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t är oklart om
lanområdets
ut. Inget dag

om planområ

(norr om åkr
ogsområdet 
nt dvs i grän
an havet till 

östra åkern 
även det har 
en av vatten,

enutredning Mö

r om väg 958

Ölands djurp
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form och lut
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(våtperiod) 

 

1:100 

1:50 

1:20 

1:10 

1:5 

Medelår 

 

I enlighet m
dimension
av dagvatte
dock även 
regn avled

 

 

edning Möllstor

anställning a
ch med olik
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Jämförelse med

örd 

giskt år) 

Torrår 

264 

298 

322 

359 

391 

430 

nde för ledn
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ederbörd me
tifrån detta 

Tabell 3  

Återkomsttid 

våtperiod) 

:100 

:50 

:20 

:10 

:5 

Medelår 

Vid detaljproj
imensionera

ramtida hö

nligt FN:s k
013, tyder pr
digare beräk
ekelskiftet ha

motsvara den
limatscenario

matföränd

ort klimatsce
erbörden i K
sta ökningen

an 20 – 30 %
Antalet dagar

som kan led
a sekel.  

ens variation
h sommarflö
förhållanden

a möta de stö
ed kortare v
blir nederbö

Beräknad oc
återkomsttid

jektering av 
ande. 

öjning av va

klimatpanel (
rognoserna 

kningar. Enli
amna på 0,5

n globala hav
o som inneb

dringar 

enarier för p
Kalmar län b
n under vint

% ökning und
r med mer n
da till översv

n under året 
öden. Lågvat
n påverkas p

örre flödena
varaktighet ä
ördsintensite

ch klimatkomp
der och varaktig

Max

mm/dyg

143

118

92

78

66

47

dagvattenle

attennivån i

(IPCC) sena
på att havsn
igt scenario 

52-0,98 m. H
vsnivåhöjnin
bär en stigan

perioden 196
beräknas ök
tern. Nederb
der vintern 

nederbörd än
vämningar, 

förändras ti
ttenperioden
på motsvaran

a har en klim
än en timme 
eten i tabell

penserad nede
igheter på regn

x nederbörd  
1 dygn 

gn l/s, ha

17 

13 

11 

9 

8 

5 

edningar bör

i Östersjön

aste klimatra
nivån stiger n
RCP 8.5 så 

Havsnivåhöj
ngen och pla
nde havsnivå

Dagvatt

61-2100 för 
a med 15-20
bördsökning
och 10 – 15
n 10 mm, vil
förväntas ök

ill högre flöd
n blir längre 
nde sätt. 

matfaktor på
och för övr

ll 2 istället en

rbördsintensite
nen (mm respe

Max ne
10 

mm/10 
min 

33 

26 

20 

16 

13 

7 

r det s k 20-å

n 

apport AR5, 
något mer o
kan medelh
ningen i Ka

aneringen m
å i Östersjön

enutredning Mö

Sveriges sam
0 % till slute
gen varierar 
 % ökning u
lket innebär 
ka med 4 da

den under v
och med läg

å 1,15 använt
rig nederbör
nligt tabell 3

et vid olika 
ktive l/s/ha).

ederbörd  
min 

l/s, ha 

562 

446 

330 

262 

208 

123 

årsregnet va

som kom i 
och snabbare
havsnivåhöjn
almar förvän

måste förhålla
n 
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mtliga län. 
et av seklet, 
över årets 

under 
r stora 
agar vid 

vintern och 
gre flöden. 

nts för 
rd 1,2. 
3. 

. 

ara 

november 
e än 
ningen vid 
ntas 
a sig till ett 
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Hittills och
effekterna 
landhöjnin
Landhöjni
utsträcknin
tillfälliga h

Utgångspu
nuvarande
Kungsholm
kommer fr
MLW från
ungefär mi

Tabell 4  

 

Den plane
blir därme

Grundvat

En mer ojä
att variera 
Generellt l
områdena.
sannolikt a

 

 

                

1 Rapport nr

edning Möllstor

h till viss del
av havsnivå

ngen 1,4 mm
ngen kompe
ng i Kalmar 

havsnivåhöjn

unkt för de f
e havsnivåer.
msfort (Karl
rån mätdata 
n båda mätst
ittemellan d

Havsvatt
RH2000

Högsta hög

Normal hö

Normal vat

Normal låg

Lägsta låg

eringsmässig
d 1,98 – 2,4

ten 

ämn fördeln
mer. En stig
leder en hög
. Samtidigt k
att bli lägre ä

                  

r 2014-66 Havs

p 170615

l även framå
åhöjningen.

m/år och vid
enserar dock
län. Vid fra

ningar och in

framtida hav
. Närmaste m
lskrona) och
från Kungs

tationerna få
essa mätstat

tenstånd Kalm
0 
gvattennivå

gvattennivå

ttennivå 

gvattennivå 

vattennivå 

ga högsta hög
44 möh. 

ning med ne
gande havsn
gre havsnivå
kommer gru
än tidigare.

 

               

snivåer i Kalm

åt påverkar d
Vid Kungsh

d Oskarsham
k inte havsn

amtida högst
nverkan av v

vsnivåer som
mätstationer
h Oskarsham
sholmsfort. M
år antas gälla
tioner, redov

marsund (mede

HHW +1

MHW +0

MW +0

MLW -0,

LLW -0,

gvattenytan

ederbörd inn
nivå påverka
å till en högr
undvattenniv

mar län. SMHI 

den pågåend
holmsfort  (K
mn är den 2,
nivåhöjninge
ta högvatten
vågor. 

m planeringe
r tillhörande

mn. Extremv
Medelvärden
a för mellers
visas i tabel

elvärde Oskar

,46 

,84 

,13 

45 

8 

, med hänsy

nebär att gru
ar också det 
re grundvatt
våerna under

 

de landhöjni
Karlskrona)
0 mm/år1. 

en i någon st
n ska även hä

en utgår från
e SMHI är b
värden (HH
n av MHW,
sta Öland, so
ll 4. 

rshamn och Ku

yn taget till k

undvattenniv
kustnära gru
ennivå i de k
r framtida to

ingen 
är 

törre 
änsyn tas til

n är 
belägna i 

HW och LLW
, NW och 
om ligger 

ungsholmsfort.

klimateffekte

vån kommer
undvattnet. 
kustnära 
orrperioder 
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4.3. Berä

eräkningen a
vå delområde
elen öster om
ltså hälften r
uvuddelen a
nligt planför
ästra område
lanförslaget 
mrådet öster
äster om vat
äst/sydväst. 
otellområdet
irekt till Kalm

ör att skapa 
eräkningar u
sfalterad yta,
edovisas öve

Tabell 5  
Område   

Öster 
Väster, ex
Väster, na

Totalt  

otala flödet 
ar sedan ber
edovisade i t

Tabell 6  
Område   A

ederbörd 
mm)  

Öster 
Väster, 
expl. 

äknade flö

av dagvatten
en. Område
m den stora 
räknas till om

av ytor för b
rslaget är cirk
ets exploater
är cirka 2,3 
r om vattend
ttendelaren (
Huvuddelen
t föreslås utv
marsund. Av

underlag fö
utförts med r
, grusad yta, 
ersiktligt med

Reducerad yt
Are

ha 

xpl. 
atur 

på årsbasis 
räknats utifrå
tabell 6. 

Flöde på års
Area Årsflö

ha Mede

 52
2,2 31 

1,7 24 

öden 

nflödet utgå
t delas unge
åkern. Omr

mråde öster
ostadsbebyg
ka 6,2 ha me
ringsyta (avs
ha med omg
delaren leds 
(hotell med 
n av nuvaran
vecklas till n
vledningen b

ör uppskattni
rationella m
tak, gräsyta

d respektive

ta inom respek
ea Vikta

avrin
koeff

11,2 0,1
2,9 

11,6 
25   

samt för juli
ån nederbör

basis samt jäm
öde   

elår 
Våtår 
1:10 

29 617
m3/d 37 m3

m3/d 29 m3

år från en ind
efär på mitte
rådets totala
r resp väster
ggelse och d
ed omgivand
ser hotellom
givande natu
 vattnet mo
kringområd
nde åker- oc
naturområde
beskrivs vid

ning av vatte
metoden inom
a respektive 
e avrinningsk

ktive delområd
ad  A-re
nnings-
f. ha

15-0,25
0,6
0,1

i månad från
rdsdata för å

mförelse med ju
  

Våtår 
1:100 

7 710 
3/d 42 m3/

3/d 33 m3/

Dagvatt

delning av e
en av den sk
a markareal ä
. Till det öst

detta område
de naturomr

mrådet o dyl 
urområde ci
t norr/nord

de) leds dagv
ch naturmar
e som även 
dare i komm

nmängder h
m respektive
naturmark h
koefficient i

de  
ed 

2,2
1,7
1,2
5,1

n respektive
åren 1961-20

uli månad frå
Månad Ju

Medel-
månad 

74 
/d 54 m3/d 

/d 42 m3/d

enutredning Mö

xploaterings
kogklädda hö
är cirka 25 h
tra området 
es exploateri
råde cirka 5 
samt natur)
irka 11,6 ha.

dväst. Från o
vattnet mot 
rk väster om
fortsättning
ande kapitel

har dagvatten
e delområde
har beräknat
tabell 5.  

 delavrinnin
015 och finn

ån respektive d
uli  

Våtmånad 
1:10 

V
1

116 
85 m3/d 

66 m3/d 
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sområdet i 
ögt belägna 
ha varav 
räknas 
ingsyta 
ha. Det 
 enligt 
. Från 
området 

m 
gsvis avleds 
l. 

n-
e. Andelen 
ts och 

ngsområde 
ns 

delområde. �
 

Våtmånad 
1:100 

176 
129 m3/d 

100 m3/d 
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uppdämnin

 

4.4. H
ex

Ledningsn
uppstår i s
samlas som
omkringlig

Gator inom
ytan samt l
Ytavrinnin
byggnader

I anslutnin
höjdsättnin
för skada p
byggnader

Vidare stu
kommenta

edning Möllstor

mässigt bör 
rka 1500 m3 
ett brett öve
tformas med
nom en stry
pp i magasin
ng bakåt i le

Höjdsättni
xtrema flö

nät och diken
amband me

m ytvatten. D
ggande områ

m området b
ledas mot lå

ng utmed gat
r så att ytvatt

ng till naturo
ng av närligg
på byggnade
r kan ha på v

dier i samba
ar Plansch 2

p 170615

de föreslagn
och med br

erfall. Av säk
d både ett st
ypt bottenav
net medan b
edningsnätet

ing kvarte
öden/sky

n kan inte di
ed skyfall. D
Det är då vik
åden inte öv

bör utforma
ågpunkter dä
tumark mås
ten ej riskera

område benä
gande gatu-
er och gator 
våtmarken. 

and måste gö
2.  

na dammarn
räddavlopp 
kerhetsskäl f
trypt botten

vledning kom
bräddavlopp
t. 

ersmark o
yfall 

imensionera
agvattnet ko
ktigt att efte
versvämmas 

as så att ytva
är det inte k
te beaktas v
ar att rinna i

ämnt våtmar
och kvarter
men även d

öras för att f

na/utjämnin
med dimens
förordas att 
avlopp och 

mmer de kra
pet eliminera

och gata s

as för att kla
ommer då u
ersträva att d

på ett oöns

atten vid häf
kan skada om
vid höjdsättn
in mot bygg

rk i plan är d
rsmark. Dels
den påverkan

fastlägga läm

gsmagasinen
sionen 400 m
utloppsvalle
bräddmöjlig

aftigaste regn
ar risken för 

amt hante

ara de stora f
nder korta t

dagvatten sty
kat sätt.  

ftiga regn ka
mgivande be
ning av gata 
gnader.  

det viktigt at
s för att min
n dränering 

mplig nivå, s

n vara på 
mm alternat
en i nämnda
ghet över 
nen att 
 en alltför st

ering av 

flödena som
tider att 
yrs så att 

an rinna på 
ebyggelse. 
relativt till 

tt beakta 
nimera risken

vägar och 

se även 
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samband me
agvattenhan
mråden utan
elastning på 

nfiltration ka
ätts in, se fig

Figur 6 

xempel på t
tt diskutera i

                  

Hållbar dag- oc
ublikation 105.

rordad d

ed exploater
tering2 följs.

n fördröjning
miljön och 

an ske inom 
gur 6.  

Illustration a
P105)   

tekniska lösn
i aktuellt pla

                  

ch dränvattenh
.  

dagvatte

ring föreslås
. Avledning 
g eller infiltr
medför ofta
olika katego

av olika kateg

ningar inom 
anområde, re

          

hantering – Rå

enhante

s att de angiv
av dagvatte

ration är oti
a ökade kost
orier, beroen

gorier av öppna

respektive k
edovisas i ta

åd vid planerin

Dagvatt

ering 

vna principe
en i slutna sy
dsenlig och 
tnader. Förd
nde på vart i

a dagvattenlös

kategori, som
abell 7. 

ng och utformn

enutredning Mö

erna för 
ystem (rör) f
utgör en on

dröjning och
i systemet åt

sningar (Svens

m bedöms r

ning. Svenskt V
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från större 
nödig 
h 
tgärder 

 

skt Vatten, 

relevanta 

Vatten. 2011. 
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Tabell 7  

 
I aktuellt p
diskuteras.

1) Lo
2) Öp

drä
3) Dä

 

5.1. L

Dagvattne
utjämnings
bostadsfas
jordarter (e
den egna t
trädgårdar
från även t

Fördröjnin
tak”. Hård
vattengeno
omhändert

edning Möllstor

Exempel 
Svenskt V
Kategor
Lokalt 
omhänd
(privat m
Fördröjn
källan 

Trög av
(Allmän

Samlad 
fördröjn
(Allmän

planområde 
. 

okalt omhän
ppna avvattn
äneringsledn
ämmen/utjä

Lokalt omh

t som uppst
smagasin. M
stigheterna b
exempelvis 
tomten eller 
. De redovis
tomtmark. 

ng kan även 
dgjorda ytor,
omsläppliga 
tagande av d

p 170615

l på tekniska 
Vatten, P105
ri 

dertagande 
mark) 
ning nära 

ledning 
n platsmark)

ning/rening
n platsmark)

lyfts följand

dertagande p
ningsstråk el
ning.  
ämningsmag

händertag

tår inom om
Men det bety
behöver leda
sandiga jord
samlas in fö

sade damma

ske på takyt
, t ex större p
beläggninga

dagvatten. D

lösningar inom
5) 

Exem
Grön
Infiltr
Geno
Geno
Infiltr
Infiltr
och m
Diken
Svack
Diken
Damm
Våtm
Diken
Damm
Våtm

de förslag fö

på bostadsfa
ller svackdik

gasin 

gande på 

mrådet föresl
yder inte att 
as till magasi
dar), kan exe
ör att kunna
arna baseras

torna, specie
parkeringsy
ar etc. Dessa

De redovisad

m de olika ka

mpel på tek
na tak 
ration på grä
omsläppliga 
omsläppliga 
ration på grä
ration och f

makadamfyll
n 
kdiken  
n 
mar 

marksområde
n 
mar 

marksområde

ör öppna dag

fastighet (Lo
ken komplet

bostadsfa

lås omhände
allt dagvatte
inen. I områ
empelvis tak
a användas fö

dock på avl

ellt aktuellt h
tor, föreslås
a åtgärder be
de dammarn

ategorierna (bea

knisk utform

äsytor 
beläggninga
beläggninga
äsytor 

fördröjning i
lning 

en 

en 

gvattenlösnin

kalt omhänd
tterad med 

astigheter

ertas i ett pa
en från 
åden med ge
kdagvattnet i
ör bevattnin
ledning av a

hotell, genom
ersättas me

enämns LO
na baseras do

arbetad från 

mning 

ar 
ar 

i gräs-, grus-

ngar fram o

dertagande) 

r 

ar dammar/ 

enomsläppli
infiltreras på
ng av 
allt dagvatten

m ”gröna 
ed 

OD – lokalt 
ock på 
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vledning av a
ördröjning. 

ppkommet 
omtägare för
nfiltration av
atudagvattne
mhändertaga
emensamt m

5.2. Öpp

aktuellt omr
matargatan fö

lanområdet k
öreslagen dam
opplas till de
örre vassom
das över grä
nsluts till gat

Grönytor och
vledas via be
v topografisk
vrinnande v
mpar sig att

5.3. Dam

ör fördröjnin
xploateringsy

magasin förlä

allt dagvatte

dagvatten in
rordas att de
v dagvatten f
et. Dränerin
ande av hän

med gatudagv

pna avvatt

råde avses i d
ör avledning
kan dagvatte
mm förläng
et tidigare nä

mråde. Vissa 
äs- eller grus
tudagvattenl

h naturmark 
efintliga och
ka skäl inte l
vatten från d
t bevara och

mmar/utj

ng, utjämnin
ytor ledas til

äggs i planom

en från även 

nom villatom
et infiltreras 
från villatom
g av husgrun

nsyn till tekn
vattnet till fö

tningsstrå

detta samma
g av vägdagv
enavledning

gas till havet 
ämnda befin
allmänna m

sklädda ytor 
ledningar. 

väster om h
 kompletter
lämpar sig a

dessa ytor be
fördröja ino

ämningsm

ng och renin
ll Kalmarsun

mrådets norr

 tak och kva

mter bör gen
och/eller fö

mter förläggs
nder bör un

niska risker. D
förenämnda 

åk 

anhang främ
vatten. Även
gen ske i öpp
eller genom

ntliga diket s
mindre ytor in

för fördröjn

hotellet dvs
rande diken 
att ledas vida
edöms även 
om området

magasin

ng föreslås d
nd via två d
ra kant i den

Dagvatt

artersmark m

nom inform
ördröjs. Där
s detta dagva
ndantas från 
Detta vatten
dammar/m

mst ett öppe
n i den norra
pet dike. De

m avtal säker
som leder no
nom kvarter
ning och inf

närmast hav
ledas direkt 
are till det sy
vara av en s
t. 

dagvattnet fr
ammar/utjä

n lågt belägn

enutredning Mö

men med vis

ation till bliv
r det ej är läm
atten gemen
lokalt 

n bör i ställe
agasin. 

t dike längs 
a kanten av 
etta måste i s
ställas att di
ordväst ut m
rsmark kan m
filtration inn

vet bedöms 
till havet ef

ydvästra mag
sådan karakt

rån aktuella 
ämningsmag
na skogen, se
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ss lokal 

vande 
mpligt med 
nsamt med 

et avledas 

den södra 

så fall efter 
iket kan 

mot ett 
med fördel 

nan det 

lämpligen 
ftersom de 
gasinet. 
tär att det 

gasin. Ett 
e foto 2.  
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Foto 2. In

Den huvud
av principe

Figur 7  P

Det andra 
innan terrä

edning Möllstor

om detta områ

dsakliga avle
erna i figur 

Principiell figur

magasinet f
ängen lutar v

p 170615

åde föreslås de

edningen av
7 samt Plan

r avledning av

förläggs i pla
vidare ner m

en norra damm

v dagvatten f
nsch 2 

v dagvatten 

anområdets 
mot havet. 

 

men. Foto 170

från de explo

sydvästra de

0320 

oaterade yto

el (söder om

orna framgår

m huvudgata
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åda magasin
attenfylld oc

n betydande
ch kan därm
ara utformat
otten. Det få
llskapas djup
läntlutningar
vsedd för utj
dning för de

igur 8, redov

räddavloppe
ka ske i dagv

magasinet för
en södra dam

motsvarande 
ördel också k
ppdämning 
öreslagen lös
acceptabel u
tloppsvallen 

ven avrinnin
ll kompletter

Figur 8 Illustr

nen föreslås 
ch är avsedd

e andel av fö
med avskiljas
t som en nor
år gärna vara
pare partier 
rna ska vara 
jämning av f
en fortsatta 
visas föresla

ets dimensio
vattenledning
reslås vara ci
mmen och ö
cirka 400 m

kombineras 
av dagvatten
sning kan äv
uppdämning
 vara uppby

ngen genom
rande rening

ration över utf

utformas m
för sedimen

öroreningar 
 i ett sådant 
rmalt tom g
a en varieran
som har öpp
max 1:5 av 

flödet och s
avledningen

agen damm s

on ska vara t
garna inom 
irka 1500 m
överfallet för

mm. Bräddav
med brett ö

n till kvarter
ven 100-årsre
g i ledningssy
yggd av geno

m utjämnings
g av föroren

formning av da

med en första
ntering av fa

som kan fin
t sedimenter
gräsklädd dam
nde bottenn
pen vattenyt
säkerhetssk
ka därför ha

n till recipien
sydväst.  

tillräcklig för
området. U

m3 under föru
r den norra 

vloppet för d
överfall, som
rsmark unde
egnen som r
ystemet. De
omsläppligt 

sdelen med v
ningar. 

damm sydväst, 

Dagvatt

a del som no
asta partiklar

nnas i dagvat
ringssteg. De
mm med rin

nivå, så att d
ta stora dela
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