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SAMMANFATTNING  
 
Södra skogsägarnas planerade omlastningsterminal för järnväg och lastbilar. Utredningsområdet på 31 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 163% efter exploateringen utan fördröjningsåtgärder. 
Fördröjningsmålet är att ett regn med 10-års återkomsttid och 10 minuters varaktighet skall fördröjas inom 
utredningsområdet. Fördröjning och rening av dagvatten från terminalen sker genom stora växtbeklädda diken med 
förhöjt utlopp samt en våtdamm med brunn och oljeavskiljningsfunktion. Dessa åtgärder gör att man klarar 
fördröjningskraven för 10-årsregnet med marginal.  Reningsanläggningar minskar samtliga beräknade föroreningar och 
håller även dessa under respektive riktvärde.  
Inga skador bedöms uppkomma vid ett 100-års regn som till stor del tas upp av befintliga fördröjningsytor och går ut 
via samma diken som dagvattnet normalt avleds genom. 
För att undvika grundvattensänkning under grundvattenmedelnivån görs diken som ligger djupare än 
medelgrundvattennivån täta.  
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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. 
 



Sigma Civil AB  RAPPORT-092880 

www.sigmacivil.se 2(36) Version 7.0 

 
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 som 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  
 Översiktligt Hydrogeologiskt PM (SIGMA Civil AB) 
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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. I norra delen av området kommer en servicebyggnad för personal med 
övernattningsmöjligheter att byggas. Invid servicebyggnaden planeras även en plats för tankning, 
service och parkering av virkestruckar.  
 
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. 
 
Ersättningsvägar anläggs till fastighet 1:23 där åtkomst med bil sker under järnvägen och åtkomst för 
tyngre trafik sker genom terminalområdet. 
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Figur 2 Illustration över tänkt disposition av omlastningsterminalen i Bäckefors.  

2.1 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 riktvärden (Stormtac, Riktvärdesgruppen 

nivå 1M 2009). Enligt EU-direktivet får föroreningarna ej öka jämfört med vad området 
släpper ut i dagsläget.  
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2.2 OMRÅDESBESKRIVNING 
Terminalområdet 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 
Kallebäck som sedan passerar under Trafikverkets järnväg, Figur 3. Bäcken är i dagsläget inte 
registrerad som vattenförekomst i VISS, men kan bli det inom en nära framtid.  
 

 
Figur 3 Kallebäck rinner öster och söder om planområdet och rinner under Trafikverkets järnväg. Bilden visar 

Kallebäck norrut och söderut från järnvägsspåret sett. 

2.3 TOPOGRAFI 
Området är inte speciellt kuperat men sluttar i sydlig riktning ned mot järnvägen och den 
förbipasserande Kallebäck. Höjdskillnaden mellan Trafikverkets järnväg och planområdet norra gräns 
ligger runt 8–10 m. Kallebäck 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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2.4 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 Kallebäck. Avrinningsområden och ytavrinningsvägar kan ses i Figur 6. 

 
Figur 6 Befintliga avrinningsvägar och avrinningsområden. 
 
Avrinningsvägar och avrinningsområdena som redovisas i Figur 6 framtagna från Scalgo som inte tar 
hänsyn till infiltration. Marken närmast terminalen består av Isälvsediments med hög permeabilitet 
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vilket ger en god infiltrationsförmåga. Grundvattennivån vid terminalen är lägre än 2 meter under 
markytan vilket ger en stor kapacitet för att infiltrera stora volymer innan marken blir mättad. 
Sammantaget ger grundvattennivån och marktypen i området en högre infiltrationskapacitet än ett 
100-års regn. Om man tar hänsyn till markens infiltrationsförmåga närmast planområdet kan vi bortse 
avrinningsvägar som kommer väster ifrån och norrifrån till planområdet.  
En översiktlig bild av avrinningsområdena kan ses i Figur 7 där även den lokala recipienten Kallebäcks 
avrinningsområdet är medtaget (representeras av färgerna brun, grön och gult). 

 
Figur 7 Avrinningsområden översiktligt med Kallebäck (Avrinningsområde 3 brun färg). 

2.5 GEOTEKNIK 
Jordartskartan (Figur 8) visar att huvuddelen av utredningsområdet består av isälvssediment där 
genomsläppligheten är mycket god enligt SGU’s genomsläpplighetskarta (Figur 9). 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 med mulljord följt 
av grusig sand med en mäktighet varierande mellan 1 m ned till ca 6 m under markytan, Figur 8. 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. 
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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. 
 
 

 
Figur 8 Jordartskarta. 
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Figur 9 Genomsläpplighet.  
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2.6 GRUNDVATTEN 
Vid platsen för virkesterminalen har grundvattenmätningar genomförts där grundvattennivån låg på 
mellan 2-6 m under markytan.  Vidare mätningar av grundvattennivå pågår för att se grundvattenytans 
variation över tid. 
Virkesterminalen är lokaliserad 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 från området 
går i Sydöstlig riktning mot Kallebäck. Kallebäck leder därefter vatten vidare i västlig riktning. Därmed 
bedöms inte grundvattenförekomsten Backen påverkas vid en eventuell förorening. 

   
Figur 10 Grundvattenförekomster och vattenskyddsområde.  
 
 
 
 

Vattenskyddsområde
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2.7 RECIPIENT 
Kallebäck utgör lågpunkt för det föreslagna detaljplaneområdet. Kallebäck rinner vidare i sydvästlig 
riktning tills den rinner ihop med Valboån i höjd med Korsbäcken. Kallebäck är inte registrerad som 
vattenförekomst i VISS i dagsläget. 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. 

2.8 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. 

2.9 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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3 FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN  

3.1 FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN 
Terminalen består till största delen av hårdgjorda ytor som asfalt och betong. Utanför 
terminalområdet anläggs en ersättningsväg till fastighet i sydost som passerar under järnvägen. 
Utanför terminalen består marken till största delen av hyggesmark (Figur 15). 
Under hela terminalen samt järnvägsspår med tillhörande diken läggs bentonitduk för att säkerställa 
att ingen förorening når grundvattnet utan rening.  
Ovanpå bentonitduken läggs dräneringsledningar som ansluts till någon av de tre stora växtbeklädda 
diken som avvattnar virkesterminalen.  Generellt så finns 3 stora växtbeklädda diken inom 
terminalområdet. De är belägna väster om terminalen, centralt och öster om terminalen. Från söder 
kommer det anslutande järnvägsspåret som även det är försett med täta diken för den del av 
järnvägsspåret som sluttar mot terminalen. Vattnet från terminalområdet och dikena leds samman 
och mynnar slutligen i en våtdamm indelad i fördamm och huvuddamm och försedd med brunn med 
oljeavskiljningsfunktion. Från denna leds vatten sydöst genom öppna diken till Kallebäck som är 
slutlig utsläppspunkt. 
 

3.1.1 Anläggande av bentonitduk 
Bentonit, som är ett lermineral som är vanligt vid anläggande av tätskikt med höga krav på 
funktionssäkerhet. Bentonitduken sväller vid kontakt med fuktigheten i marken till sin tredubbla 
volym om den inte utsätts för ett mottryck av pålagda fyllnadsmassor.  
När membranet läggs på en terrass och överfylls med minst 300 mm fyllnadsmaterial (Figur 11), 
hydratiseras bentonitpulvret (suger åt sig markfukt) under mottryck av fyllnadsmassorna och får en 
permeabilitetskonstant på 10-9 – 10-11 (Denna permeabilitet innebär att i princip passerar inget vatten 
genom membranet).   
Om membranet läggs ut på mark utan överfyllnad kommer det under svällningsförloppet att bildas 
kanaler i den svällande bentoniten, vilket medför att membranet inte uppnår avsedd täthet. 
När bentonitduken installerats har den en livslängd i mark på minst 100 år.  
Bentonit duken finns i flera olika utföranden med anpassningar för olika förhållanden, om t.ex. 
underliggande mark är fuktig eller torr. 
Det är lämpligt att kontakt tas med tillverkare av bentonitduk för att få rätt produkt för aktuella 
förhållande samt att entreprenören får fullständiga installationsanvisningar från tillverkare eller 
leverantör den svenska leverantören. Ett exempel på en väletablerad tillverkare med många års 
erfarenhet av tillverkning och anläggning av bentonitduk är Naue Fasertechnik vilkas bilder och 
anläggningsanvisningar har använts i nedanstående text som generellt beskriver installation av 
benonitduk.   
 
Installation 
Generellt läggs membran i tvärled i läggningsriktningen med 0,5 m överlapp och i längdriktningen 
med 0,3 m överlapp. Den föreslagna typen av membran kräver ingen speciell åtgärd i 
överlappsområdet vid utläggning, eftersom membranen är preparerade med bentonitpulver redan 
från fabrik.  
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Figur 11 Övertäckning av bentonitduk vid anläggning. 
 
Terrassen för bentonitmembran ska utgöras av icke skarpkantat material.  
Det bedöms att befintligt naturligt grusigt jordmaterial med finjordshalt på upptill 40% kan användas.  
Under överfarter mellan ytor i området, utförs tätning runt dikestrummor i svackdiken enligt Figur 12.  

 
Figur 12 Tätning av trummor genom bentonitduk. 
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I motslänter till området ska en förankring av membranen i slänten göras. Förankringen kan utföras 
på ett antal sätt, men det vanligaste är att den utförs med en 0,5 m djup urgrävning/dike, som 
membranets ände läggs ner i och som sedan fylls igen. 
Samtliga slänter i området som beläggs med bentonitmembran skall ha en lutning ≤1:2   
Detta gäller även under konstruktioner med vallar inom dammanläggningen i den södra delen av 
området.   
 
Reparation av skador 
Om ett mindre hål uppkommer i bentonitduken självläker den genom att bentonitduken sväller för att 
fylla tomrummet. Om olyckan skulle vara framme så att ett större hål uppstår, kan detta åtgärdas 
enligt Figur 13. 
 

 
Figur 13 Lagning av större hål i bentonitduk. 
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3.2 DELOMRÅDEN EFTER EXPLOATERING 
Planområdet delas in i delområden 1 till 7 (Figur 14). Delområden 1, 2 och 3 innefattar 
virkesterminalens huvuddel som leds via breddat växtbeklätt krossdike i delområde 5 till 
fördröjningsdamm i delområde 6. Område 7 innefattar järnvägsanslutning till terminal, 
ersättningsvägar till fastighetsägare och diken som knyter samman anläggningen med Kallebäck. 
Delområde 4 innefattar ersättnings och hyggesmark öster om virkesterminalen. Områdets avvattning 
och rinnvägar visas i Figur 15 
 

 
Figur 14 Delområden efter exploatering. 
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Figur 15 Översiktlig avvattningslösning efter exploatering. 
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Vid byggskedet kommer delar att anläggas under den modellerade medelgrundvattenytan (Figur 16), 
där vissa platsers anläggningsdjup är mer än 1m under medelgrundvattenytan. Tillräckligt med 
grundvattenmätningar har inte gjorts i dagsläget för att ge en god bild över variationen över året och 
konservativa antaganden av grundvattennivåer har därmed gjorts vilket medför att grundvattennivån 
kan överskattas. Det kommer dock mest troligt vara nödvändigt att göra pumpgropar för att tillfälligt 
pumpa bort vatten så anläggningsarbetet kan ske i torrhet. 
 

 
Figur 16 Anläggningsdjup under medelgrundvattennivån vid byggskede.  
 
För att minska påverkan på grundvattnet efter anläggningsskedet förses anläggningen med 
bentonitduk. Syftet med duken inom terminalområdet är både att skydda grundvattnet mot 
föroreningar från terminalen och att minska påverkan på grundvattennivåerna efter 
anläggningsskedet. Bentonitduk anläggs även i diket efter dammens utlopp samt vid vägport för 
ersättningsväg till fastighet Vången 1:23, där huvudsakliga syftet enbart är att undvika påverka 
grundvattennivån. Bentonit duken vid Båda dessa platser utanför terminalområdet anläggs med 
skyddslager och underliggande dränering så att vatten kan ledas nedströms respektive dike och 
släppas ovan medelgrundvattennivån. 
För att helt undvika påverkan på grundvattnet under medelgrundvattennivån behöver täta diken även 
anläggas ned mot Kallebäck enligt Figur 17. Tätningen ned mot Kallebäck bedöms inte behöva göras 
med bentonitduk utan en billigare form av tätning kan användas då vattnet i diket redan renats och 
syftet är att bibehålla grundvattennivån. Tätningen av dikes sektion ned mot Kallebäck bedöms 
generellt ge ökade grundvattennivåer i sumpskogen jämfört med dagsläget.  
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Figur 17 Anläggningsyta för bentonitduk och övrig tätning för att undvika grundvattenpåverkan. 
 
Ytterligare analyser av grundvattenförhållandena kan minska de åtgärder i form av täta diken som 
krävs för att undvika att grundvattensänkningar.  
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3.3 KONSTRUKTION AV RENINGS- OCH 
FÖRDRÖJNINGSANLÄGGNINGAR 

3.3.1 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 och rening. Exempel på 
växtbeklätt dike redovisas i Figur 18. 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.  
 

 
Figur 18 Till vänster svackdike med kross. Till höger skiss av dike med förhöjt utlopp. 
 

3.3.2 Diken inom terminalområdet 
De växtbeklädda dikena inom terminalområdet förses förslagsvis med ängsblomster och 20 cm 
växtjord, 30 cm makadam med fraktionen 2-9 mm och en underliggande dränering (Figur 21och Figur 
22). Vattnet renas där både via växterna och genom jord och makadamfraktionen. 
För att uppnå en utökad fördröjningsvolym anläggs de växtbeklädda dikena med ett förhöjt utlopp i 
slutet av diket i form av en förhöjd trumma (Figur 20) eller en fördröjningsvall av packad samkross i 
diket (Figur 19). Fördröjningsvallarna tillåter vatten att sakta infiltrera genom dessa men i båda fallen 
kan vatten infiltrera ned genom dikesbotten och avledas via de underliggande dräneringsledningarna. 
På detta sätt kan diket fyllas upp vid större regn och tömmas genom infiltration. Trummornas utlopp 
och fördröjningsvallarnas krön fungerar då som bräddfunktion.  
 

 
Figur 19 Principskiss fördröjningsvallar i diken. 
 
Vid vägpassager över det centrala svackdiket anläggs förhöjda trummutlopp. 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 
eller genom diket till underliggande infiltration (Figur 20).  
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För att underlätta underhåll anläggs extra 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 20).  

 
Figur 20 Vägprofil för genomledning av dagvatten inom terminalområdet. 
 

 
Figur 21 Dikessektion för växtbeklätt dike inom terminalområde nedströms vägpassage. 
 

 
Figur 22 Dikessektion för växtbeklätt dike inom terminalområde uppströms vägpassage. 
 
Diket innan fördammen anläggs med breddad krossektion för att skapa extra fördröjningsvolym. Detta 
görs för att undvika att vatten vid skyfall backar upp i uppströms liggande trummor och orsakar skador 
(Figur 23).  
 

 
Figur 23 Sektion dikes bräddning innan damm. 
 
Platser för fördröjningsvallar, trummor och det breddade krossdiket kan ses i Figur 24 där de blå 
områdena visar fördröjningsytor där vatten ansamlas och fördröjs vid regn. 
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Figur 24 Fördröjningsytor, fördröjningsvallar och trummor. 
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3.3.3 Diken utanför terminalområdet 
Diken utanför terminalområdet avleder vatten från vägpassage under järnvägen söder om 
terminalområdet och ut från dammarna. Dessa diken går samman och diket skär genom en ås i en 
relativt djup skärning där diket som mest blir ca 25 m brett. Diket ansluter slutligen till Kallebäck i 
områdets sydöstra del. Dikenas generella sektioner och släntlutningar visas i Figur 25, Figur 26 och 
Figur 27. 
 

 
Figur 25 Dikessektion efter vägpassage under järnväg. 
 

 
Figur 26 Dikessektion efter Huvuddammen. 
 

 
Figur 27 Dikessektion i sluttning ned mot Kallebäck. 
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3.3.4 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.  
Våtdammen i anläggningen har både för och huvuddamm samt våtyta för undervattenväxtlighet i 
huvuddammen. Längst med dammens norra sida anläggs en körbar yta intill den permanenta 
vattenvolymen för underhåll av dammen med hjälp av exempelvis grävmaskin (Figur 28). 
 

 
Figur 28 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 
kan även förses 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 31).  Ett gallerförsett 
utlopp i slutet av huvuddammen går sedan till en brunn med oljeavskiljningsfunktion innan vattnet 
släpps ut till efterföljande dike. Efter brunn med oljeavskiljningsfunktion finns en avstängningsventil 
för att begränsa utsläpp vid olycka eller brand. Brunnes syfte är att ge en extra säkerhet om spill eller 
olycka uppkommer i direkt anslutning till dammen. Dammens utformning med profil och tvärsektioner 
för fördamm och huvuddamm kan ses i Figur 29,Figur 30 och Figur 31. 
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Figur 29 Profil av för och huvuddamm. 
 

 
Figur 30 Sektion av fördammen. 
 

 
Figur 31 Sektion av huvuddammen. 
 

3.4 OMRÅDET FÖR TANKNING OCH FORDONS REPARATION 
Plats för tankning och fordonsreparation måste anläggas så ev. spill ej kan påverka grundvattnet samt 
omhändertas inom området.  
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4  BERÄKNINGAR LOD 

4.1 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. 

4.2 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 

4.3 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 0.15 164 903 16,490 2,474 414 705 887 1512 

Skog 0.13 38 889 3,889 0,506 85 144 181 309 

Väg grus 0.4 4 195 0,420 0,168 28 48 60 103 

Väg asfalt 0.8 98 671 9,867 1,283 215 366 460 784 

Grönyta 0.1 4 298 0,430 0,043 7 12 15 26 

JVG 0.5 17 0.002 0.001 0 0 0 1 

Totalt   310 973 31,097 4,473 749 1275 1605 2734 
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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 0.15 117 529 11,753 1,763 295 502 632 1078 

Väg grus 0.4 4 158 0,416 0,166 28 47 60 102 

Väg asfalt 0.8 51 565 5,157 4,125 691 1176 1480 2522 

Grönyta 0.1 66 961 6,696 0,670 112 191 240 409 

JVG 0.5 13 119 1,312 0,656 110 187 235 401 

Betongplatta 0.8 3 748 0,375 0,300 50 85 108 183 

Asfalt 0.8 50 647 5,065 4,052 679 1155 1454 2477 

Servicebyggnadsområde 0.5 5 030 0,503 0,2515 42 72 90 154 

Totalt   312 757 31,276 11,983 2007 3415 4299 7325 

 
Beräkningar visar att dagvattenflödet ökar med ca 163% efter exploatering utan 
fördröjningsåtgärder. Detta beror på större hårdgjorda ytor inom området. 

4.4 DELAVRININGSOMRÅDEN OCH BERÄKNING AV 
FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 
Erforderlig fördröjningsvolym för utredningsområdet har räknats fram till 2049 m3 för 10-års regn med 
10 minuters varaktighet. och redovisas i Tabell 3. Fördröjningsanläggningarna i området består av 
svackdiken, diken och en damm. Gemensamt ger fördröjningsåtgärderna en fördröjningsvolym på 
5484 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 

1 776 988       988 

2 331 1160       1160 

3 533 757       757 

4 126      3 3 

5 23 250       250 

6 11   300  2000    2300 

7 249      26 26 

totalt 2049 3155 300 2000 29 5484 
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4.5 FLÖDESBELASTNING AV RECIPIENT 
Kallebäck har ett medelflöde MQ = 117 l/s, årligt högflöde HQ = 1878 l/s och ett beräknat 50-års 
högflöde HQ50 = 4510 l/s (beräknat enligt TRV MB310). Idag finns ingen direkt avrinningsväg från 
utredningsområdet för terminalen och det mesta vattnet från utredningsområdet bedöms nå 
Kallebäck via grundvattnet.   
Flödet till Kallebäck från utredningsområdet beräknas till MQ = 10 l/s, HQ = 188 l/s, HQ50 = 1215 l/s 
och HQ100 = 1657 l/s. Flöde via grundvatten är svårbedömt men är mycket mer utjämnat än dikets 
direkta flöde och ligger troligen idag nära MQ beräknat från diket. Detta innebär att vid HQ kan 
flödestillskottet från anläggningen ge en ökning till Kallebäck med 10% medan vid HQ50 kan 
flödestillskottet öka med 27%. Vid dessa beräkningsfall tas ej infiltration i diken på väg mot Kallebäck 
med ej heller räknas befintligt flöde bort från området.  
Det är viktigt att diket erosionsskyddas. 
Om så önskas kan diket efter dammen anläggas med större bredd och förhöjt utlopp för att öka 
infiltrationen och minska belastningen på Kallebäck.  

4.6 GRUNDVATTENBILDNINGSPÅVERKAN 
Exploateringen av detaljplaneområdet kommer eventuellt att minska grundvattenbildningen inom 
området, detta till följd av hårdgörandet av ytor, och det täta bentonitlagret under terminalområdet. 
Virkesterminalen täcker en yta av 20 ha och avrinningsområdet uppströms denna är 137 ha. Detta 
betyder att inom virkesterminalensavrinningsområdet skulle grundvattenutbildningen som mest 
minska med 15%. En del av ytavrinningen från virkesterminalen kommer dock att infiltreras tillbaka 
till grundvattnet via diken innan den når Kallebäck. Virkesterminalen utgör dock endast ca 1 % av 
vattenförekomsten totala yta. Detta betyder att påverkan på grundvattenbildningen inom hela 
vattenförekomsten kommer att bli försumbar medan den lokala grundvattenbildningen bedöms få en 
mindre påverkan. 
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4.7 SKYFALL  
Vid större skyfall finns en bräddning i slutet på dammen som går förbi brunn med 
oljeavskiljningsfunktion till efterföljande dike. Då brunnen med oljeavskiljningsfunktion har uppgift 
att fungera som extra säkerhet vid olycka eller spill i direkt anslutning till dammen och inte behövs 
för den normala reningen, gör inte denna bräddning att reningen minskar. Dock skall tilläggas att vid 
rening av skyfall så är alla system hårt belastade och reningen är därmed nedsatt, de största 
föroreningsmängderna kommer dock ut i början av skyfallet innan systemet är fullt belastad. Vid 
skyfall kan även kapaciteten i trumman som ligger mellan delområde 5 och dammen överstigas. För 
att hantera detta så har diket innan trumman breddats kraftigt så att detta inte skall innebära att 
vatten backar upp genom trumman under järnvägen.  
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 4321 m3. Områdets har dock en stor 
fördröjningskapacitet på 5484 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) 

Delområde 

Erforderlig 
fördröjningsvolym 

(m3) svackdiken fördamm huvuddamm diken 
total fördröjnings 

vol (m3) 

1 1590 988    988 
2 711 1160    1160 
3 1143 757    757 
4 271    3 3 
5 49 250    250 
6 24  300 2000  2300 
7 533    26 26 

totalt 4321 3155 300 2000 29 5484 
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5 FÖRORENINGSMODELLERING  

5.1 RESULTAT PÅ FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
De föroreningsämnen som kan komma från virkesterminalen är TOC, DOC och phenoler från virke, 
aska och flis samt oljor och metaller från fordon. Inom Bäckeforsvirkesterminal kommer ingen 
hantering av kemiskt behandlat virke att ske. Södra är medlem i FSC (Forest Stewardship Council) 
och följer deras regelverk vilket inte tillåter hantering av virkesråvara som är kemiskt behandlat mot 
skadegörare. Detta är även ett krav från Södras kunder samt en arbetsmiljöfråga i Södras 
produktionsanläggningar. 
 
Föroreningsberäkningar visar att efter exploatering så minskar samtliga föroreningar (Tabell 5).  
 
Tabell 5 Förorenings beräkningar för hela området 

Alla 
delområden 

Befintlig 
(kg/år) 

Exploatering 
utan rening 

(kg/år) 

Exploatering 
med rening 

(kg/år) 

Reningseffekt expl -
föreslagna lösningar 

Förändring efter 
exploatering (kg/år) Förändring efter expl (%) 

P 4.3 15 1.1 93% -3.2 -74% 

N 170 290 33 89% -137 -81% 

Pb 0.31 1.3 0.079 94% -0.231 -75% 

Cu 0.66 3 0.2 93% -0.46 -70% 

Zn 1.5 7.2 0.4 94% -1.1 -73% 

Cd 0.012 0.04 0.0025 94% -0.0095 -79% 

Cr 0.11 0.9 0.061 93% -0.049 -45% 

Ni 0.15 0.55 0.039 93% -0.111 -74% 

Hg 0.00067 0.0075 0.00046 94% -0.00021 -31% 

SS 2300 10000 640 94% -1660 -72% 

Oil 15 80 4 95% -11 -73% 

BaP 0.00051 0.0032 0.00017 95% -0.00034 -67% 

COD 3400 11000 860 92% -2540 -75% 

BOD 370 520 61 88% -309 -84% 

TOC 810 2000 160 92% -650 -80% 

DOC 200 1700 110 94% -90 -45% 

Phen 0.14 0.59 0.039 93% -0.101 -72% 
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Som man kan se i Tabell 6 och Tabell 7 överskrids inga riktvärdena efter rening. Det totala områdets 
utsläpp ligger 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 5.6 81 0.59 1.2 3.2 0.017 0.41 0.23 0.0033 4100 34 0.0015 4300 150 740 740 0.24 

Exp_2 4.9 80 0.13 0.82 1.1 0.0087 0.22 0.18 0.0019 1600 24 0.00074 2600 160 560 640 0.18 

Exp_3 5.5 76 0.75 1.3 3.8 0.018 0.46 0.23 0.0037 5100 33 0.0015 4900 130 760 690 0.24 

Exp_4 6 340 0.23 0.79 0.76 0.0084 0.28 0.24 0.0024 3000 7.4 0.00023 5700 670 1100 410 0.22 

Exp_5 2.9 74 0.12 0.48 0.98 0.0053 0.089 0.082 0.00054 990 11 0.00045 1500 180 630 450 0.073 

Exp_6 3.7 92 0.1 0.47 1.1 0.0063 0.092 0.061 0.00025 680 7.3 0.00016 1700 280 1200 460 0.05 

Exp_8 8.2 430 0.37 1.3 1.4 0.015 0.33 0.24 0.0017 3700 6.5 0.0004 7200 770 1200 400 0.22 

Total 6 190 0.45 1.1 2.2 0.014 0.35 0.22 0.0026 3600 22 0.00095 4900 340 880 590 0.22 

Rikt-
värden 

160 2000 8 18 75 0.4 10 15 0.03 40000 400 0.03 
     

 
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 

Total 33 1300 2.4 5.1 12 0.093 0.84 1.2 0.0052 17000 110 0.004 26000 2900 6300 1500 1.1 

riktvärd
en 160 2000 8 18 75 0.4 10 15 0.03 40000 400 0.03     
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6 VATTENSKYDDSÅTGÄRDER VID ANLÄGGNING 
Vid anläggning är det viktigt att åtgärder vidtas för att skydda grundvattenförekomsten och Kallebäck. 
Att saker anläggs i rätt ordning gör att reningar som skall användas permanent kan användas under 
byggnationen också. Ett förslag till arbetsgång skulle vara att dikesanslutningen mot Kallebäck görs 
först då med sedimentations dammar innan naturvärdesobjektet vid Kallebäck. Dagvattendammen 
anläggs sedan. Diket mellan dagvattendammar och Kallebäck kan därefter anläggas följt av 
huvuddammen och fördammen. Efter dammen är byggd kan den användas som skydd mot grumling 
och förorening vid anläggningen av terminalen. Det är dock viktigt att begränsa områden med öppen 
jord för att minska grumling och förtidig uppfyllnad av sedimentationsfällor. Anläggning bör inte ske 
under perioder med högt grundvatten och mycket regn. Maskiner som används vid 
anläggningsarbetet måste vara godkända för sådant arbete där till exempel rätt typ av nedbrytbara 
oljor och hydrauloljor används. Vid anläggningen kan vissa delar som t.ex. anläggningen av 
huvuddammen och underfarten under järnvägen att ske under grundvattennivån. Då måste dessa 
pumpas torra och extra försiktighetsåtgärder vidtas vid anläggningen. 

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 DIKEN 
Diken måste rensas och gräset/blomsteräng slås/klippas regelbundet för att deras renande funktion 
skall upprätthållas. Detta 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 kan hårdgöras 
förslagsvis genom en gjuten betongplatta för att underlätta att ta upp sediment, men om detta sker 
med en bred slät skopa kan det anses som tillräckligt skydd. Vid behov kan inloppsventilen på 
trumman in till dammen samt ventilen för underliggande dräneringsledning stängas så att vatten kan 
pumpas tillbaka till svackdiket uppströms. Även huvuddammen kan tömmas på samma sätt då 
volymen i uppströms svackdiket är anpassad för detta. Norra sidan av 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. 
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7.4 BRUNN MED OLJEAVSKILJNINGSFUNKTION 
Brunnen med oljeavskiljningsfunktion 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 brunn med oljeavskiljningsfunktion 
samt både uppströms och nedströms utloppet till Kallebäck. 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 eller avstängning via ventiler före och efter dammen. Då virket inte heller är torrt 
förväntas brandrisken vara väldigt låg inom terminalområdet.  
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