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1. Sammanfattning 

Denna dagvattenutredning är ett underlag för pågående detaljplanearbete för 
Grönhögen. Dagvattenutredningen syftar till att beskriva nuvarande 
dagvattensituation, förändringarna i dagvattenflödet då området exploaterats samt 
ge förslag på dagvattenhantering för planerad bebyggelse inom avrinningsområde. 
Samhället omfattas i nuläget inte av kommunalt verksamhetsområde för 
dagvatten. I Grönhögen är det flera faktorer som påverkar framtida 
dagvattenhantering, se figur 1. 

 
Figur 1. Förutsättningar som påverkar framtida dagvattenhantering 

I och med att delar av Grönhögen ligger lägre än de i framtiden förväntade 
havsvattennivåerna kan det bli aktuellt med ett kustskydd i form av en vall. Ett 
kustskydd skulle medföra att delar av Grönhögen blir instängt och att det därmed 
krävs mer plats för att kunna hantera dagvatten. I framtiden förväntas även 
nedbörden att öka och i kombination med den ökade avrinningen som kan uppstå 
då området förtätas förväntas volymen dagvattnet öka. Det uppstår således 
förstärkta effekter när flera av dessa faktorer påverkar varandra. För att ta hand 
om dagvattnet i Grönhögen är det viktigt att avrinningen hanteras i öppna system 
och infiltreras där så är möjligt. Det kommer sannolikt krävas tekniska lösningar 
så som pumpning och backventiler. 

Enligt beräkningar i denna utredning bedöms det i framtiden behöva finnas ytor 
för att hantera en vattenvolym på ca 4 000 m3 i området kring den nya 
bebyggelsen. Detta gäller underförutsättning att det även anordnas pumpning och 
backventiler samt att framtida kustskydd har tillräcklig täthet. 

Det är rekommenderat att ny bebyggelse höjdsätts och att andelen hårdgjord yta 
begränsas. Utformning av framtida dagvattenhantering kan först bestämmas efter 
att kustskyddets sträckning och utformning konkretiserats och att planområdets 
avgränsning fastställts. Det rekommenderas modellering av dagvattensystemet där 
risker vid regnscenarion, olika havsvattennivåer och stormpåverkan kan studeras. 

Då mycket lite dagvatten förväntas nå Kalmarsund utan att passera anläggning för 
utjämning och rening bedöms det inte föreligga risk för negativ påverkan på 
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recipientens miljökvalitetsnormer (MKN). Den planerade bebyggelsen minskar till 
och med påverkan på recipienterna då sanering av förorenad mark kan bli aktuell.  

2. Bakgrund och syfte 

Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Mörbylånga kommun utfört 
denna dagvattenutredning som ska vara ett underlag för detaljplan för 
Grönhögen. Utredningsområdet omfattar stora delar av Grönhögen, se figur 2. 
Gränsen för detaljplanen kommer sannolikt att minskas och kommunen planerar 
inte förändringar inom hela området. Den nya detaljplanen upprättas för att 
möjliggöra ny bostadsbebyggelse, verksamhetsområde och sportverksamhet samt 
naturmark. 
 

  
Figur 2 Utredningsområdet 

Planen ska även möjliggöra anläggande av ett kustskydd. I och med framtida 
klimatförändringar förväntas vattennivån i Kalmarsund att stiga. Parallellt med 
denna dagvattenutredning bedrivs en utredning om kustskydd där risker vid höga 
vattennivåer analyseras och skydd för att minimera risker föreslås.  
Konsekvenser av detta skydd i form av en vall vid dagvattenhantering beskrivs i 
denna dagvattenutredning. Denna utredning syftar till att utreda och ge förslag på 
åtgärder för att skapa god dagvattenhantering och minimera risker för 
översvämning vid skyfall för befintlig och planerad bebyggelse. 
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3. Befintliga förhållanden 

Grönhögen är en liten ort som ligger intill Kalmarsund på sydvästra Öland, cirka 
tre mil söder om Mörbylånga och åtta kilometer norr om Ottenby. Grönhögen 
omges av odlingsmarker i söder och norr och av Stora Alvaret i öster. Söder om 
planområdet finns ett bostadsområde (Nybo).  

Det aktuella utredningsområdet i Grönhögen består av äldre småskalig 
bebyggelse, hamnen samt mer storskaligt industrilandskap norr om hamnen. 
Väster om Ottenbyvägen (länsväg 136) ligger ortens camping och stuguthyrning.  

Det finns tre dammar i området, se figur 3. Dammarna är rester från den tidigare 
industriverksamheten. Norr om utredningsområdet finns en större damm som 
hör till golfanläggningen. Intill Kalmarsund finns ytterligare en stor damm. Denna 
har övergått till att bli en fågeldamm, i denna utredning kallas den Fågeldammen. 
Strax nordöst om Fågeldammen finns en liten damm, med mindre vattendjup och 
mycket växtlighet, se figur 3.  

 
Figur 3. Översikt med nuvarande bebyggelse 
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3.1. Topografi 

Marken faller västerut från Ottenbyvägen mot Kalmarsund, se figur 4. Det finns 
en tydlig övergång där den planare kustnära delen släntar upp till landborgen. Vid 
Golfvägen i nordöst är marken uppfylld med en tydlig slänt söderut mot f.d. 
jordbruksmark.  

Stora delar av marken är uppfylld och i figur 4 visas den tidigare strandlinjen. 

Stora delar av Grönhögen är belägen under +2,91 m.ö.h, se figur 4. 

 
Figur 4. Topografi. Höjder enligt LM höjdmodell, via Scalgo Live.  
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3.2. Geologi, hydrogeologi 

I öster, ovan landborgen utgörs marken av sedimentärt berg följt västerut av 
svallsediment/ grus i övergång till den uppfyllda marken, se figur 5.   

Det har gjorts flera miljötekniska utredningar, bland annat för den f.d. 
industrimarken1,2 i området som är markerat i figur 5. Enligt undersökningarna 
utgörs jordlagren av fyllnadsmassor av varierande sammansättning, vanligen 
restprodukter från den tidigare industriverksamheten [tillverkning av blåbetong]. 
Normal fyllnadsmäktighet är ca 1-3 meter. Fyllnadsmassorna vilar direkt eller via 
lager av upp till 2 m sand, på naturlig morän. Ställvis förekommer inslag av grus i 
sanden. Sammantaget bedöms jordmassorna ha mycket hög genomsläpplighet.  

Enligt SGU:s3 brunnsregister finns ett antal borrade energibrunnar i området. 
Data för några utvalda brunnar har studerats. Inga noteringar finns om ytligt 
grundvatten. I den kustnära delen där topografin är flack med en medelhöjd på ca 
1,9 m.ö.h. är avståndet till grundvattnet mindre än 2 m. Grundvatten har 
observerats i flera provgropar. 

En stigande medelhavsnivå medför att grundvattennivå stiger i motsvarande grad 
vid strandlinjen. Denna stigning kommer begränsas till de lägre delarna av 
Grönhögen och sannolikt sker begränsad höjning uppströms i och med att 
markens topografi och genomsläpplighet.   

En höjd grundvattennivå kommer att medföra ökat inläckage till 
dräneringsledningar och även till spill- och dagvattenledningar som ligger under 
grundvattenytan.  

 

 

1  LA Geo Miljö AB på uppdrag av Lofthusen förvaltning AB 2011 
2  
3 Sveriges Geologiska undersökningar 
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Figur 5. Jordlager enligt SGU. Röd linje visas höjdkurva +3 m.ö.h 

Lokalt omhändertagande av dagvatten på fastighet samt via perkolationsbrunnar i 
gata är tekniskt möjligt.  Infiltration är dock endast tillämpligt om riskerna för 
urlakning av förekommande markföroreningar bedöms acceptabla. Infiltration av 
större volymer dagvatten bör därför inte tillåtas i Grönhögen utan fördjupad 
undersökning görs eller att jordlager skiftas. Infiltration av dagvatten från enstaka 
stuprör eller gatubrunnar bedöms kunna ske utan risk för urlakning. 

Vid infiltration av dagvatten i mindre anläggningar i form av nedsänkta grönytor 
går det inte att räkna med att fastläggningar av föroreningar kan ske i de 
förekommande jordlagren. Uppbyggnad måste i dessa fall ske med nytt material 
för att säkerställa rening. 
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3.3. Avvattning 

I nuläget finns det få dagvattenledningar inom utredningsområdet, se figur 6. 
Utredningsområdet omfattas i nuläget inte av kommunalt verksamhetsområde för 
dagvatten. För rinnvägar se röda pilar i figur 6. I nuläget kan området delas in i ett 
antal minde avrinningsområden där flera är små och avrinner till små lokala 
lågområden. Hamnvägen är en diffus vattendelare. I framtiden kan ny bebyggelse 
möjliggöra en tydligare indelning i avrinningsområden när vattnet styrs mer 
kontrollerat i lågstråk.  
 

 
Figur 6. Befintlig avvattning med brunnar och övriga konstruktioner inventerade i fält 

Vid platsbesök 2021-05-06 inventerades brunnar och diken. Det kom nederbörd i 
samband med platsbesöket och det togs noteringar om det fanns rinnande eller 
stående vatten i brunnar, se figur 6. Sannolikt hanteras allt dagvatten från befintliga 
bostäder och lokalgator via infiltration. Enligt Mörbylånga kommun finns ingen 
känd dagvattenproblematik inom planområdet. 

Kammare ovan 
mark 
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I Golfvägen i norr finns en ledning som börjar på östra sidan av Ottenbyvägen. 
Det finns inga gallerbrunnar eller trummor som leder in vatten till ledningen. 
Denna ledning tycks ha anlagt för processvatten eller för att leda länsvatten från 
dagbrottet öster om Ottenbyvägen. Vid inventering i fält har inga brunnar eller 
stuprör hittats som är anslutna till ledningen. Ledningen har ett utlopp i dammen 
(Golfbanan). Utloppet är via en betongledning 450 mm i diameter. Flödet fördelas 
i tre pipor, se figur 7. Trots regn vid platsbesöket var utloppet helt torrt. 
Vägdikets vatten infiltrerar sannolikt i marken.   

 
Figur 7. Utlopp till Golfbanans damm 

Ytterligare utlopp/inlopp finns via ett gjutet rektangulärt ut/inlopp i 
Fågeldammen. Utloppet var vid platsbesöket igenvuxet vilket tyder på att det inte 
är några frekventa stora flöden. Vattengången är ovan dammens vattenyta.  
I anslutning till dammen finns en kammare ovan mark med pumpanordning, se 
figur 8. Det var vatten i kammaren i höjd med dess överkant vid platsbesöket.  

 
Figur 8. Kammare ovan mark 

Längs den sista delen av sträckan ligger två parallella ledningar vilket tyder på att 
det kan ha letts vatten både till dammen och in mot industrin. Ledningen ligger 
delvis under en byggnad.  

Hela systemet med processvattenledningar och kammare föreslås slopas då 
dessa ej bedöms kunna nyttjas för dagvattenhantering.  
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I Hamnvägen finns en dagvattenledning utan utlopp. Detta är sannolikt en 
perkolationsledning. Vid platsbesök var denna torr trots nederbörd. Enligt 
terrängmodellen lutar marken bort från vägen och vattnet sprids över en mycket 
stor yta där lägsta punkten är Fågeldammen, vilket resulterar i att det i teorin 
avrinner vatten till dammen men i praktiken infiltrerar vattnet lokalt.  

I planområdets södra gräns finns en dagvattenledning i Nybovägen. Detta område 
påverkas inte av planområdet. På Ottenbyvägens östra sida finns grunda vägdiken. 
Inga trummor har hittats i vägdikena. Slutsatsen är att det sker lite tillrinning av 
externt dagvatten till planområdet. 

Vid skyfall rinner dagvatten ner mot det stora flacka området och bildar 
vattenpölar. Längs Hamnvägen finns enstaka hus med källare där dagvatten kan 
orsaka problem. Dessa källaröversvämningar är svåra att avhjälpa med nya 
dagvattenbrunnar då gatan har längslutning och det finns risk att vattnets 
hastighet är så stor att vatten kan rinna förbi brunnar och ned mot källare.  
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4. Nederbörd och havsvattenstånd 

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 mm4, som kom under ett 
åskregn i Mörbylånga den 26 juli 1972. Snösmältning kan också orsaka stora 
flöden, vilket till exempel skedde 2010 med översvämningar i bland annat 
Färjestaden. Vid detta tillfälle var odlingsmark som sluttade mot samhället frusen 
och i kombination med snabb snösmältning uppstod stora flöden. 

Årsmedelnederbörd 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 1,4. Klimatfaktor 1,4 är högre än nuvarande 
rekommendation5, men på grund av Grönhögen i framtiden kan omgärdas av ett 
kustskydd, vilket begränsar avrinningen har det högre värdet valts i denna 
utredning5  

I tabell 1 redovisas dimensionerande vattenstånd.6 För dagvattensystemet är 
medelvattenståndet dimensionerande, men byggnation ska skyddas även mot 
högvattenstånd. 
 

Tabell 1 Dimensionerande vattenstånd 

 Vattenstånd år 
2020 [m.ö.h] 

Vattenstånd år 
2100 inkl 
landhöjning 
[m.ö.h]] 

Vattenstånd år 
2120 inkl 
landhöjning 
[m.ö.h] 

Medelvattenstånd +0,14 +0,77 +1,05 

Dimensionerande 
vattenstånd 

+1,54 +2,63 +2,91 

 
Havsnivån i Kalmarsund varierar i förhållande till medelvattennivån beroende på 
vindar och lufttryck i Östersjöområdet och Kattegatt. För mer utförlig 
beskrivning av vattennivån hänvisas till SMHI7 samt rapporten Grönhögen 
Kustskydd8.  

 

 

4 https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/nederbord 
5 Beslut möte 2021-08-31 
6 Vatten och Samhällsteknik. (2021). Grönhögen Kustskydd. 
7 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Rapport Extremvattenstånd Kalmar 
8 Vatten och Samhällsteknik 2021 
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För att bedöma risken för kraftig nederbörd i kombination med höga vattenstånd 
i Kalmarsund har analyser gjort på uppmätt nederbörd och uppmätta vattenstånd. 
Nederbördsdata (dygnsvärden) för den närmsta mätstationen vid Ölands södra 
udde har hämtats från SMHI9. Mätdata omfattar perioden 1900-2021. I figur 9 
visas högsta uppmätta nederbörd. I diagrammet framkommer det att det är under 
juli till september som den mesta nederbörden faller. 

 

Figur 9 Högsta uppmätta månadsnederbörd, Ölands södra udde. Bearbetad data SMHI 

I figur 10 visas uppmätta vattenstånd vid Kungsholmsfort, Blekinge (perioden 
1900-2007). Denna mätstation används då den har längst mätserie.  

 

Figur 10 Uppmätta vattenstånd vid Kungsholms fort. Bearbetad data SMHI 

När dessa diagram jämförs framgår det att det under perioder med stor 
nederbördsmängd vanligen är låga vattennivåer i Kalmarsund. Dock visar aktuell 
forskning att det kring år 2075 kan ske ett trendbrott (tippingpoint) där 
vinterstormar kan en påtagligt större effekt med höjda vattennivåer10 

 

9 SMHI, nederbördsmängd dygn, Ölands södra udd och Ölands södra udde A 
10 A methodology for the assessment of compound sea level and rainfall impact on urban drainage networks in a 
coastal city under climate change. City and Environment Interactions.Volume 12, December 2021 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
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Vid projektering av dagvattensystem måste framtida vattennivåer beaktas. Det 
rekommenderas modellering av dagvattensystemet där risker vid regnscenarion, 
olika havsvattennivåer och stormpåverkan kan studeras. Dagvattennätets (och 
spillvattennätets) utformning kan få olika effekter vid olika scenarion. Den 
stigande medelvattennivån orsakar jämnt fördelad spridning av vattnet i de 
låglänta delarna av Grönhögen vilket påverkar många. Stormhändelser riskerar att 
orsaka mer frekvent förekommande risker för ett fåtal. Med rätt anpassningar där 
vatten till exempel kan brädda ut i parkmark reduceras riskerna. 

Skyfallsanalys har gjorts med hjälp av programmet Scalgo Live11. I figur 11 har de 
största rinnstråken markerats med rött/lila. Dessa är särskilt viktiga att beakta vid 
framtida förändringar. I analysen antas marken vara helt mättad/hårdgjord och 
ledningsnät/perkolationsbrunnar saknas. Analysen är gjord med en inlagd trumma 
under Ottenbyvägen i syfte att få ett worst-case scenario där även vatten från 
naturmarken öster om Ottenbyvägen leds in mot Fågeldammen. Det ger därmed 
en överdriven bild av problematiken vid skyfall, men är ett verktyg för att 
identifiera problemområden. 100 mm kan i detta område betraktas som ett 1000-
årsscenario. 

 
Figur 11. Skyfallsanalys nuläge, 100 mm nederbörd 

 

11 Scalgo Live är en plattform som, med hjälp av Lantmäteriets kartdatabas används för att 
genomföra scenarion där vattnets beteende över topografin kan studeras. 
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5. Recipient 

I nuläget finns inga utlopp till Kalmarsund. I framtiden kan nytt dagvattennät 
ledas till Fågeldammen. Fågeldammen är en invallad del av Kalmarsund. Den 
beskrivs vidare i stycke 6.1: Det är inte givet om Fågeldammen ska ses som en 
recipient eller en teknisk anläggning.  

Grundvattnet på platsen tillhör Västra Ölands kalkberg, en sedimentär 
bergförekomst. (SE 628995-153160). Ytligt avrinnande vatten rinner till 
kustvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten (SE562000-162271). Den 
ytliga avrinningen till recipienten är liten.  

Grundvatten – Västra Ölands kalkberg (SE629295-155070) 
Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med otillfredsställande 
kvantitativ status och med god kemiskstatus (VISS12 2019-11-13). 

Kalmar län är relativt nederbördsfattigt och har de senaste åren haft frekventa 
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 och det har skett 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 den förra bedömningen beror dels på en 
verklig försämring i vattenmiljön 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 kan inte klassas som 
otillfredsställande eftersom medelvärdet för ämnena är långt under riktvärdena. 
Tillförlitligheten är satt till låg. 

Ytvatten – Ö s Kalmarsunds kustvatten (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 är 
hög. 

Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status (VISS 2020-03-06). 
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 
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gränsvärde för PBDE som tyder på att gränsvärdet överskrids i alla ytvatten. 
Bedömningen är en nationell extrapolering.  

Ventlige vattenskyddsområde 

Utredningsområdet angränsar i öst till Ventlinge vattenskyddsområde som har sin 
yttre gräns jämte Ottenbyvägen. Inget dag- eller grundvatten avrinner österut och 
utredningsområdet bedöms inte påverka vattentäkten. 
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6. 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 och 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. 

I och med att det planeras ett framtida kustskydd bör en högre säkerhet gälla vid 
utformning av planområdet med avseende på skyfallshantering. Fullt utbyggt 
kustskydd medför att det skapas instängda områden.  
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7. Planerad exploatering, förutsättningar 

Kommunen har tagit fram skiss på framtida bebyggelse. I figur 12 visas fem olika 
områden (B1-B5) där ny bostadsbebyggelse planeras.  

 
Figur 12 Förutsättningar och skiss på framtida bostadsbebyggelse. Linje visar 
snittlinje av sektion. Ellipser markerar två föreslagna nya byggnader 

Område Kommentar 

B1 Utreds för villabebyggelse och här har även en dagvattendamm föreslagits. Dammen 
bedöms få liten tillrinning och har därför låg potential som vattenhållande och renade 
funktion. Marken är låglänt och platsen kan ha utjämnande funktion vid skyfall. Därför bör 
den bevaras som park/naturmark. Området vid Golfvägen är uppfylld. 

B2 Utreds för villabebyggelse 

B3 Området utgörs i nuläget av en större industribyggnad. Marken är plan och enligt 
skyfallsanalysen kan det bli stående vatten på marken norr om det befintliga huset, mellan 
huset och den lilla dammen. Dock sprids vattnet över en stor area och det blir inga djupa 
vattensamlingar. Vid byggnation i närheten av det befintliga huset måste avvattningen 
beaktas och utbyggnad av ledningsnät kan behövas.  
 

B4 Området utgörs i nuläget av grusytor och grönytor. Historiskt har detta varit upplagsytor. 
Ytan ligger aningen högre än omkringliggande mark och enligt skyfallsanalysen blir det lite 
vatten samlat söder om upplagsytan. Det är oklart om denna yta är dränerad, men det 
finns ett dagvattenutlopp till Fågeldammen samt en dagvattenledning utan utlopp i den 
södra gränsen av upplagsytan. Inga brunnar har setts i fält.  
 

B5 Området omfattar en planerad villafastighet på befintlig grönyta. Det är inte ett lågområde 
i nuläget och ytan fyller ingen funktion som framtida yta för dagvattenhantering. 
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Planförslaget innebär ingen förändring av markanvändningen norr om Golfvägen, 
men området ingår i utredningsområdet då det kan omfattas av detaljplanen (t ex 
på grund av förändringar i fastighetsgränser). I figur 12 är även två planerade nya 
byggnader (verksamhetsområde) markerade, denna mark är hårdgjord i nuläget 
och de nya husen innebär ingen stor förändring i avrinningen. 

Sett till förutsättningar för dagvattenhantering finns tre områden med olika 
förutsättningar, se figur 12;  

• det flacka industrilandskapet där ny bebyggelse planeras  

• befintlig bebyggelse där marken är högre än 3 m.ö.h där det finns 
möjlighet till lokalt omhändertagande (LOD)  

• befintlig bebyggelse där marken är lägre än 3 m.ö.h.  

Beroende av möjligheterna till infiltration sett till förekommande 
markföroreningar och hur det framtida kustskyddet utformas gäller olika 
rekommendationer. I figur 13 visas en illustration, i sektion och plan, på ett 
scenario där mark för ny byggnation har höjts. Höjning krävs för att få täckning 
på självfallsledningar.  

Om mark inte höjs måste dagvatten avledas i grunda ytliga system 

 
Figur 13. Typsektion och illustration i plan 

Två alternativa principer kan tillämpas när det gäller dagvattenhanteringen för den 
planerade nya byggnationen i Grönhögen, antingen lokalt omhändertagande eller 
bortledning i tät ledning.  
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7.1. Princip 1 – Lokalt omhändertagande (LOD)  

Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, innebär att dagvatten hanteras på 
den egna tomten, istället för att ledas ned i dagvattensystem eller avlopp. I och 
med att delar av Grönhögen blir instängt område om en vall anläggs är det en stor 
fördel att sprida vattnet över en stor yta där det kan infiltrera på många platser. På 
så sätt blir risken för problematisk översvämning mindre.  

Lokalt omhändertagande förutsätter att det finns möjlighet för de enskilda 
fastighetsägarna att infiltrera eller magasinera sitt dagvatten inom fastigheten samt 
att gator avvattnas genom infiltration och ytlig avrinning. Begreppet har med tiden 
kommit att omfatta även dagvattenhantering där bräddning kan ske till tät ledning 
eller kommunalt dike.  

Nedan visas exempel på hur lokalt omhändertagande av dagvatten kan ske vid den 
framtida nya byggelsen i Grönhögen se figur 14 - figur 16. I figurerna visas den 
problematik som finns när det gäller höga grundvattennivåer och därmed att det 
finns behov att marken höjs. Man kan inte räkna med att omhändertagandet 
fungerar hela året och därför behövs dränering och bräddning till dike, damm eller 
ledning. I figurerna visas nuvarande vattennivå ca +0,14 m.ö.h och framtida 
bedömda ”normalvattennivå” ca +1 m.ö.h. Den högre vattennivån illustreras i 
hela sektionen med en streckad linje, dels för att belysa att grundvattnet höjs om 
vattennivån i Kalmarsund stiger, men även för att visa dämningsnivå/vattengång i 
framtida ledningsnät. 

Snittet är tagit genom södra delen av Fågeldammen och visar framtida bebyggelse 
(baserat på skissunderlag erhållet av kommunen 2021-05-05), se figur 12.  

Dagvattnet kan infiltreras via en stenkista, se figur 14. Som figuren illustrerar styr 
grundvattennivån utformningen och möjligt djup på stenkistans 
grundläggningsnivå och möjlighet till dränering av hus. 

 
Figur 14. Sektion som visar befintliga Fågeldammen och ny bebyggelse med förslag 
på dagvattenhantering i stenkista 
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En stor fördel med lokalt omhändertagande är att dagvattnet kan nyttjas för 
bevattning inom fastigheten (om vattnet magasineras). Dagvattnet kan ledas till 
tankar för magasinering och nyttjas för bevattning, se figur 15.  I figuren 
illustreras även grönremsa för infiltration i lokalgatan samt stuprörsutkastare som 
avleder takdagvatten till grönyta. 

 
Figur 15. Sektion med förslag på regnvattentank och utkastare till grönyta 

För att det ska vara möjligt med lokalt omhändertagande av dagvattnet måste 
följande krav uppnås: 

• Marken på platsen för infiltration måste vara lämplig sett till 
förekommande markföroreningar. 

• Innan bygglov ges måste fastighetsägaren visa hur dagvattnet ska tas om 
hand 

• Hus ska byggas så att de klara de rådande förhållandena på platsen (till 
exempel när det gäller grundvattennivåer) och även framtida förväntade 
risker i ett förändrat klimat måste beaktas) 

• Källare ska ej tillåtas 

• Krav bör ställa på lägsta nivå för färdigt golv i samordning med de risker 
som kan finnas vid höga vattennivåer i havet eller skyfall. Nivå på färdig 
golv kan först ges efter fastställande av bebyggelse och kustskyddets 
utformning. 

• Begränsa andelen hårdgjord yta och/eller begränsa byggrätt/tomtstorlek 

• Ny bebyggelse måste höjdsättas så att skyfall avrinner mot grönområden 
eller dammar 

• Lokalgator måste ha grönremsa eller dike som kan hantera både normal 
nederbörd och skyfall 
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7.2. Princip 2 – Tät ledning 

Ett nytt dagvattenledningsnät kan anläggas med utlopp till Kalmarsund eller till 
Fågeldammen. Vattengången bör placeras på ca +1  m.ö.h eller högre för att 
undvika dämning även i framtiden. Backventiler krävs för att skydda mot högre 
vattenstånd.  

Att leda bort dagvattnet i tät ledning innebär därmed i detta flacka område att det 
krävs höjdsättning för den nya bebyggelsen så att ledningen får fall och täckning.. 

I figur 16  illustreras behovet av fyllning vid anläggande av täta ledningar. 

 
Figur 16. Sektion som visar dagvattenhantering i tät ledning och fyllning av mark. 
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För att anlägga täta dagvattenledningar måste följande krav uppnås: 

• Höjdsättning av nya gator så att självfallsledningar kan läggas.  
Förprojektering av mark och VA 

• Ny bebyggelse måste höjdsättas så att skyfall avrinner via lokalgator mot 
grönområden eller dammar. Lokalgator ska generellt placeras lägre än 
kvartersmark. 

• Lokalgator bör ha grönremsa som kan hantera skyfall 

• Källare ska ej tillåtas 

• Krav bör ställas på lägsta nivå för färdigt golv i samordning med de risker 
som kan finnas vid höga vattennivåer i havet eller skyfall. Nivåer på färdigt 
golv hänger samman med hur utförande blir av framtida kustskydd. 

Områden för dagvattenhantering bör reserveras i plankartan. Dessa ytor 
blir då styrande när det gäller framtida utformning av lokalgator och 
bostadskvarter.  



   

2020-xx 
 
  

 

 23 
  

8. Riktlinjer för planering med hänsyn till skyfall 

Vad gäller skyfall bör sammanhållen bebyggelse planläggas så att den årliga 
sannolikheten för att bebyggelse tar skada är mindre än vad som statistiskt sett 
sker en gång var hundrade år.13. Detta innebär att mark ska höjdsättas så att 
avrinning kan ske till recipient eller till ytor som tillfälligt kan tåla översvämning.  

Kommunen måste ha rådighet över marken där åtgärder planeras varför dessa ska 
placeras inom allmän platsmark, alternativ att man via avtal kan visa att 
kommunen har rådighet över marken vid planens antagande.  

Dagvattensystem dimensioneras i tre nivåer: 

1. Återkomsttid för fylld rörledning, så kallad hjässdimensionering. 

2. Dagvattnet når markytan, så kallad markdimensionering 

3. Kritisk nivå när dagvattnet når byggnader med skador på dessa som följd.  

 
När det gäller dimensionering för fylld rörledning finns det minimikrav på 
återkomsttider. Dessa redovisas i tabell 2. Bebyggelsen i Grönhögen bör 
definieras som tät bebyggelse (eller centrumområde).  

Tabell 2 Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 
dagvattensystem, från tabell 2.1 Svenskt Vatten P110. 

 
I och med att områden kan bli instängda föreslås återkomsttid om minst 20 år 
vara dimensionerande för fylld ledning. Pumpar och utloppsanordningar genom 
vall kan behöva dimensioneras för längre återkomsttid eller med hög 
säkerhetsfaktor. Vid projektering beslutas vilka dimensioneringskriterier som ska 
gälla. Dagvattenhantering bör i så stor utsträckning som möjligt avledas ytligt och 
för dessa ytliga system gäller markdimensionering. I de fall ytlig avrinning kan ske 
till Fågeldammen kan lämplig dimensionerande återkomsttid vara 20 år. Men i 
och med att områden kan bli instängda föreslås återkomsttid om minst 50 år vara 
dimensionerande för trycklinje i marknivå.  

I figur 13 visas att det kan gälla olika återkomsttid vid dimensionering av ledning 
respektive diken. Styrande för framtida dagvattenhantering är det planerade 
kustskyddet (vilken kan komma att skära av flödesvägar), grundvattennivåer, 
markföroreningar samt framtida höjdsättning av mark.  

 

13 Boverket 
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9. Planerad exploatering, åtgärdsförslag 

Täta lösningar kan krävas inom området med uppfylld mark beroende på 
markföroreningar och avstånd till grundvattennivåer. Ytterligare utredning kring 
markföroreningar krävs.  

Pumpning av såväl drän- som dagvatten kan behövas i lågt belägna områden.  

I figur 17 redovisas förslag på framtida dagvattenhantering för den nya 
bebyggelsen som planeras i Grönhögen.  

 

Figur 17 . Illustration av föreslagen dagvattenpark 

 

9.1. Förslag på åtgärder inom kvartersmark 

Regnvattentank 
I detta område med relativt lite nederbörd och torra somrar kan man med fördel 
magasinera dagvattnet och nyttja för bevattning. Viktigt att tänkta på är att 
magasinet måste kunna tömmas via bräddning och om det inte görs genom 
bevattning bör man välja annan metod. 
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Dagvattenkasetter och stenkistor 
Dagvattnet kan ledas till perkolationsbrunnar, underjordiska dagvattenkassetter i 
plast eller stenkistor. Viktigt att beakta är grundvattennivåer och tömningstider.  

Rännor 

Rännor föreslås på vissa sträckor av Hamnvägen och Badvägen. Rännor kan i sin 
enklaste form vara ett veck som styr vattnet. 

Där kantsten finns rinner vattnet längs kantstenen, men översyn kan behövas vid 
infarter så att vattnet styrs vidare längs vägen och inte in på infarten. 

Ny linjeavvattning kan vara ett alternativ, se figur 18 för exempel. Dessa kan dock 
riskera att sätta igen och rensning krävs regelbundet.  

   

Figur 18. Exempel på rännor 
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Nedsänkta 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 19.  Där terrassen är tät terrass 
läggs dränering 

Ytbehovet är ca 5- 10% av den anslutna hårdgjorda ytan.  

 

Figur 19. Exempel på avledning till gräsyta, kv Inspektoren Kalmar och 
dagvattenhantering invid parkeringsyta, foto från Klimatanpassningsportalen 
 

Oljeavskiljning 
Oljeavskiljning krävs på större parkeringsytor och uppställningsplatser. 

Permeabel beläggning 
Mindre parkeringsytor kan anläggas med permeabel beläggning, t ex gräsarmering, 
se figur 20. 

 
Figur 20. exempel på gräsarmering.  
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9.2. Förslag på åtgärder inom allmän platsmark 

Nya lokalgator bör förses med grönremsor för infiltration. 
Parkmark ska utformas så att tillrinnande vatten kan omhändertas.  

9.3. Befintliga dammar 

Tre dammar beskrivs inom planområdet, se figur 21.  Dessa dammar härstammar 
från brytning av skiffer och har endast lite naturlig tillrinning.  

Dammar och våtmarker med vattenspegel, som är anlagda av människan, 
omfattas av det generella strandskyddet. Nya dammar kan också inkluderas i det 
utvidgade strandskyddsområdet. Det senare kan vara aktuellt intill andra vatten, i 
de fall strandområdena är sammanhängande och de bedöms ha värden för 
strandskyddets syften. (länsstyrelsen Skåne, 2019) 

Översyn pågår kring lagstiftning gällande strandskydd. Utredningen om översyn 
av strandskyddet har lämnat över sitt betänkande till regeringen. Förslag: 
Strandskydd ska inte gälla vid anlagda vatten som har tillkommit efter 1975. 
Förslaget införs i 7 kap. 13 § första stycket miljöbalken. (Tillgängliga stränder - ett 
mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78). Vattenytorna i Grönhögen tillkom 
före 1975. 

 
Figur 21. Lantmäteriets historiskt ortofoto, referensår 1975 
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Golfdammen 

I samband med att den befintliga ledningen som går under Ottenbyvägen till 
Fågeldammen slopas kan man överväga att anlägga nytt utlopp direkt till 
Fågeldammen. I nuläget kan ledningen och ledningsgraven vara dränerande även 
om bedömningen är anlagd för processvatten. 

Ottenbyvägen är statlig och Trafikverket ansvarar för avvattning och ev åtgärder 
och konsekvenser av otillräcklig avvattning. Figur 22 visar hur vägen och diket 
ser ut i nuläget.  

 
Figur 22. Google street View, mur och häck vid Ottenbyvägen 

För att leda vattnet till Golfdammen krävs det en ny trumma under Ottenbyvägen 
och Golfvägen, se figur 23. Om skicket på den befintliga ledningen tillåter det kan 
den nyttjas i framtiden. Eventuellt behövs då relining. 

 
Figur 23. Trumma under Ottenbyvägen 
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Fågeldammen 

Kustskyddets placering avgör framtida funktion av Fågeldammen. Om 
kustskyddet placeras mellan havet och Fågeldammen kan dammen ses som 
recipient för dagvattnet. Dammen har då även funktion som efterpoleringsdamm. 
Denna placering av kustskyddet medför att Fågeldammen blir ett stort magasin 
för skyfall. I och med dammens storlek finns det gott om volym för tillrinnande 
vatten. Om kustskyddet placeras mellan Fågeldammen och bebyggelsen måste 
andra ytor reserveras för skyfallshantering, se kapitel 9.4 

Dammens area är knappt 2,7 hektar. Det finns inget utlopp till Kalmarsund. 
Styrande för hur stor volym som kommer att finnas tillgänglig beror på förväntad 
vattennivå i dammen i framtiden.  

 
Text från Mörbylångas översiktsplan 

Provtagning av dammens bottensediment har genomförts och sedimentet är 
förorenat. Innan dagvatten ansluts till dammen måste risk för ökad 
internbelastning från ansamlat sediment och uppvirvling av gammalt sediment 
utredas. Åtgärder som bedöms kunna vara aktuella är dämpning av flöden, 
erosionsskydd och ev muddring. Dammen har goda förutsättningar att ta emot 
det aktuella dagvattnet från bostadsbebyggelse i och med att det förväntas ha 
relativt låg föroreningshalt.  

Dagvattenanläggningar rekommenderas innan anslutning till Fågeldammen främst 
för att skapa förutsättningar att ta bort ansamlat sediment. Denna anläggning kan 
bestå av dike och en mindre damm (fördamm) och dessa ska utformas så att de 
har oljeavskiljande funktion. Anläggningen kan med fördel göras långsmal. 
Normalt rekommenderas en fördamm ha en volym som motsvarar 15-20 % av 
dammens, men då Fågeldammen är så pass stor utformas denna fördamm för att 
få god avskiljning och god möjlighet att utföra sedimentborttagning. Ju större area 
som finns tillgänglig desto bättre förutsättningar finns det att gestalta fördammen. 
Rekommenderad area är 1000 m2 och att den permanent vattenyta bli ca 500 m2. 
Fördammar ser ofta mer tekniska ut då de utformas med tanke på 
sedimenttömning. Det bör gå att tömma dammen och gärna köra ner med en 
mindre grävare. I detta fall där det är relativt lite förorenat dagvatten är det viktigt 
att uppehållstiden blir lång.  

Dammen är en f.d. industridamm och ligger utmed det mycket kustnära 
promenadstråket och i anslutning till hamnen. Stråket utmed kusten och det centrala 
läget gör området kring Dammen både tillgängligt och attraktivt att använda för 
allmänheten och är idag en tilltalande miljö där fåglar häckar och människor uppehåller 
sig. Miljön karaktäriseras av Kalmarsunds öppenhet och utsikt.  
- Dammen med omgivning ska bevaras och utvecklas för rekreation och natur. 
Dammens rika fågelliv ska ses som en del av Dammens upplevelse och kvalitet.  
- Ny bebyggelse i anslutning till Dammen ska förbättra allmänhetens kontakt med hela 
Grönhögens kust. 
- Dammområdet är lämpligt för rekreation och fritidsaktiviteter som t.ex. trampbåtar 
och stand-up-paddling, men mindre lämpligt för bad med tanke på intilliggande 
tidigare verksamheter som kan ha påverkat förhållandena i vattnet och på botten 
negativt. 
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Lilla dammen (Damm 3) 

Dammens area är knappt 2 700 m2. Det finns inget utlopp till Kalmarsund. 
Skötselmässigt är det ofta att föredra att rening sker i en mindre damm som denna 
jämfört med en stor. I och med att dammen avses att bevaras för fågellivet (om 
den bevaras) är det dock olämpligt att leda orenat dagvatten till denna damm om 
inte utredning av påverkan sker först. I och med att dammen i nuläget inte har så 
stor vattenvolym blir påverkan större än vad den skulle bli på Fågeldammen. 
Enstaka fastigheter kan däremot leda sitt vatten till dammen och ett visst tillflöde 
kan vara gynnsamt för dammen. Dammens area medför att en viss 
utjämningsvolym kan erhållas, men inte tillräckligt för att säkra vid skyfall. 

9.4. Dagvattenpark 

För att rena dagvattnet och skydda bebyggelsen vid skyfall föreslås en 
dagvattenpark mellan den planerade bebyggelsen och kustskyddet. Ytbehovet för 
dagvattnet beror på kustskyddets placering i förhållande till Fågeldammen. Det 
styrs även av framtida grundvattennivå. genom slussluckan går det att säkerställ att 
skador på byggnader ej uppstår. Utjämningsbehovet styrs av pumparnas kapacitet 

Dimensionering bör minst ske för framtida medelvattennivå vilken enligt 
utredning för framtida kustskydd kan antas bli +1,05 m.ö.h. Det innebär att 
vattennivån mellan regn ska kunna sänkas till denna nivå. Detta kan delvis ske via 
ledning med backventil eller slusslucka. Medelvattennivån är högre vissa månader 
och vid extremt höga nivåer krävs pumpning. 

Förmodligen krävs alla dessa anordningar 

• Utloppsledningen via självfall med backventil för avledning av dagvatten 
vid medelvattenyta (mvy) 

• Pumpning vid vattenstånd >mvy eller vid skyfall 

• Slusslucka med nödventil som gardering om pump fallerar eller vid 
extrema skyfall i kombination med högvatten.  

I figuren visas två lägen på kustskyddet (brun linje) samt vilka sträckor som 
det krävs dränerande dike. För inspiration till utformning se figur 24. Plats för 
dagvattenhantering bör säkerställas i plankartan. För ytbehov se beräkningar i 
stycke 11.1. 

 
Figur 24. Fördamm med inloppsdike och damm i Richmond Hill, Ontario Kanada.  
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9.5. Pumpning 

I och med att det föreslagna kustskyddet medför att delar av Grönhögen blir 
instängt krävs pumpning. Två plaster där behov av pumpning kan komma att 
uppstå har identifierats. Det ena läget är vid föreslagen 
dagvattenpark/Fågeldammen. Där finns plats för detta i anslutning till dammen. 
Det andra läget är i anslutning till hamnen. Här finns plats för pumpstation intill 
befintliga teknikbyggnader och allmänplatsmark. Till pumpsumpen ansluts 
avskärnade dike som anläggs längs med kustskyddets hela sträckning. 

I och med att ytor föreslås för tillfälligt stående vatten kan det pumpade flödet 
hållas nere. Flödet beror bland annat på höjdsättning av området, tillgänglig volym 
för stående vatten och lyfthöjd.  

I det fall Fågeldammen hamnar utanför kustskyddet blir den tillgängliga ytan för 
stående vatten mindre och behovet av pumpning ökar. I denna utredning sker 
beräkningar från ett extremscenario, där allt dagvatten avrinner ytligt till en plats. 
Detta medför att det behövs ett relativt stort utflöde. För ytan med tillfälligt 
stående vatten ska bli rimlig har 300 l/s valts som utflöde i denna utredning även 
om det sannolikt kan räcka med ett mindre flöde i och med att vattnet kommer 
kunna fördelas på flera ytor i hela avrinningsområdet. Delar av flödet kan även 
leds till Golfdammen, vilket minskar behovet av pumpning. För beräknade 
volymer se kapitel 11.  

Det kan även finnas behov av pumpning i och med att det vid höga vattenstånd 
kan ske ett inläckage till dagvattenanläggning via marken. Inläckage vid 
vattenstånd över medelvattenståndet har beräknats till ca 70 l/s på hela 
kustskyddets sträcka vid ett framtida högvattenstånd med en återkomsttid på 100 
år. Detta flöde är litet i förhållande till den pumpning som krävs för att hantera 
nederbörd. Att överväga pumpning när havets medelvattennivå börjar närma sig 
+1,0 kan vara en riktlinje. 
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10. Befintlig bebyggelse, åtgärder 

Detaljplanen omfattar befintlig bebyggelse, vilket medför att det kan komma att 
krävas åtgärder även i dessa områden för att säkerställa att gällande krav uppfylls. 
Den befintliga bebyggelsens förutsättningar att ta hand om dagvattnet lokalt 
bedöms i stort vara god, men problem kan eventuellt uppstå vid extrem 
nederbörd i zonen där marken planar ut. Där marken är plan sprids vattnet på en 
stor yta och det sker ingen avrinning. Dagvattnet tas om hand om i 
perkolationsbrunnar vilket är en bra lösning. Perkolationsbrunnar (och magasin) 
har öppen botten och/eller vägg och används för att eda ut vattnet i marken. Vid 
genomsläpplig mark kan dagvattnet omhändertas helt i marken. Rening uppstår 
genom att suspenderat material och partikelbundna föroreningar sedimenterar i 
brunne/magasinet och genom att vattnet sedan rör sig vidare (perkolerar) genom 
markprofilen under brunnen/magasinet. Vid intensiv nederbörd hinner brunnar 
inte tömmas och det blir då tillfälliga vattensamlingar på marken. För att minska 
risken för detta krävs kontinuerligt underhåll av perkolationsbrunnar så att de inte 
är fulla av sediment.  

Grundvattennivån förväntas stiga i framtiden vilket påverkar möjligheten till 
perkolation. Det kan då krävs ytlig avrinning till låglänt mark där bräddutlopp 
finns till Kalmarsund eller möjlighet till pumpning. Även för befintlig bebyggelse 
vid framtida kustskydd (vall) kräver pumpning av dagvatten i lågpunkten vid 
Hamnvägen.  

Ny bebyggelse bör inte tillåtas i hamnen. Området blir instängt om vall för 
kustskydd anläggs alternativt översvämmat vid höga vattennivåer om vall inte 
anläggs, se plansch 1 och 2. 

Förslag till förbättringsåtgärder för att minska risk vid skyfall har tagits fram. 
Förslagen omfattar nedsänkta ytor och rinnstråk för att styra vattnet till platser där 
risken för skada på byggnad är låg. För att en yta ska vara lämplig ska vatten 
kunna ledas till platsen med endast mindre förändringar av marken och platsen 
ska ligga inom en kommunal fastighet. Dessa åtgärder bedöms i nuläget inta vara 
nödvändiga att anlägga men det är bra att reservera ytorna för eventuellt framtida 
behov.  

Det är viktigt att andelen hårdgjord yta begränsas i detaljplanen. 

För lokalisering av föreslagna ytor och deras påverkning på avrinning hänvisas till 
Plansch 1 och 2. I planscherna visas resultat från skyfallsanalysen (med 20 mm 
respektive 100 mm nederbörd), med de föreslagna åtgärderna samt vallen inlagd 
som nedsänkta/upphöjda ytor. Analysen visar ett scenario där all mark är 
hårdgjord och allt vatten avrinner till lägre mark (så kallad glassyta-metod). 
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Yta 1-3 

Hamnvägens utformning kan förbättras med avseende på avrinning. Vägen kan 
med fördel förses med grönremsor längs sidorna. Befintlig mark lutar i huvudsak 
bort från vägen och grönremsor bedöms inte ha så stor effekt sett till 
skyfallshantering för området i stort. Hamnvägen är Trafikverkets väg och 
nyttjandet av vägen kan påverka vilka möjligheter det finns att skapa ny 
dagvattenhantering längs gatan. Det krävs även hänsyn till befintliga infarter.  

Förslagsvis anläggs nedsänkta ytor, se figur 255. För att leda vattnet till dessa ytor 
krävs det rännor eller likande på del av sträckan.  

Skyfallsanalys gjord med dessa åtgärder visar att det skapar en bra buffert vid 
skyfall, se plansch 1 och 2. 

 

 
Figur 25. Åtgärdsförslag Hamnvägen 
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Yta 4 

I den norra delen av Badvägen kan vägdagvatten avrinna mot befintlig byggnad. 
För att säkra upp för denna kan en ränna anläggas som leder vattnet till en 
nedsänkt yta, se figur 266. Denna åtgärd minskar även vattendjupet i det 
instängda område som uppstår om framtida vall anläggs enligt skiss. 

 
Figur 26. Åtgärdsförslag norra Badvägen 

Yta 5 

I den södra delen av Badvägen kan befintligt rinnstråk ledas om till den befintliga 
gropen för att minska eventuella problem vid skyfall (eller i framtiden uppstår 
problem), se figur 277.  På denna mark bör byggnation inte tillåtas så att 
möjligheten till nytt rinnstråk bevaras. Om det är risk för förorenad mark måste 
detta beaktas innan dagvatten leds till gropen.  

 
Figur 27. Åtgärdsförslag södra delen av Badvägen 
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11. Flödes- och föroreningsberäkningar 

Beräkningar har gjorts för flöden och föroreningar för den nya bebyggelsen i 
norra delen av planområdet. För den södra delen med befintlig bebyggelse görs 
analys av förväntad ytavrinning med hjälp av Scalgo live och redovisas i 
plansch 2. 

För markanvändningar och avrinningskoefficienter som har använts som indata 
hänvisas till tabell 2 och figur 28.  

Tabell 3 Markanvändning till fågeldammen (ha). ᴪ =avrinningskoefficient  
ᴪ Nuläge 

(ha) 
Efter exploatering 

(ha) 
Villaområde 0,35  4,6 
Parkmark, natur 0,10 10,8 9,7 
Tät stadsbebyggelse. 
(bostads- och verksamhetsområden) 

0,70 4,2 3,7 

Fd Upplagsyta/ställplats 
(parkering faktor=3) 

0,6 2,9  

Totalt 
 

18 18 
Reducerad avrinningsyta (hared) 

 
5,8 5,2 

 
Beräkningar är gjorda för ett worst-case scenario där även vatten från 
naturmarken öster om Ottenbyvägen leds in mot Fågeldammen, se figur 26 för 
karterat avrinningsområde. Detta görs då det inte är säkerställt om den befintliga 
ledningen enbart har hanterat processvatten eller om viss dränering kan ske via 
brunnen öster om Ottenbyvägen. Då naturmarken har låg avrinningskoefficient 
har det liten påverkan på volymen. Flödet från östra sidan av Ottenbyvägen bör 
framöver ledas till Golfdammen.  

 
Figur 28. Framtida markanvändning. Gult=villa, Gråskrafferad= verksamhetsområde 
Avrinningsområde i rött. 
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11.1. Flöden och utjämningsbehov 

Beräkningar görs för nuläget för att kunna jämföra framtida beräknade flöden. I 
nuläget sker ingen avledning av dagvattnet i ledning till Kalmarsund .Beräkningar 
för framtida exploaterat läge görs för korta intensiva sommarregn som ger störst 
flöden samt för långvariga vinterregn (snösmältning). 

Sommarregn har beräknats med rationella metoden enligt formeln: 

Qdim = i*Y*A 

i=regnintensitet 

Y=avrinningskofficient 

A=area 

Utjämning beräknas i StormTac och styrande parametrar, utöver markanvändning 
och avrinningskoefficienter, är in- och utflöde. Rinnsträckan är ca 600 m och regn 
med 10 minuters varaktighet blir dimensionerade. Beräkningar görs för ett större 
utflöde och för ett mycket litet utflöde. Det större utflödet har sats till 300 l/s 
vilket förutsätter utflöde via självfall (eller länspumpning). Det bedöms vara 
rimligt att utflöde kan ske med självfall sommartid då vattenståndet är lågt. Som 
litet utflöde har 10 l/s valts då det kan motsvara avdunstning, växtupptag och 
läckage. Detta ger förväntad volym då utlopp eller kustskydd inte har full 
funktion. 

Vinterregnen beräknas utifrån uppmätt maximal nederbörd under januari, med 
klimatfaktor 1,4. I januari är det att förvänta högst vattenstånd i Kalmarsund och 
varaktigheten på det högsta vattenståndet är ca en vecka. I beräkningen antas det 
inte ske något utflöde på en månad. Den högsta uppmäta nederbörd korrigeras 
med klimatfaktor och antas falla över hela delavrinningsområdet.  Det ger en 
volym på 3 700 m3.  

 
Figur 29 Årlig variation av vattenstånd och maximalt uppmätt nederbörd 
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Förväntade framtida volymer dagvatten redovisas i tabell 4. 

Tabell 4 Beräknade flöden (l/s) inkl klimatfaktor 1,4 

 

Nuläge 
 

Efter exploatering 
Sommarregn Vinterregn 

Utan utlopp Med utlopp 
Tot, avrinning, 
årsmedel 

m3/år 38 000 35 000 - 

Tot, avrinning, 
årsmedel 

l/s 1,2 1,1 - 

Medelavrinning l/s 17 16 - 

Uppmätt nederbörd 
maxivärde 

mm/månad  80 50 

klimatkompenserad mm/månad  112 70 

Flöde, 10 år  l/s 1 800 1 600 - 

Flöde, 20 år l/s 2 300 2 100 - 

Flöde 100 år l/s 3 900 3 500 - 

Utflöde l/s  10 300 - 

Utjämning 20 år m3  9 800 2 2003 - 

Utjämning 100 år m3  23 000 4 700 3 700 

 

Beräkningarna visar att det antingen krävs en stor area för dagvattenhantering eller 
att utflöde kan ske till Kalmarsund. Vid förväntat medelvattenstånd (dvs 
sommartid) kan utflöde ske via självfall. Det finns en liten risk att det kan uppstå 
problem med de tekniska anordningar som behövs på grund av det framtida 
kustskyddet. Med väl tilltagen yta för dagvattnen behövs inte akuta insatser och ev 
tekniska problem kan då avhjälpas innan skada uppstår.   

Om kustskyddet placeras utanför Fågeldammen finns en stor volym för utjämning 
tillgänglig i dammen. Det förutsätter att vattnet kan rinna i lågstråk till dammen. 
Då Fågeldammen är så pass stor i förhållande till anslutande område kommer 
vattennivån i dammen påverkas relativt lite. 

Om kustskyddet placeras mellan Fågeldammen och bebyggelsen blir det viktigare att 
tekniska anordningar så som pumpar, backventil och slussluckor har full funktion. 
Lågstråk som har föreslagits i denna utredning måste utformas djupare så att en 
stor volym finns vid skyfall.  

Då grundvattennivån förväntas kunna stiga till en medelnivå på +1,05 m.ö.h (med 
högst nivåer vintertid) är det inte rimligt att tro att medelvattendjupet i 
dagvattenanläggningen kan bli större än ca 0,5 meter. Detta gör att areabehovet 
kan bli det dubbla mot den beräknade volymen.  
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11.2. Föroreningar 

Den förslagna förtätningen innebär att de befintliga markföroreningar minskar, 
vilket är positivt för recipienten. För att kunna jämföra med nuläget har en 
beräkning gjorts för samma area som visas i figur 28, men med nuvarande 
markanvändning. Halter och föroreningsmängder som belastar recipienten i 
nuläget är svåra att bedöma då vattnet infiltrerar och det sker mycket lite 
avrinning direkt till recipienten Föroreningar fastläggs delvis i mark vilket inte 
ingår i beräkningen. 

Beräkning sker innan och efter rening med en tilltänkt damm/våtmark som har en 
permanent vattenyta på ca 500 m2.  

Innan rening är halterna relativt höga och orenat dagvatten bör inte släppas ut. I 
tabell 5 framgår att de halter som genereras inom området är relativt likvärdiga 
jämfört med nuläget. Detta beror till stor del på att den mark som förväntas ha 
högst föroreningshalter är den del som har tilldelats markanvändningen Tät 
stadsbebyggelse, bostads- och verksamhetsområden vilken är oförändrad samt då delar av 
marken i nuläget består av f.d. upplagsytor  

Tabell 5 Föroreningshalter (µg/l) Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta 
cellerna visar överskridelse av riktvärde 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Innan rening 250 1600 25 30 100 0,65 6,2 6,9 100 000 0,057 

Efter rening 130 1200 9,3 15 45 0,37 2,2 3,5 32 000 0,02 

Riktvärde 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 40000 0,03 

Nuläge 260 1700 28 38 130 0,64 7,4 8,2 140 000 0,075 

 
Förväntade mängder in och ut ur dammen redovisas i tabell 6. I tabell 6 framgår 
att de föroreningsmängder som genereras inom området kan förväntas bli lägre 
jämfört med nuläget. Detta beror till stor del på att avrinningen förväntas minska 
då markanvändning ändras från fd upplagsytor/parkering till villaområde. 

Tabell 6 Föroreningsmängder (kg/år) 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Innan rening 7,7 48 0,78 0,94 3,2 0,02 0,19 0,21 3100 0,0018 
Efter rening 4 37 0,29 0,48 1,4 0,011 0,068 0,11 1000 0,00061 
Nuläge 9,9 62 1,1 1,4 4,8 0,024 0,28 0,31 5400 0,0028 

 
Tabell 7 visar att det kan förväntas ske en god avskiljning av samtliga beräknade 
ämnen.  

Tabell 7 Avskilda föroreningsmängder (kg/år) 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Damm/våtmark 3,7 11 0,49 0,46 1,8 0,0088 0,12 0,1 2100 0,0012 
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12. Slutsats 

I Grönhögen finns behov av genomtänkt dagvattenhantering i och med att 
området blir instängt om det i framtiden anläggs en vall som skydd mot höga 
vattennivåer. Ytliga system är generellt sett mycket mer robusta då 
begränsningarna i flöde oftast är generösare än vad det är vid täta ledningar.  

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 möjligt. Med positiv påverkan på 
mikroklimat avses den temperaturreglerande effekt som grönytor har särskilt om 
det finns träd.  

Absolut minimum är att säkerställa lågstråk, att bevara grönytor samt att skapa 
gatuavvattning som säkerställer att det inte sker skada vid extrema 
nederbördstillfällen. Nya lokalgator bör förses med grönremsor för infiltration. 
Detta kan delvis regleras med planbestämmelser i plankartan och reservation av 
allmän platsmark. Park/naturmark ska finnas där skyfall ska hanteras. Vid behov 
ska gator höjdsättas för att styra vattnet. När det gäller såväl befintlig som ny 
bebyggelse bör det anges att minst 50 % av ytan ska vara genomsläpplig eller att 
den inte får hårdgöras.  

Höjning kan krävas av mark för att få täckning på självfallsledningar och detta kan 
medföra att rinnvägar skärs av. Därför krävs rinnvägar runt bebyggelse så att lägre 
belägna byggnader inte skadas. 

I delar av Grönhögen kan dräneringsvatten behöva pumpas när grundvattnet 
stiger. 

Det är även bra att ange att stora träd ska sparas, då stora träda kan minska 
dagvattenmängden. 

 

 

 

Kalmar den xx  2020 

Vatten och Samhällsteknik AB 

 

     

Kristina Händevik Olle Eidem 
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