
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 2020-05-11 
 
 
 

Dagvattenutredning  

Mörbylånga kommun 

Underlag till detaljplaneområde för Björnhovda 
31:1 m.fl  

 

 
 
 

  

 



  

 2020-05-11 
  
 Dagvattenutredning Björnhovda Färjestaden 200511.docx 

 

Medverkande från Mörbylånga kommun: 

Planarkitekt/Projektledare Ylva Hammarstedt, Samhällsbyggnad 

VA och Fjärrvärme Jens Olsén 

Mark- och exploateringschef Bengt Johansson 

Miljöhandläggare Magdalena Andersson 

 

 

Konsult, Vatten och Samhällsteknik AB: 

Uppdragsansvarig/ Ansvarig Handläggare  Kristina Händevik 

Granskare  Åsa Blixte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetskontroll 

Åtgärd Namn Datum 

Granskad internt Åsa Blixte 2020-01-29 

Slutprodukt godkänd  Ylva Hammarstedt/Magdalena Andersson 
2020-02-24/ 

2020-05-07 

Revidering godkänd   

 
 
 

Vat ten  och  Samhä l l s tekn ik  
www.vosteknik.se.      Org. Nr 556449-1446 

Kalmarkontoret Jönköpingskontoret 
Trädgårdsgatan 16 Oxtorgsgatan 16 
39235 KALMAR 553 17 JÖNKÖPING 
Tfn 0480-615 00 Tfn 039-19 64 80 

 

http://www.vosteknik.se/


  

2020-05-11 
 
 

 

 i 
  

Innehållsförteckning 

1. BAKGRUND OCH SYFTE .................................................................................... 1 

2. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN ......................................................................... 2 
2.1. Förorenad mark ......................................................................................................... 2 
2.2. Topografi .................................................................................................................... 3 
2.3. Geologi ....................................................................................................................... 5 
2.4. Hydrogeologi .............................................................................................................. 6 
2.5. Avvattning .................................................................................................................. 6 
2.6. Fjärrvärmeledning ..................................................................................................... 7 
2.7. Nederbörd .................................................................................................................. 7 
2.8. Recipient ..................................................................................................................... 8 

3. DAGVATTENHANTERING I MÖRBYLÅNGA KOMMUN .................................. 9 

4. PLANERAD EXPLOATERING ........................................................................... 10 
4.1. Förslag på åtgärder inom kvartersmark .................................................................. 14 
4.2. Förslag på åtgärder inom allmän platsmark ........................................................... 15 
4.3. Servisanslutningar .................................................................................................... 15 

5. BEFINTLIG DAMM ............................................................................................ 16 

6. FLÖDES- OCH FÖRORENINGSBERÄKNINGAR .............................................. 18 
6.1. Exempelområde ”en hektar” .................................................................................... 20 
6.2. Delområden .............................................................................................................. 20 
6.3. Resultat ..................................................................................................................... 21 

7. PÅVERKAN PÅ RECIPIENTEN ......................................................................... 24 
7.1. Påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) ............................................................... 24 

8. REKOMMENDATIONER ................................................................................... 25 

9. SLUTSATS .......................................................................................................... 26 
 
Plansch 1- Dagvattenhantering, plan  
Bilaga 1 – Makadamdike, informationsblad Stockholm Vatten och Avfall AB 
Bilaga 2 – Beräkningsresultat StormTac, planområde med makadamdike 
Bilaga 3 – Rapport StormTac, samtliga beräkningar 

Följande underlag har använts i uppdraget:  

- VA-underlag i shp (utdrag 2019-10-16, efter filmning av ledningsnätet) 

- Fjärrvärme-underlag i dwg (höjdsatt polyline från projektering) 

-Bakgrundskarta dwg 

-Damm relationsritning, Sandahls Entreprenad AB 2013 

-Dikningsföretag Björnhovda- Arontorp akt LN 78 

-Geoteknisk utredning, Nybyggnad fjärrvärmeverk WSP 2006 

- Påverkansbedömning av enskild brunn. u.o. : WSP, 2019. 

Koordinatsystem Sweref 99 16 30 
Höjdsystem RH2000 
 





   

2020-05-11 
 
  

 

 1 
  

1. Bakgrund och syfte 

Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Mörbylånga kommun utfört 
denna dagvattenutredning som ett underlag för detaljplan för Björnhovda 31:1 
m.fl. Området är sedan tidigare planlagt för industri, men är endast delvis 
exploaterat för industriändamål. 

Den nya detaljplanen upprättas för att möjliggöra anläggandet av 
verksamhetsområde, odling, ev bostad samt naturmark.  
 
Denna utredning ska redovisa yt- och grundvattenförhållanden, var dagvattnet tar 
vägen och hur det kommer att renas innan det går ut i recipienten.  
 
Planområdet är beläget öster om centrala Färjestaden, se figur 1. I figuren syns 
även båtnadsområdet (påverkansområdet) för Björnhovda- Arontorp 
dikningsföretag (1958) som berör planområdet. 
 

Figur 1. Orienteringsfigur 

 

  

Gräns för utredning 
Dikningsföretag båtnad (tolkad) 
Befintlig damm 

Fjärrvärmeverk 
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2. Befintliga förhållanden 

Planområdet är sedan tidigare obebyggd jordbruksmark, med undantag av det 
sydöstra hörnet som är bebyggd industrimark se figur 2. Planområdets area är 
cirka 12,6 hektar.  

 

Figur 2 Befintliga förhållanden 

 

2.1. Förorenad mark 

Då marken i nuläget består av jordbruksmark finns ingen misstanke om befintliga 
markföroreningar som skulle kunna påverka grundvattenkvalitén negativt vid 
infiltration genom urlakning   

Gräns för utredning 
Dagvattenledning 
Dike 
Fjärrvärmeledning 
Mur 
       Rinnriktning dike 
       Rinnriktning ledning 

Fjärrvärmeverk 
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2.2. Topografi  

Topografin och befintliga lågpunkter och rinnvägar har analyserats. 2015 gjordes 
en skyfallsanalys av WSP, se figur 3 för resultatet för utredningsområdet vid ett 
100-års regn.  

 

Figur 3. Skyfallsanalys vid 100-års regn, befintligt läge, WSP 2015 

Då det har skett utbyggnad av dagvattensystemet efter att denna skyfallsanalys 
gjordes har en enklare analys gjorts med hjälp av programmet SCALGO live1 med 
efterbearbetning i QGIS. Högupplöst höjddata från Lantmäteriet ligger till grund 
för analysen och komplettering har skett med LAS-data från kommunen, se 
figur 4.  

I den nya analysen har Scalgo Live-modellen kompletterats med de åtgärder 
[diken] som har gjorts i området efter 2015 i samband med byggnation av 
fjärrvärmeverket, dvs rinnvägar skapas från diket sydöst om fjärrvärmeverket till 
diket nordväst om verket; mellan de befintliga dammarna samt ut från dammen. I 
övrigt saknas ledningar. Nederbörd med valt regndjup (50 mm, SMHIs definition 
på skyfall) antas falla över hela området. Marken antas vara mättad.  

 

1 SCALGO Live är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett 
ytvattenperspektiv. Metoden är statisk, till skillnad mot de tvådimensionella hydrauliska 
beräkningsmodeller som traditionellt använts vid skyfallskarteringar. Detta innebär att metoden 
saknar dynamiska (tidsberoende) aspekter, och därmed inte kan identifiera effekter av tröghet i 
systemet. 
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Påverkan av flöden från åkermark/skogsmark öster om planområdet syns tydligt 
samt att dessa flöden främst leds via det framtida naturområdet via de befintliga 
dikena.  

Avrinningen kommer ske längs rinnstråk i terrängen. Även om vattnet inte fastnar 
längs rinnstråken så kan betydande mängder vatten transporteras, vilket innebär 
att lågstråk i likhet med instängda områden bör betraktas som områden med 
förhöjd risk för översvämning vid skyfall. Analysen visar att rinnstråken 
överensstämmer väl med lägen för planerade lokalgator och befintliga 
murar/diken som ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt (stenmurar är 
skyddsvärda). Planområdet bedöms inte vara känsligt för skyfall. 

Däremot är området nordväst om dammen känsligt för översvämning, se figur 3 
och 4 och det är därför dammen har anlagts. Dammens funktion som 
översvämningsskydd får inte försämras. 

 

 
Figur 4 Områdets topografi och avrinning analyserad med SCALGO Live 
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2.3. Geologi  

Detaljplaneområdet domineras av postglacial finsand i planområdets norra och 
södra delar samt lerig morän i planområdets centrala del, se Figur 5. Enligt SGU:s 
grova klassning av genomsläppligheten är den hög i delarna med finsand och låg 
där det är lerig morän.  
 
Enligt SGU:s berggrundskarta utgörs berggrunden inom det aktuella området av 
sedimentär berggrund. Berggrunden överlagras av 3–10 m jordlager. 
 
Inga brunnar finns inom planområdet, i figur 5 visas brunnar i planområdets 
närhet. 

 
Figur 5. Ytliga jordarter enligt SGU. Kvadraterna (blå, grön) betecknar geoenergi-

brunnar och lila droppe betecknar dricksvattenbrunnar.  
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2.4. Hydrogeologi 

Områdets hydrogeologi beskrivs i en påverkansutredning som har gjorts för en 
sinad brunn på fastighet Arontorp 1:99 öster om planområdet. I utredningen 
framgår det att man generellt kan utgå från att grundvattnet i området följer 
topografin dvs. från öster mot väster och Kalmarsund. Enligt SGU ligger 
områdets grundvattendelare ca 1 – 1,2 km rakt öster om den aktuella brunnen 
[Arontorp 1:99], se figur 5, och sträcker sig i nord-sydlig riktning. 
 
Den naturliga grundvattenbildningen sker genom infiltration av nederbördsvatten 
ner till grundvattenytan och storleken beror bl a på årstiden, markens 
sammansättning och dess mättningsgrad. 

2.5. Avvattning 

Dikningsföretag 
I nuläget finns det grävda diken och dagvattendammar i planområdets norra del. 
Detta system avvattnar ett stort område och ingår i Björnhovda-Arontorps 
dikningsföretag från år 1958. Vid bildandet av dikningsföretaget bestod marken av 
jordbruksmark och fördelning av kostnad och ansvar delades av 9 fastighetsägare. 
I nuläget ingår ett större antal fastighetsägare, såväl jordbruksfastigheter som 
bostadsfastigheter. Kommunen har även anlagt en kommunal dagvattendamm 
vars syfte är att begränsa risken av översvämning nedströms dammen. 
Dikningsföretaget har inte omprövats. 

Planläggningen kommer att medföra att antalet fastigheter i dikningsföretagets 
båtnadsområde ökar även om ytan inte ökar. Omprövning av dikningsföretaget 
rekommenderas därför. 

Dagvattenledningar 
Det finns ett dagvattenledningsnät inom planområdet som anlades under tiden för 
tidigare planarbete under 1980-talet. Det finns ett antal förberedda serviser och 
möjliga förbindelsepunkter. Industrigatan har tidigare haft öppna diken, men i 
nuläget är dessa igenlagda. Avvattning av vägen och intilliggande fastigheter sker 
via rännstens- och kupolbrunnar till dagvattenledning i gatan. Kommunen har 
påbörjat utredning av Industrigatans behov av ombyggnation och dagvatten-
hantering för Industrigatan hanteras i denna utredning.  

Inom planområdet finns ett antal stenmurar som påverkar hur dagvatten kan 
rinna på ytan då de fungerar som vattendelare även om de inte är helt täta. Dessa 
stenmurar kommer att bevaras i så stor utsträcknings som möjligt. Det gör att 
vägområdet kommer vara väl tilltaget i plankartan så att mur och 
diken/dikesanvisningar/lågstråk ryms. 
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2.6. Fjärrvärmeledning 

Det finns en nyanlagd fjärrvärmeledning i lokalgatan, se Plansch 1 för läge och 
nivå på ledningens överkant (enligt underlag från projektering). Denna ledning 
ligger ytligt och har stor dimension, vilket påverkar höjdsättning och möjlighet till 
öppna diken. Främst är det vid korsande ledning som det kan vara svårlöst. 
Öppna diken är inte lämpligt intill fjärrvärmeledningen.  

2.7. Nederbörd 

Öland är känt som nederbördsfattigt. Ölands låga genomsnittsvärden när det 
gäller nederbörd beror på att de flesta lågtryck kommer in över Sverige från 
väster, varvid det mesta regnet "fastnar" på västsidan av Sydsvenska höglandet. 
Lågtryck som kommer in från söder och sydost eller som bildas på södra 
Östersjön är ovanligare, men kan ge stora regnmängder på bland annat Öland. 
Största uppmätta dygnsmängden på Öland är 121,5 mm, som kom under ett 
åskregn i Mörbylånga den 26 juli 1972. (SMH) 

Snösmältning kan också orsaka stora flöden, vilket till exempel skedde 2010 med 
översvämningar som följd.  

Årsmedel är enligt SMHI 500 mm och detta värde används vid beräkning av 
föroreningsmängder i programmet StormTac (korrigerat med vindfaktor 1,1). 
Flödesberäkningar följder Svenskt Vattens rapport P110 och beräknas med 
klimatfaktor 1,25. Skyfallsanalys i Scalgo, se figur 4, är gjord för 50 mm 
nederbörd (SMHIs definition på skyfall) 
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2.8. Recipient 

Recipient för utredningsområdet är kustvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds 
kustvatten (SE562000-162271). Grundvattnet på platsen tillhör Västra Ölands 
kalkberg, en sedimentär bergförekomst. (SE 628995-153160). 

Utflödet från planområdets norra del rinner till kommunens dagvattendamm, 
vilken har anlagts för fördröjning men som även till viss del renar dagvatten. Den 
södra delen av planområdet avvattnas via ledning till recipienten och avleds utan 
att passera övrig dagvattenanläggning, se även figur 2.  

Ytvatten – Ö s Kalmarsunds (SE562000-162271) 
Enligt VISS är den sammanvägda ekologiska statusen i Ö s Kalmarsund måttlig 
(VISS 2019-07-09). Vattenförekomsten har problem med övergödning. 
Bedömningen baseras på växtplankton (klorofyll) som visar måttlig status med 
stöd av näringsämnen (otillfredsställande status). Bedömningens tillförlitlighet att 
status är sämre än god är hög. 

Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status (VISS 2015-08-16). 
Expertbedömning genom extrapolering tyder på att gränsvärdet för kvicksilver 
överskrids då ingen närliggande förekomst med mätdata för fisk understiger 
gränsvärdet. Vattenförekomsten uppnår inte god status med avseende på 
polybromerade difenyletrar (PBDE). Detta med anledning av ett nytt europeiskt 
gränsvärde för PBDE som tyder på att gränsvärdet överskrids i alla ytvatten. 
Bedömningen är en nationell extrapolering.  

Grundvatten – Västra Ölands kalkberg (SE629295-155070) 
Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med otillfredsställande 
kvantitativ status och med god kemiskstatus (Viss 2019-11-13). 

Kalmar län är relativt nederbördsfattigt och de senaste åren har många haft 
problem med torka och vattenbrist. Öland har generellt mindre goda 
förutsättningar för att bilda och lagra grundvatten p g a nederbördsmönster och 
öns geologiska förutsättningar vilket gör att ön har en historik av torka och 
vattenbrist. Vattenbristen har ökat på senare tid dels p g a att landskapet har 
utdikats kraftigt, vattenkonsumtionen har ökat samt förändringar i 
nederbördsmönstren i och med klimatförändringarna. För att förstärka 
dricksvattentillgången på ön har två avsaltningsverk samt en vattenledning över 
Kalmarsund byggts de senaste åren, vilket indikerar att grundvattnets kvantitet är 
otillfredsställande i de grundvattenförekomster som nyttjas som allmänna 
vattentäkter. Att statusen sänkts sedan förra bedömningen beror dels på en verklig 
försämring i vattenmiljön och dels på ändrade metoder för bedömning av status. 

När det gäller bedömningen av kemisk status är den god trots att vissa ämnen 
överstigit riktvärdet vid ett antal tillfällen. Status inte klassas som 
otillfredsställande eftersom medelvärdet för ämnena är långt under riktvärdena. 
Tillförlitligheten är satt till låg.   
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3. Dagvattenhantering i Mörbylånga kommun 

När ett område planläggs ska man sträva efter att uppnå de kommunala mål som 
finns när det gäller dagvattenhantering samt utreda vilka åtgärder som är skäliga 
att anlägga för att säkerställa att vattenförekomsten inte påverkas negativt. I 
bedömningen av skälighet vägs många faktorer in, bland annat markens möjlighet 
till infiltration, recipientens känslighet, nyttjandet av marken, topografi.  

I kommunens VA-plan finns tre mål när det gäller dagvattnet.: 

1. Omhändertagande av dagvatten ska göras lokalt så nära källan som 

möjligt.  

2. Förorenat dagvatten ska renas innan det når diken, vattendrag eller havet.  

3. Strategi ska tas fram för att minska risken för översvämningar.  

Enligt den kommunala grönstrukturplanen gäller: 
Öppet vatten är en kvalitet i offentliga miljöer samtidigt som öppen dagvattenhantering dessutom 
innebär betydande riskreduceringstjänster tack vare utjämnade flöden med minskad risk för 
översvämningar som följd. Det för även med sig ekosystemtjänster genom skapandet av öppna 
våtmarker vilka i regel hyser en mångfald av arter. 

De flesta industrier behöver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Industrier 
räknas till det som där kallas miljöfarlig verksamhet.  

I huvudsak gäller följande: 
Verksamheter som påverkar miljön mest ska söka tillstånd hos miljödomstol. 
Verksamheter som påverkar miljön något mindre ska söka tillstånd hos 
miljöprövningsdelegation vid länsstyrelsen. Mindre verksamheter behöver inte ha 
tillstånd. De måste istället anmäla till miljökontoret eller motsvarande i 
kommunen. Mycket små verksamheter, sådana som inte påverkar miljön särskilt 
mycket, behöver varken tillstånd eller anmälan. De ska ändå följa kraven i 
miljöbalken och kommunens miljökontor eller motsvarande utövar tillsyn över 
dem. Verksamheter ska tillämpa bästa möjliga teknik för att minska 
miljöpåverkan, enligt Miljöbalken. Samtidigt finns EU-direktiv om att bästa 
tillgängliga teknik ska användas. 
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4. Planerad exploatering 

Detaljplanen ska möjliggöra etablering verksamhetsområde och sportverksamhet, 
eventuellt en eller två villafastigheter samt naturmark. Genom naturmarken går 
det viktiga flödesstråket och dess förutsättningar för avledning av vatten skyddas 
därmed. I planen kommer det även att bli allmän platsmark där det är gator. 
Denna inrymmer även de befintliga stenmurarna.  

Tre alternativa system för hantering av dagvattnet beskrivs och jämförs i denna 
utredning. Alternativ 1 är ett slutet system med dagvattenledningar och 
alternativ 2 är delvis trögt system med dagvattenledning i kombination med trög 
avrinning för vägdagvatten och alternativ 3 är ett trögt dagvattensystem (med 
diken, stenfyllda diken/makadamstråk och dammar) där täta ledningar i huvudsak 
undviks. I figurerna visas dessa stråk som gröna även om det inte nödvändigtvis 
behöver vara gräs. Framtida dagvattenhantering redovisas i bifogad plansch 1.  
 
Alternativt 2 innebär att tröga ytliga system skapas på allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap och alternativ 3 visar på ett alternativ med ytlig 
dagvattenhantering även sker på kvartersmark.  
 
Vid alternativ 3 kan gemensamhetsanläggningar vara ett alternativ. Dessa ställer 
stora krav på att det tas fram ansvarsfördelning samt plan för drift och underhåll. 
Samtliga alternativ innebär att anslutning sker till den befintliga dammen, väster 
om planområdet. Den privata dammen (nuvarande bevattningsdamm) har inte 
ingått i beräkningar och förslag på utformning även om även denna ingår i 
systemet både för nuläget och för framtida läge.  

De tre alternativen visas schematiskt i principsektioner i figur 6-8 och översiktligt 
i plan i figur 9 och 10.  Förklarande kommentar till vad som visas i princip-
sektionerna, samt ansvarig part, redovisas i tabell 1. I figurerna visas förslag på 
ytlig fördröjning på både allmäns platsmark och kvartersmark.  

Områdets förutsättningar för slutet dagvattensystem 
Ett slutet system med täta ledningar är driftsäkert och välbeprövat. Det kan vara 
möjlig att ansluta en del av det södra området till den befintliga dammen då 
dagvattenledning kan sträcka sig förbi den diffusa höjdryggen. Dränerings-
ledningar kan i normalfallet ansluta till ledningsnätet. Ett slutet system medför 
intensivare flöden och större behov av fördröjning. Ingen rening erhålls inom 
planområdet, och åtgärder krävs innan anslutning till damm nedströms. 

Förutsättningar för öppet dagvattensystem 
Ett öppet system med ytlig avledning ger robusthet då det kan hålla stora volymer 
regn. Det ger även god rening då föroreningar kan fastläggas. Det kan bidra med 
mer grönytor och därmed en ökad biologisk mångfald. Markens möjlighet till 
infiltration är begränsad på grund av täta jordlager och öppna dagvattensystem 
måste dräneras. Det kan vara problematiskt att ha öppna diken och gröna 
dagvattenstråk inom verksamhetsområde beroende på typ av verksamhet.  
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Figur 6. Tät ledning 

 
Figur 7 Delvis trögt system 

 
Figur 8. Trögt system 

Kvartersmark 

Kvartersmark 

Allmän platsmark 

Kvartersmark 

Kvartersmark 

Allmän platsmark 

Kvartersmark 

Kvartersmark 

Allmän platsmark 
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I alternativ 1 och 2 erbjuds fastighetsägarna förbindelsepunkt till ledning, medan 
alternativ 3 medför att förbindelsepunkt bara kan erbjudas till dike. Detta innebär 
att eventuell dränering måste pumpas. Se tabell 1 för förtydligande samt för 
ansvarig part. 
 
Tabell 1. Ansvarig part vid tre olika alternativ 

 Alternativ 1 – tät ledning, figur 6 Alternativ 2 – delvis trögt, figur 7 Alternativ 3 trögt system, figur 8 

# Kommentar Ansvarig Kommentar Ansvarig Kommentar Ansvarig 

1 Takvatten till tät 
ledning  

Fastighets
-ägaren 

Takvatten till tät 
ledning  

Fastighets-
ägaren   

Takvatten till privat 
ytlig hantering eller 
underjordisk cistern 
som töms med 
pumpning. 
 

Fastighets
-ägaren 

2 Dräneringsvatten 
ovan dämningsnivån 
ansluts med självfall. 
I annat fall krävs 
pumpning. 

Fastighets
-ägaren 

Dräneringsvatten 
ovan dämningsnivån 
ansluts med självfall. I 
annat fall krävs 
pumpning. 

Fastighets-
ägaren 

Dräneringsvatten 
pumpas till 
dike/makadamstråk 
eller till privat 
dagvattenanläggning 
 

Fastighets
-ägaren 

3 Förbindelsepunkt 
kommunalt 
dagvatten 
(0,5 m innanför 
fastighetsgräns) 

 
Förbindelsepunkt 
kommunalt dagvatten 
(0,5 m innanför 
fastighetsgräns) 

 Förbindelsepunkt 
kommunalt 
dagvatten i dike eller 
makadamstråk 

 

4 Vägdagvatten till tät 
ledning.  

Väghållare
n 

Vägdagvatten till 
dike/makadamstråk 
med dränering.  

Väghållaren Vägdagvatten till 
dike/makadamstråk 
med dränering.  
 

Väghållare
n 

5 Dagvattenledning 
med utlopp i damm.  
Befintlig damm 
måste utökas.  

VA-huvud-
mannen 

Dagvattenledning med 
utlopp i damm.  
Befintlig damm måste 
utökas.  

VA-huvud-
mannen 

Dagvattenledning 
endast där ytlig 
avledning ej går att 
anordna. Utlopp i 
befintlig damm.  
 

VA-huvud-
mannen 

6     Dike/makadamstråk 
till damm. 

VA-huvud-
mannen 
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Med alternativ 2 där konventionell avledning med tät ledning kombineras med 
ytliga system erhålls många fördelar. 

För att ska en bra dagvattenhantering bör målsättningen vara följande: 

Undvik att dagvatten uppkommer 
Undvik hårdgjorda täta ytor, använd till exempel genomsläpplig asfalt, hålbetong, 
gröna tak och gröna stråk. Dock kan det lokalt vara bäst även ur ett 
dagvattenperspektiv att skapa hårdgjorda ytor (till exempel på ytor som används 
som upplagsyta). 

Förhindra att dagvattnet förorenas  
Ställ krav på byggmaterial, t ex att obehandlad koppar och obehandlad zink inte 
används som utvändigt byggmaterial eller i stolpar och räcken.  

Ställ krav på verksamhetens rutiner så att verksamheten sker utan negativ 
påverkan på miljön. Exempelvis ska upplag anordnas så att avrinning av förorenat 
vatten minimeras. Andra exempel på verksamheter som kan genererar 
föroreningar är sågning/kapning/spolning/hantering av miljöfarliga ämnen. 

Ta hand om dagvatten så nära källan som möjligt  
Dagvatten ska så långt möjligt omhändertas på fastigheten/tomtmarken genom i 
första hand infiltration och i andra hand fördröjning av vattenflödet innan 
avledning sker.  

Fördröj och utjämna flödet 
Då det planeras verksamhetsområde som ofta blir väldigt hårdgjord kan behovet 
på lösningar som fördröjer och utjämnar flödet vara stort. Enligt jordabalken 
förutsätts varje fastighetsägare nyttja sin fastighet på ett sätt som inte innebär att 
grannar störs på ett omotiverat sätt. Häri inbegrips att man som fastighetsägare 
inte äger rätt att vidta åtgärder på egen fastighet vilket innebär, eller riskerar att 
innebära, att grannfastigheter får problem med ökad dagvattenavrinning. Inte 
heller får åtgärder vidtas som innebär att dagvatten mer stötvis avrinner från den 
fastighet där åtgärderna vidtagits.  

Rena dagvattnet  
Rening av dagvatten kan behövas beroende på föroreningsgrad och recipientens 
känslighet. Då det planeras industrimark kan risken för föroreningar vara stor. 
Detta hanteras även genom tillsyn och kravställan. 

Dagvatten från vägar och parkering kan innehålla föroreningar och behöver renas. 
Halterna ökar till exempel om det är många trafikrörelser och tyngre fordon. 
Rening kan lämpligen ske genom att vattnet leds ytligt till gräsytor, diken, 
anpassade planeringar. 
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4.1. Förslag på åtgärder inom kvartersmark 

Oljeavskiljning 
Oljeavskiljning kan behövas beroende på vilken verksamheten är. 

Permeabel beläggning 
Parkeringsytor kan anläggas med permeabel beläggning, t ex gräsarmering. Vid 
anläggandet måste dränering beaktas eftersom marken har låg genomsläpplighet.  

 
Figur 9. exempel på gräsarmering. Foto från Benders 
 
Dagvattenkasetter och stenkistor 
Fördröjning kan lösas genom att dagvattnet leds till underjordiska 
dagvattenkassetter i plast eller stenkistor. Viktigt att beakta är grundvattennivåer 
och tömningstider. Dränering krävs sannolikt. Det är främst aktuellt om 
dagvattenhantering ska ske lokalt på respektive fastighet. 

Avskärande stråk/öppna diken 
Stråk behövs för att säkerställa lågstråk för skyfallshantering. Detta bedöms 
sammanfalla med de ytor som är prickmark i planen. Om etablering medför 
förändrade markhöjder måste skyfallshantering beaktas. 

Grönytor/trädplantering 
Om det planeras grönytor eller planteringsytor bör dessa utformas för att ta hand 
om dagvatten. Ytan ska luta bort från hus. Enkla infiltrationsytor skapas genom 
att stuprörets utkastare leder ut vattnet via betongplattor till en gräs- eller 
planteringsyta. Ytornas genomsläpplighet ökar och risken för igensättning minskar 
om det planteras träd, buskar, perenner eller gräs. Ytan kan även utföras grusad, 
tex invid parkeringsplatser liknade förslaget i figur 10.  Ytbehovet är ca 5- 10% av 
den anslutna hårdgjorda ytan.  

 

Figur 10. Exempel på avledning till gräsyta, kv Inspektoren Kalmar och 
dagvattenhantering invid parkeringsyta, foto från Klimatanpassningsportalen 
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4.2. Förslag på åtgärder inom allmän platsmark 

För att säkerställa behovet av fördröjning och rening föreslås en dagvattendamm 
eller översvämningsyta. På så sätt avlastas den befintliga dammen och kapacitet 
frigörs för att rena och fördröja planområdets dagvatten. Detta gäller oavsett om 
man väljer alternativ 1 med täta ledningar eller alternativ 2, även om behovet är 
lägre med alternativ 2. Om dagvattenhantering sker i öppna system på ytan enligt 
alternativ 3 skapas fördröjning och rening inom planområdet.  

Två alternativa placeringar för fördröjningsåtgärd har identifierats, se plansch 1 & 
figur 6.  

1. Placering söder om befintlig damm, vilket främst innebär uppvallning av 

marken. På sätt kan befintlig låglänt terräng nyttjas. 

2. Lågområdet nordöst om Fjärrvärmeverket kan omformas så att en 

fördröjningsvolym skapas. 

Ytan behöver schaktas ur något och förses med dränering och anslutning 

till diket nedströms (till exempel via en munkbrun eller en 

perkolationsbrunn med upphöjd kupolsil). 

Placering kan även ske inom planområdet, men då krävs mer omfattande schakt. 

4.3. Servisanslutningar 

I det aktuella området finns flera möjligheter till lokalt omhändertagande inom 
kvartersmark. Anslutningsdimension från privata fastigheter föreslås 
dimensioneras så att det klarar ett regn med 5 års återkomsttid, och att 
höjdsättning i plankartan regleras så att befintliga nivåer bevaras. 
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5. Befintlig damm  

För att få en uppfattning om hur planområdet påverkar den befintliga dammen 
och därmed systemet nedströms samt recipienten utreds dammens funktion och 
kapacitet. Dammen är en del i dikningsföretaget. Viktigt att ha i åtanke vid 
dimensionering av det nya dagvattensystemet för planområdet är att 
dimensioneringskrav har förändrats och vid dimensionering i samband med 
ombyggnation gäller dagens krav, inte dikningsföretagets. Samtidigt inte alltid 
skäligt att dimensionera för flöden som aldrig kan uppstå då system uppströms 
inte är dimensionerande för dessa stora regn. En avvägning av vad som är rimligt 
krävs och då kan kapaciteten i systemet uppströms vara vägledande.  

Då avrinningsområdet som ansluter till dammen är stort är det inte självklart hur 
dammens tillflöde ska beräknas. Antaganden som måste göras (rinnhastighet, 
anslutande area, avrinningskoefficienter) påverkar flödet och behovet av 
fördröjning och då området är så pass stort blir skillnaderna i beräkningsresultatet 
stort. Syftet med beräkningen är att visa på förändringen i halter och mängder ut 
från den befintliga dammen efter exploateringen. Viss förtätning kan ha skett 
inom tillrinnings-området och delar av systemet har kuverterats, vilket ger en ökad 
tillrinning. Samtidigt har ett flertal bevattningsdammar anlagts, vilket verkar 
vattenhållande. 

 

Figur 11. Dikningsföretaget intolkat från akten 

  

Bef. 
damm 



   

2020-05-11 
 
  

 

 17 
  

Dammens funktion utreds med tre metoder: 

1. dikningsföretagets båtnadsområde antas utgöra avrinningsområdet. Arean 

har uppmätts till 63 hektar i punkten för dammen. Flödet till dammen blir 

då enligt figur 12, 13 och 14. 

2. Beräkning med dikningsföretagets dimensionerande intensitet (1,3 l/s*ha) 

och hela anslutande nederbördsområdet. I läget för den befintliga 

dammen är tillrinningsområdet till 178 hektar, se figur 11. Flödet till 

dammen blir då ca 230 l/s.  

3. Uppströms liggande kulverts kapacitet. Kulvertens dimension runt 

fjärrvärmeverket är 600 mm och med en på 0,5% lutning blir kapacitet ca 

460 l/s. Den andra anslutande kulvertens dimension är 500 mm och vid 

0,5% lutning är kapacitet ca 280 l/s. Flödet till dammen blir totalt 740 l/s. 

En kontrollberäkning har även gjorts för ett mer intensivt regn med kortare 
varaktighet (där inte hela tillrinningsområdet bidrar). Detta gav ett lägre 
fördröjningsbehov. 
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6. Flödes- och föroreningsberäkningar 

Beräkningar har gjorts för flöden och förväntat fördröjningsbehov dels för ett 
exempelområde om en hektar på kvartersmark, dels för de två olika 
delavrinningsområdena, dels för det område som ansluter till den befintliga 
dammen. Beräkningarna följer dimensioneringsanvisningar i Svenskt Vattens 
publikation P110. Regn med 20 års återkomsttid har använts och klimatfaktor 
1,25 har lagts till för att ta höjd för framtida klimatförändringar. Inga beräkningar 
görs för Industrigatans dagvatten trots att en del av gatan ingår i planområdet. 
Detta då kommunen ska ta fram en separat utredning för denna ombyggnation. 

Vid skrivandet av denna utredning pågår planarbetet och beräkningar utgår ifrån 
skiss daterad 190909. Senare skisser medför att egenskapsbestämmelse 
Verksamhetsområde ska gälla, inte industri. För beräkningsresultatet har det 
marginell betydelse då verksamhetsområde kan omfatta även lättare 
industriverksamhet. Avrinningskoefficienterna är de samma, men 
schablonhalterna skiljer något mellan markanvändningarna. 

Området har delats in i två delområden, det norra och det södra, se markerad 
höjdrygg i plansch 1. Vid föroreningsberäkningarna har det norra området 
förutsatts att ledas till den befintliga dammen, i det första beräkningsscenariot 
utan åtgärder på kvartersmark och i det andra med rening och fördröjning i 
makadamdike innan anslutning till befintlig damm. Det södra området förutsätts 
ledas direkt till ledning i Industrigatan.  

Som indata för makadamdikens reningseffekt har Stockholm Vattens värden 
använts, se bilaga 1, detta då de är lägre än StormTacs standardvärden och 
bedöms vara med realistiska.  

Styrande parametrar för beräkning av fördröjningsbehov är utflödet från befintlig 
kommunal damm. Det saknas dimension och vattengång i underlaget. Det är 
antaget att utflödet är strypt till 100 l/s. I verkligheten kan utflödet både vara lägre 
och högre. Den befintliga dammens area är uppmätt i grundkartan och det är 
antaget att vattnet kan stiga 0,5 m, vilket ger en utjämningsvolym som är ca 
3 600 m3. I utredningsområdet finns en redan utbyggd industrifastighet i sydöstra 
delen på 3 hektar. 
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Beräkning har dels skett utifrån påverkan på den befintliga dammen och därmed 
på dammens tillrinningsområde där planområdet ingår. När det gäller 
föroreningsberäkningarna har det första beräkningsalternativet för dammens 
funktion valts där dikningsföretags båtnadsområde ansätts som 
tillrinningsområde. Även om tillrinningsområdet sannolikt är större än 
båtnadsområdets 63 hektar är det att förvänta lägre halter än nedan redovisat. 
Detta då den procentuella andel som planområdet bidrar med blir lägre. 

Denna beräkning har skett för ”Nuläget”, ”Ny detaljplan” (genomförd detaljplan, 
med tät ledning, alternativ 1) och för ”Ny detaljplan m. makadamdike” (genomförd 
detaljplan, med trögt system, alternativ 2). Schablonhalter för markanvändningen 
Egen 1(planområde med makadamdike” har tagits fram genom att beräkna halter 
för det Norra delområdet efter exploatering 7% av hårdgjorda ytan har ansatts 
som reningsanläggning makadamdike.  

För markanvändningar, avrinningskoefficienter och övriga parametrar som har 
använts som indata hänvisas till tabell 2.  

Den framtida användningen Z- verksamheter är bred och innehåller olika typer av 
ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Det ingår 
lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Det kan till 
exempel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. Därför bedöms 
markanvändningen ”industriområde, mindre förorenat” bäst motsvara framtida 
markanvändning.  

Tabell 2. Indata till beräkning 

 
Totalt till damm Utredningsområdet 

 
Avrinnings

-koeff. 
Nuläget Ny 

detaljplan 
Ny detaljplan m, 

makadamdike 
Norra 
efter 

Södra 
efter 

        
Skogsmark 0,05 20 20 20   

Jordbruksmark 0,15 40 33,3 33,3   

Industriområde, 
mindre förorenat, 
utanför plan 

0,7 3 3 3   

Industriområde, 
mindre förorenat, 
Inom planområdet 

0,7 0 6,1 0 6,8 1,7 

Egen 2 
(Jordgubbsodlingen) 

0,15 0 0,6 0   

Egen 1 (Planområdet 
m makadamdike) 

0,4 0 0 6,7   

Totalt 0,17 63 63 63   

Reducerad 
avrinningsyta (hared) 

 9,1 12 11 4,8 1,2 

Rinnsträcka  m 1500 1500 1500 300 100 

Rinnhastighet m/s 0,5 0,5 0,5 1 1 

Dim, 
regnvaraktighet 

min 50 50 50 10 10 
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6.1. Exempelområde ”en hektar” 

En beräkning görs för att bedöma behovet av fördröjning för ett exempelområde 
på en hektar. Detta kan användas för att beräkna fördröjningsbehov för en enskild 
fastighet (eller fördela ansvar om man väljer att göra gemensamhetsanläggning) då 
åtgärder förläggs till kvartersmark enligt alternativ 3, för resultat se tabell 3. 

Tabell 3. Dimensionerande parametrar, 1 hektar  

Planområdet Nuläge  

Jordbruksmark  

Industriområde 

Area 1,0 1,0 

Avrinningskoefficient 0,1 0,7 

Reducerad area 0,1 0,7 

Dimensionerande varaktighet 10 min 10 min 

Intensitet,  

20 års återkomsttid, K=1,25 

287*1,25 l/s*ha 287*1,25 l/s*ha 

Dimensionerande flöde 36 l/s = utflöde 

fördröjningssanläggning 

250 l/s 

Fördröjningsbehov  150 m3 

 

6.2. Delområden 

Beräkningar av flöden redovisas för de olika delområdena inom planområdet för 
att uppskatta hur de kan förväntas öka på grund av exploateringen, för resultat se 
tabell 3. För indelning i delområden se markerad höjdrygg i figur 2.  

Tabell 4. Resultat flöden per delområde 

Planområdet Norrut 

Nuläge 

Norrut  
Efter 

Söderut 

Nuläge 

Söderut 

Efter 

Flöde 340 l/s 1200 l/s 90 l/s 300 l/s 

 

Som tabell 4 visar ökar flöde avsevärt om inga åtgärder görs. Det norra området 
planeras att hanteras i befintlig damm samt i de åtgärder som föreslås i denna 
utredning.   

För det södra området är det viktigt att beakta flödesvägar vid höjdsättning av 
industrimarken. Då rinnstråket i stort följer fastighetsgräns och angränsar till 
befintlig byggnation bör höjdsättning i plankartan regleras så att befintliga nivåer 
bevaras. 

Man bör även bevara det befintliga dike som finns vid transformatorstation vid 
Industrigatan och gärna förses med en upphöjd kupolbrunn i nedströmsänden. På 
så sätt erhålls viss rening och fördröjning. Kupolsilen kopplas till dagvattenledning 
i Industrigatan. 
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6.3. Resultat 

För fullständigt resultat av beräkningarna hänvisas till bilaga 2 och 3. 

Beräkningarna visar på att det finns ett behov av kompletterande 
dagvattenhantering vid planens genomförande. Om inga åtgärder genomförs ökar 
så väl halter som den årliga belastningen ut från den befintliga dammen. Utifrån 
de antaganden som har gjorts kan man förvänta en förändring i mängder enligt 
tabell 4 och mängder enligt tabell 5.  

För att skapa förståelse kring det ökade behovet av fördröjning redovisas 
förväntad ökning av flöden i figur 14-16. Figuren visar ett antaget utflöde för 
befintlig damm, beräknad befintlig volym i dammen, antagen markanvändning 
samt beräknat inflöde.  

I alternativ 3 där rening och fördröjning sker inom planområdet kan ökning 
förväntas bli marginell. Detta dels då det sker fastläggning i avrinningsstråken och 
dels då det ökade flödet in till den befintliga dammen inte blir lika stor som om 
dagvattnet ledas direkt till dammen via tät ledning.  

Den viktigaste parametern när det gäller dammens reningsförmåga är förhållandet 
mellan den permanenta vattenytans area och avrinningsområdets reducerade area 
(Ap/Ared). I scenariot för nuläget är Ap/Ared 460, i scenariot där exploatering har 
skett och avvattning sker med tät ledning är Ap/Ared 340, och för scenario 
beräknat med makadamdiken är Ap/Ared 390.  

Den befintliga dammens utlopp kan behövs ses över så att man får önskvärd 
effekt. 
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Figur 12. Nuläge. Qin är beräknat inflöde enligt modellering med StormTac 

 

Figur 13. Efter exploatering alternativ 1 tät ledning. Qin är beräknat inflöde enligt modellering med 
StormTac 

 

 

Figur 14. Efter exploatering alternativ 2 makadamdike. Qin är beräknat inflöde enligt modellering 
med StormTac 

 

Befintlig damm

Area botten 4200

Area krön 6000 m
2

Snittdjup 0,5 m

Volym 3600 m3

Fördröjningsbehov 3600 m3

dimensionerande 

varaktighet 240 min

Qin=1 200 l/s

ca 40 ha jordbruk (inklusive planområdets yta), 
20 ha skogsmark, 3 ha industri

Antaget Qut=100 l/s

Befintlig damm

Area botten 4200

Area krön 6000 m
2

Snittdjup 0,5 m

Volym 3600 m
3

Fördröjningsbehov 5600 m
3

dimensionerande 

varaktighet 360 min

tillkommande behov 

av fördröjning

2000 m3

Qin=1600 l/s

ca 33,3 ha jordbruk (40 ha-7,8 ha planområdets yta), 
20 skogsmark, 3 ha industri, +0,6 ha jordgubbsodling, 
2,3 ha skolområde, 3,8 ha industri 

Antaget Qut=100 l/s

Befintlig damm

Area botten 4200

Area krön 6000 m
2

Snittdjup 0,5 m

Volym 3600 m
3

Fördröjningsbehov 4600 m
3

dimensionerande 

varaktighet 270 min

tillkommande behov 

av fördröjning

1000 m3

Qin=1400 l/s

ca 33,3 ha jordbruk (40 ha-7,8 ha planområdets yta), 
20 skogsmark, 3 ha industri, 
+7,8 ha "egen 1"

Antaget Qut=100 l/s
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Tabell 5. Beräknade mängder kg/år 

 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

U
ta

n
 r

en
in

g 

 

Ny detaljplan 15 190 0,92 1,4 6,7 0,036 0,43 0,45 0,0019 5400 53 0,028 0,0033 

Ny detaljplan m, 
makadamdike 

10 170 0,54 0,87 3,6 0,019 0,24 0,26 0,0012 3900 27 0,015 0,0019 

Ef
te

r 
re

n
in

g 
i  

b
ef

. D
am

m
 

Nuläge  4,3 120 0,12 0,29 0,79 0,0064 0,045 0,076 0,00042 580 3,8 0,002 0,00024 

Ny detaljplan 6,7 130 0,25 0,54 2,1 0,016 0,084 0,16 0,0011 950 9,1 0,0041 0,00071 

Ny detaljplan med 
makadamdike 

4,6 120 0,15 0,34 1 0,008 0,056 0,095 0,00059 750 4,1 0,0023 0,00033 

Fö
rä

n
d

ri
n

g 
 

(e
ft

er
 r

en
in

g)
 

Efter exploatering  2,4 10 0,13 0,25 1,31 0,0096 0,039 0,084 0,00068 370 5,3 0,0021 0,00047 

Efter exploatering 
med makadamdike  

0,3 0 0,03 0,05 0,21 0,0016 0,011 0,019 0,00017 170 0,3 0,0003 0,00009 

 

Tabell 6. Beräknade föroreningshalter (ug/l). gråmarkerade celler med fet text överskrider 
riktvärden (Riktvärdesgruppen 2009) 

 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

U
ta

n
 r

en
in

g 

 

Ny detaljplan 230 2900 15 22 110 0,58 6,1 7 0,032 82 000 910 0,44 0,056 

Ny detaljplan m, 
makadamdike 

180 3000 9,4 15 63 0,33 4,1 4,4 0,02 68 000 470 0,27 0,032 

Ef
te

r 
re

n
in

g 
i  

b
ef

. D
am

m
 

Nuläge  88 2400 2,5 5,8 16 0,13 0,91 1,6 0,0086 12 000 77 0,04 0,005 

Ny detaljplan 100 2000 3,8 8,1 31 0,24 1,3 2,4 0,017 14000 140 0,062 0,011 

Ny detaljplan med 
makadamdike 

80 2000 2,5 5,9 18 0,14 0,98 1,6 0,01 13 000 71 0,04 0,0058 

 Riktvärde 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400  0.030 

Fö
rä

n
d

ri
n

g
 

(e
ft

er
 r

en
in

g
) Efter exploatering  12 -400 1,3 2,3 15 0,11 0,39 0,8 0,0084 2000 63 0,022 0,006 

Efter exploatering 
med makadamdike  

-8 -400 0 0,1 2 0,01 0,07 0 0,0014 1 000 -6 0 0,0008 
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7. Påverkan på recipienten 

Avsedd exploatering genererar enligt beräkningarna relativt höga förorenings-
koncentrationer, men betydligt lägre efter rening i föreslagna åtgärder. Åtgärder 
kan antingen vara i form av lokalt omhändertagande på kvartersmark alternativt 
kan fördröjning skapas uppströms befintlig damm för att frigöra kapacitet i denna 
för rening av planområdets dagvatten. 

Effektivt för att minska föroreningsbelastning är kloka materialval, goda rutiner 
vid byggnation och renoveringar och planera verksamheter så förorenings-
spridning minimeras. Exempel på detta kan vara hårdgjorda ytor med 
dagvattenhantering på upplagsytor, åtgärder för att minska spridning av 
dammpartiklar m.m.  

7.1. Påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) 

Påverkan på recipienterna bedöms vara liten.   

För Ö s Kalmarsunds kustvatten där näringsämnen är en av de viktiga 
bedömningsfaktorerna för recipienten visar beräkningar på att halten och den 
årliga mängden som belastar recipienten kan minska efter genomförd 
exploatering. 

När det gäller grundvattenförekomstens kvantitativa status är det generellt 
negativt att hårdgöra mark då det riskerar att minska grundvattenbildningen. Men 
i och med att marken som hårdgörs har låg genomsläpplighet och idag är dränerad 
för jordbruket bedöms inte påverkan av den hårdgjorda ytan påverka negativt.  

De åtgärder som föreslås med damm bedöms inte göra skillnad för grundvattnet 
då marken är tät, men det är alltid positivt att hålla kvar vatten på ytan och leda 
dagvatten via diken. Den fördröjningsyta som föreslås i nordöst vid 
fjärrvärmeverket bedöms ha störst positiv påverkan på grundvattnets kvantitativa 
status även om påverkan är låg på grund av markens låga genomsläpplighet.  

Trots att ingen försämring av miljökvalitetsnormerna är att förvänta är det viktigt 
att se till att tillförsel av föroreningar begränsas genom implementering av 
föreslagna åtgärder samt att de framtida verksamheterna minimerar påverkan på 
den kemiska statusens genom goda materialval och bra rutiner. 
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8. Rekommendationer 

Att välja hur dagvattenhantering ska ske kan vara mer eller mindre komplext då 
det beror på en mängd faktorer. Vissa faktorer är hårt styrda och reglerade i 
gällande lagstiftning, medan andra faktorer är med flexibla och öppna för 
kompromisser. Sett till grundvattnet, kustvattnet, den biologiska mångfalden och 
både mikroklimatet och klimatet är det mycket värdefullt att skapa så mycket 
ytliga och gröna dagvattenanläggningar som bara möjligt. Med positiv påverkan på 
mikroklimat avses den temperaturreglerande effekt som grönytor har särskilt om 
det finns träd. I detta område finns även behov av fördröjning och 
skyfallshantering och ytliga system är generellt sett mycket mer robusta då 
begränsningarna i flöde oftast är generösare än vad det är vid täta ledningar.  

Dock är öppna ytlig dagvattenhantering mer platskrävande och kan även vara mer 
skötselintensivt jämfört med täta ledningar.  

Rekommendationen är att det skapas så mycket ytlig dagvattenhantering som 
möjligt då det har så många positiva effekter. Absolut minimum är att skapa ytor 
som säkerställer att fördröjningsbehovet uppnås och att dessa ytor utformas så att 
man även får rening av dagvattnet. I samband med etablering av ny verksamhet 
ska verksamhetens påverkan på miljön bedömas och vid behov ska krav ställas på 
dagvattenhantering innan anslutning till förbindelsepunkt. Detta bör även gälla 
om större parkeringar planeras där till exempel oljeavskiljning kan krävas.  

Om alternativ 3 väljs med trög avledning av dagvattnet på ytan ställs det krav på 
dagvattenhantering på kvartersmark. Detta är svårt att reglera med 
planbestämmelser i plankartan. En möjlighet är att ange att x% av ytan ska vara 
genomsläpplig och där kan 10-50% av ytan vara motiverad. Den högre siffran 
gäller om inga kommunala fördröjningsåtgärder skapas nedströms, vilket inte 
bedöms vara ett rimligt alternativ. Den lägre siffran kan räcka då behovet av 
fördröjning säkerställs med förslagna åtgärder. 

Rekommendationen är att det bör uppmuntras till att dagvattenhantering sker på 
kvartersmark (enligt alternativ 3) och att det säkerställs att erforderlig fördröjning 
(och därmed rening) skapas på kvartersmark där kommunen har rådighet och 
kontroll. Plankartan bör utformas så att dagvattenhantering kan ske enligt 
alternativ två, vilket innebär att det krävs att mark för gata görs tillräckligt bred för 
att inrymma diken samt att plats för dagvattendamm (-ar) anges i plankartan.  

Platsen som väljs för fördröjning/reningsåtgärd bör inrymmas i planen.  

Att ange att stora träd ska sparas är positivt ur ett dagvattenperspektiv. 
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9. Slutsats 

Planområdet föreslås att omfattas av kommunalt verksamhetsområde för 
dagvatten. Dikningsföretaget bör omprövas så att det tydliggörs vad som är 
kommunalt system och vad som hör till dikningsföretaget.   

Det finns begränsad möjlighet till kvittblivning genom infiltration då marken är 
förhållandevis tät. Däremot kan lokalt omhändertagande med bräddning till 
ledning eller dike skapas.  

När det gäller reningsbehov för att inte påverka MKN för vatten är det i viss mån 
verksamhetsberoende. I beräkningarna av föroreningar har det antagits att 
markanvändningen efter planens genomförande motsvaras av ”mindre förorenande 
industriverksamhet”, ytor med natur, yta för odling samt verksamhetsområde. I dessa 
markanvändningar ingår parkeringsytor, lokalgator och grönytor. 

Med föreslagna åtgärder i form av en ny yta för fördröjning bedöms påverkan på 
recipienten bli liten och ingen miljökvalitetsnorm försämras. Övriga föreslagna 
åtgärder i form av lokalt omhändertagande inom planområdet (både inom 
kvartersmark och allmän platsmark) skulle ytterligare förbättra både för 
kustvattenförekomsten och grundvattenförekomsten. När det gäller påverkan på 
kustvattenförekomsten som har problem med övergödning och hög belastning av 
näringsämnen kan planen leda till en minskad påverkan. 

Skyfallskarteringen visar på att flödesvägarna inom planområdet sammanfaller 
med befintliga stenmurar och lokalgata och därmed bedöms planområdet ha låg 
risk för översvämningar. Nedströms planområdet i nordväst finns ett 
översvämningskänsligt område och det krävs att mark reserveras för en ny 
fördröjningsyta/damm (eller flera) för att skydda området nedströms. Lämplig 
lokalisering är till exempel intill den befintliga dammen eller nordöst om 
fjärrvärmeverket, se plansch 1.  

Fördröjning är viktigt även för att bibehålla den befintliga dammens renande 
funktion. Den befintliga dammens utlopp kan behöva ses över för att få önskvärd 
effekt. 

Med utredningens alternativ 2 där konventionell avledning med tät ledning 
kombineras med ytliga system erhålls många fördelar. Därför föreslås det att ett 
dagvattenledningsnät anläggs, men att det även skapas ytliga stråk där det är 
möjligt/lämpligt. Lämpliga delar är till exempel i kombination med befintliga 
stenmurar och i anslutning till naturmarken. 

Kalmar den 11 maj 2020 

Vatten och Samhällsteknik AB 
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