föroreningssituationen i området, snarare än 

exakta värden. En årsnederbörd på 728 mm har använts vilket är en korrigerad årsmedelnederbörd 

(korrektionsfaktor 1,1) baserad på en uppmätt nederbördsvolym för Spannarboda D i Örebro län (ca 

7 km från planområdet) enligt SMHI:s metoder (SMHI, 2021b). Resultat erhållna från StormTac har till 

rapporten avrundats till färre värdesiffror för att spegla att det finns en viss osäkerhet i värdena då de 

är baserade på schablonvärden. Vid beräkningar i StormTac avrundas värden till färre värdesiffror 

även inom programmet. Som resultat kan totalmängderna och totalhalterna skilja sig en aning från 

summa erhållen vid summering av värdena. 

Föroreningsbelastning (kg/år) och föroreningshalt (µg/l) för nuvarande och planerad markanvändning 

inom planområdet, utan rening redovisas i Tabell 3 nedan.   

Tabell 3. Resultat från föroreningsberäkningar för planområdet i StormTac, för befintlig och planerad markanvändning. 

Förorenings-

mängder (kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 BaP 

Befintlig 
markanvändning 
utan rening 

0,23 3,2 0,0065 0,031 0,031 0,00042 0,0087 0,0074 110 0,94 0,00014 0,000016 

Planerad 
markanvändning 
utan rening  

0,54 5,1 0,0099 0,041 0,082 0,002 0,016 0,016 140 0,82 0,0011 0,000034 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 BaP 

Befintlig 
markanvändning 
utan rening 

100 1400 2,9 14 14 0,19 3,9 3,3 48000 420 0,064 0,0072 

Planerad 
markanvändning 
utan rening  

140 1400 2,7 11 22 0,55 4,3 4,3 37000 220 0,29 0,0092 
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5 FÖRSLAG TILL HANTERING AV SLÄCKVATTEN 

Enligt önskemål från Räddningstjänsten (2021) ska förutsättningar för att omhänderta förorenat 

släckvatten i samband med räddningsinsats redovisas. 

I släckvattenutredningen (WSP, 2021) redogörs för att balarna av pappersmassa som kommer 

förvaras i lagerbyggnaden bedöms vara relativt svårantändliga. Detta med hänsyn till fuktkvoten på 

20–30% och att de är balade. Detta innebär också att balarna kan vara svårsläckta om de väl börjar 

att brinna och att det effektivaste sättet att hantera en brand förmodligen är att ta ut balarna från lagret 

till en fri yta och låta dem brinna upp. Släckvatten kommer att användas främst för att kyla de 

brinnande balarna vid förflyttningen och för att möjliggöra för lastfordon att komma in i lagret. Då in-

/utfart till lagret har antagits vara beläget norrut och då en fri yta där brinnande balar kan hanteras 

endast finns i norra delen av planområdet, bedöms det lämpligt att hantera släckvatten i en lösning i 

norra delen.  

Mängden släckvatten uppskattas utifrån vattenflöde och insatstid. Eftersom vattnet främst används för 

kylning antas att släckvattenflödet inte är kontinuerligt och en total släckvattenvolym på cirka 36 m3 

under 120 minuter bedöms behövas. Skulle släckinsatsen pågå under en längre tid bedöms en större 

volym behövas. Den volym som behöver finnas tillgänglig för att samla upp släckvatten kan till viss del 

vara samma som den magasinsvolymen som krävs för att hantera dagvatten, då scenariot att 

dagvattenåtgärden i norr (se kapitel 6 nedan) skulle stå full samtidigt som en brand uppstår kan anses 

som liten.  

Hantering av släckvatten föreslås ske i den norra delen av planområdet, där även dagvatten kommer 

att hanteras. Vidare avledning från åtgärden behöver då ske via ledning som kan förses med 

avstängningsmöjlighet för att släckvatten ska kunna tas om hand och inte leds vidare till recipienten. 

Avledning av släckvatten till torrdammen, från platsen där släckinsatsen sker, föreslås ske via ledning 

eller naturligt fall. 
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6 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Då planerad markanvändning består av en asfalterad yta (med ett mindre grönområde), en byggnad 

och ett grönområde i söder, ses grönområdena som de lämpligaste platserna att anlägga 

dagvattenåtgärder på. Med hänsyn till den planerade markanvändningen bedöms två 

dagvattenåtgärder behövas, då det ses svårt att avleda hela planområdet till en åtgärd. Det är även en 

fördel att ha en dagvattenåtgärd placerad i norra delen då detta är en lämplig plats för hantering av 

släckvatten, se kapitel 5.  

Med hänsyn till att störst möjlighet för hantering av dagvatten finns i söder, föreslås takvatten ledas dit. 

En uppdelning har gjorts där asfaltsytan avleds till en åtgärd i norr och tak och grönyta till en åtgärd i 

söder. 

Utifrån andelen reducerad area för respektive del, ges att fördröjningsbehovet för dagvatten i norr blir 

ca 20 m3 och i söder ca 40 m3. Med släckvattenvolymen i norr blir den totala volymen ca 60 m3. I norr 

föreslås en torrdamm och i söder föreslås ett svackdike, se mer information nedan. 

 
Figur 17. Föreslagen placering och ungefärligt ytbehov av dagvattenåtgärder inom planområdet markerat i blått.  

6.1 TORRDAMM 

En torrdamm föreslås anläggas i den mindre grönyta i norr, se Figur 17. Dimensionsmässigt bör en 

torrdamm motsvara ca 0,5–8 procent av den hårdgjorda avrinningsytan för att uppfylla en god rening 

och funktion. Vid ett antagande på 8 procent ges en anläggningsyta på ca 115 m2. Ett djup på 0,75 m 

har föreslagits och en längd på cirka 30 m.  

Torrdammen föreslås förses med ett bottenutlopp och bräddutlopp där dagvatten kan ledas vidare via 

ledning, in i fabrikens externa rening norr om planområdet. Exakt placering och utformning av 

torrdammen utreds vidare i detaljprojekteringsskedet. För att dagvatten från asfaltsytorna skall 

avledas till torrdammen måste marken höjdsättas så att vatten avleds till dammen utan att byggnader 
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skadas. Med hänsyn till släckvattenhantering i dammen, föreslås denna lösning anläggas med tät 

botten och med ett utlopp med avstängnings-funktion direkt efter botten- och bräddutlopp. 

Det bedöms även finnas ett visst utrymme i torrdammen för avrinning från området norr om 

planområdet.  

En torrdamm (eller överdämningsyta) fördröjer och renar dagvatten och är ofta ett nedsänkt område 

där vatten kan samlas vid kraftigare regn och vid torrare perioder torkar området upp helt. Ytan kan 

bestå av gräs och lutningen bör vara flack för att kunna genomföra skötsel och underhåll.  

Torrdammar behöver ha ett utlopp i form av dräneringsledning under mark, bottenutlopp alternativt 

strypande dike, se Figur 18. Volymen med hänsyn till utloppet måste vara dimensionerande så att 

marken torkas upp mellan olika regntillfällen. Rening sker i huvudsak genom att föroreningar som är 

partikelbundna sedimenterar. (Stockholm Vatten och Avfall, 2017)  

 

Figur 18. Principskiss torrdamm. (Illustration WRS) 

6.2 SVACKDIKE 

I södra delen föreslås ett svackdike anläggas i grönytan, se Figur 17, för att fördröja och rena 

dagvatten från taket och grönytan i söder. Dimensionsmässigt bör ett svackdike motsvara ca 4,0–12 

procent av den hårdgjorda avrinningsytan för att uppfylla en god rening och funktion. Vid ett 

antagande på 11 procent ger det att ytbehovet i söder blir cirka 330 m2. Exakt placering och 

utformning utreds vidare i detaljprojekteringen. Svackdiket förses med en kupolbrunn där vidare 

avledning föreslås ske österut till ett dike. Även där föreslås ledningen förses med en avstängnings-

funktion, ifall släckvatten skulle komma att ledas till denna lösning. 

Svackdiken är en enkel typ av anläggning som fördröjer och renar dagvatten, och används ofta längs 

med gator, vägar och gång- och cykelvägar. Vattnet i svackdikena leds ofta vidare via brunnar 

(exempelvis kupolbrunnar) placerade i diket. Exempel på svackdiken visas i Figur 19. 

Reningsförmågan för svackdiken varierar beroende på utformning, partikelstorlek, flödeshastigheter 

m.m. Studier har gjorts som visar att ungefär 20 % av metaller avlägsnas i svackdiken (Svenskt Vatten 

Utveckling, 2016). 

 
Figur 19. Två exempel på svackdiken. (Svenskt Vatten Utveckling, 2016) 
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6.3 RENINGSEFFEKT FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 

Föroreningsbelastning (kg/år) och föroreningshalt (µg/l) för befintlig och planerad markanvändning 

utan och med rening redovisas i Tabell 4 och 5 nedan. 

Tabell 4. Resultat från föroreningsberäkningar för planområdet i StormTac, för befintlig och planerad markanvändning, utan och 
med rening. 

Förorenings-

mängder (kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 BaP 

Befintlig 
markanvändning, 
utan rening 

0,23 3,2 0,0065 0,031 0,031 0,00042 0,0087 0,0074 110 0,94 0,00014 0,000016 

Planerad 
markanvändning 
utan rening  

0,54 5,1 0,0099 0,041 0,082 0,002 0,016 0,016 140 0,82 0,0011 0,000034 

Planerad 
markanvändning 
med rening i 
torrdamm och 
svackdike 

0,39 3,1 0,0046 0,026 0,038 0,00072 0,0074 0,0081 51 0,083 0,00044 0,000018 

 
Tabell 5. Resultat från föroreningsberäkningar för planområdet i StormTac, för befintlig och planerad markanvändning, utan och 
med rening. 

Förorenings-

halter (µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja PAH16 BaP 

Befintlig 
markanvändning, 
utan rening 

100 1400 2,9 14 14 0,19 3,9 3,3 48000 420 0,064 0,0072 

Planerad 
markanvändning 
utan rening  

140 1400 2,7 11 22 0,55 4,3 4,3 37000 220 0,29 0,0092 

Planerad 
markanvändning 
med rening i 
torrdamm och 
svackdike 

110 840 1,3 7,1 10 0,19 2 2,2 14000 22 0,12 0,005 
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6.4 HÖJDSÄTTNING   

6.4.1 Generella principer för höjdsättning 

Det är viktigt att höjdsättning utförs så att skador förhindras på fastigheter och anläggningar vid 

extrema regn. Vid skyfall måste där det är möjligt avledning kunna ske ytligt genom och ut från det nya 

området. Vid höjdsättning av marken bör hänsyn tas till extremregn. Det är viktigt att ta hänsyn till 

följande aspekter:  

• Marken ska luta ut från fastigheter.  

• Det ska finnas ytliga flödesstråk där vattnet kan rinna vid skyfall när dagvattenledningsnätet är 

fullt.  

• Instängda områden ska undvikas.  

• Lägsta golvnivå ska placeras med marginal högre än kringliggande mark.  

• Vid höjdsättning inom respektive ny detaljplan och/eller fastighet, bör hänsyn tas till 

närliggande, befintliga byggnader, för att säkerställa att vatten inte kan skada byggnaderna.   

6.4.2 Klimatanpassning 

Planområdet utgörs av ett lågområde, som kommer fyllas upp vid exploatering. I och med den 

förändrade höjdsättningen, kommer lagringsvolymen för skyfallsvatten att tas bort och den ytliga 

avledningen att förändras. Dagvattnet som idag kan bli stående i lågområdet vid kraftig nederbörd 

behöver vid planerad markanvändning kunna avledas ytligt genom och vidare ut från planområdet, 

utan att skada befintliga och planerade byggnader. Höjdsättning av marken inom planområdet är 

därför mycket viktig att se över. Hänsyn måste även tas till flödesvägar från uppströms områden som 

leds in i planområdet norrifrån och så att det inte skapas ett nytt instängt område norr om byggnaden. 

För att vattnet vid skyfall ska kunna avledas från norr till söder föreslås en ytlig flödesväg skapas i den 

västra kanten av planområdet, mellan byggrätten och befintlig väg. Det bedöms även finnas ett visst 

utrymme i den föreslagna torrdammen för att ta emot avrinning från området norr om planområdet. Vid 

skyfall, då ledningsnätet från torrdammen kan stå fullt och torrdammen bräddar, ska höjdsättningen av 

marken möjliggöra att ytlig avledning kan ske via det ytliga flödesstråket i väster. 

Den lägsta färdiga golvnivån samt nivå på angöringar är satt till +67 m. Utifrån Länsstyrelsens 

generella rekommendation ska lägsta nivå på färdigt golv ha minst 0,5 m marginal för ett 100-årsregn. 

Det innebär att vattennivån högst får uppgå till +66,5 i anslutning till byggnaden.  
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7 KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

7.1 FLÖDEN OCH FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN EFTER ÅTGÄRDER 

Ett genomförande av den ändrade detaljplanen kommer att leda till ökade dagvattenflöden, med ett 

ökat föroreningsinnehåll om inga fördröjnings- och reningsåtgärder vidtas. Detta beror på att den 

planerade markanvändningen innebär en större andel hårdgjorda ytor. För att kompensera för 

ökningen av dagvattenflöden och föroreningar i dagvattnet som planen innebär föreslås att dagvattnet 

tas omhand lokalt (fördröjs och renas) inom planområdet innan dagvattnet leds vidare. Flöden från 

planområdet fördröjs till befintliga flöden upp till dimensionerad återkomsttid 10 år, vilket minimerar 

ökningen av flöden från planområdet. Massa-hanteringen i lagerbyggnaden bedöms inte påverka 

föroreningshalter och -mängder i dagvatten utanför byggnaden. 

Genom att rena dagvatten i en torrdamm och i ett svackdike, minskar både föroreningshalter och 

mängder. Dagvatten från södra sidan kommer rinna över grönytor innan det når svackdiket vilket 

sannolikt resulterar i högre reningseffekt än beräknade föroreningsförhållanden visar.  

7.2 ÖVERSVÄMNING 

Då lågområdet, där skyfallsvatten kan bli stående, tas bort efter exploatering, kan det leda till ökade 

flöden nedströms. Det finns även en risk för att skapa ett nytt instängt område norr om byggnaden. 

Det måste säkerställas att vatten vid skyfall ytligt kan avledas från hela planområdet. Det föreslås 

därför skapas en ytlig flödesväg i den västra kanten av planområdet, mellan byggrätten och befintlig 

väg. Det bedöms även finnas ett visst utrymme i den föreslagna torrdammen för att ta emot avrinning 

från området norr om planområdet. Vid skyfall, då ledningsnätet från torrdammen kan stå fullt och 

torrdammen bräddar, ska höjdsättningen av marken möjliggöra att ytlig avledning kan ske via det 

ytliga flödesstråket i väster. 

7.3 PÅVERKAN PÅ RECIPIENTENS STATUS OCH MÖJLIGHET ATT 
UPPNÅ MILJÖKVALITETSNORMER 

Planområdet utgör 0,02 % av avrinningsområdet ”Ovan Ullersättersbäcken”. Dagvattenflödet och dess 

föroreningsbelastning från planområdet utgör alltså en minimal del av den totala påverkan på 

Sverkestaån.    

Den avgörande orsaken till den otillfredsställande ekologiska statusen i Sverkestaån är den biologiska 

kvalitetsfaktorn och parametern fisk. Detta då fisksamhället är påverkat av reglering och vattenhinder. 

Detaljplanen bedöms inte påverka detta negativt och bedöms inte heller påverka den 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorn negativt. Utifrån att föreslagna, eller motsvarande reningsåtgärder 

genomförs bedöms varken den ekologiska eller kemiska statusen nedströms i recipienten 

Sverkestaån påverkas av dagvattenutsläppet från planområdet och utsläppen bedöms inte försvåra att 

uppnå beslutade miljökvalitetsnormer i framtiden. 
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