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1 Bakgrund
Detaljplanen för Norra Viken har gjorts om i flera omgångar och dagvattenutredningen
framtagen av WSP 2009 är inte längre aktuell. Därför behöver dagvattensituationen i
planområdet Norra Viken ses över på nytt. Etapp 1a och 1b är färdigställda och har för
närvarande en tillfällig dagvattenlösning. Härnäst följer etapp 1c som likaså behöver en tillfällig
lösning för dagvatten. När etapp 2 blir aktuell ska en permanent lösning upprättas som
innefattar hela området. Den permanenta lösningen kommer att utnyttja sockerbruksdammarna
för att rena och fördröja dagvattnet från planområdet.

Denna dagvattenutredning innehåller metodval för den tillfälliga avledning, fördröjning och
rening som blir en nödvändig konsekvens av exploateringen inom planområdet. Utredningen
skall ge underlag för att jämföra och värdera olika handlingsalternativ avseende dagvatten.

Denna utredning är baserad på ett arbetsmaterial av en detaljplan framtagen 2015-11-05.

2 Förutsättningar

2.1 Planområdet

En översikt av planområdet kan ses i Figur 1. Området som berörs av etapp 1c är ca 2,5 ha
stort.
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Figur 1: Översikt av planområdet1.

2.2 Sockerbruksdammarna

I området finns ett stort dammsystem (>2 ha) med flera ingående öar (Figur 2). Det finns vallar
både runt om och inne i dammsystemet. Eftersom dammarna tidigare användes av
sockerbruket kallas de sockerbruksdammarna. Där finns både en utsiktsplats och ett fågeltorn
då området har ett rikt fågelliv.

Ytvatten från jordbruksmark öster om planområdet samlas upp och renas i en damm belägen i
området Hedvigsborg varvid det leds till sockerbruksdammarna. Även samhället söder om
planområdet avvattnas till sockerbruksdammarna. Den totala ytan som avvattnas till
dagvattendammarna är ca 500 ha stort och består i huvudsak av jordbruksmark2.

Från sockerbruksdammarna finns två utlopp (+0,65 m resp. +0,76 m) som går ihop till en
utloppsledning till Kalmarsund. Utloppsledningen är försedd med en munkbrunn (+2 m) i

1 Mörbylånga kommun, Illustrationsplan arbetsmaterial 2015-11-05.
2 WSP (2009). PM: Översiktlig funktionsbeskrivning av planerade dagvattendammar i Norra Viken.

Etapp 1a

Etapp 1b
Etapp 1c

Etapp 2
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anslutning till dammarna vilket medför att vattnet istället leds ut via en bräddledning (+1,64 m)
till diket norr om sockerbruksdammarna.

Figur 2: Sockerbruksdammarna3.

2.3 Diken

Det finns även ett flertal diken i och omkring området. Strax norr om sockerbruksdammarna går
ett dike som ansluter till utloppsledningen längre österut. Det finns en bräddledning från
sockerbruksdammarna till detta dike. Söder om sockerbruksdammarna finns också ett dike som
mynnar ut i Kalmarsund. I nuläget leds inget vatten från sockerbruksdammarna hit, men en
bräddledning är planerad.

Precis norr om planområdet löper en låg vall som omges av träd. Den benämns Fläderstigen
(Figur 3). Norr om Fläderstigen löper ett dike (Figur 4). Det är möjligt att använda detta dike för
avledning av dagvatten från planområdet.

3 Mörbylånga Kommun och Lantmäteriet (2016).
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Figur 3: Fläderstigen4.

Figur 4: Dike norr om Fläderstigen4.

4 Foto: Sweco (2016).
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2.4 Geotekniska förutsättningar

Enligt SGU:s jordartskarta5 består området av svallssediment och grus. Detta medför goda
infiltrationsmöjligheter.

Höjdnivån inom området varierar mellan ca +1 m och +8 m. I området finns massor från
sockerbruksdammarna.

2.5 Anslutningar

Befintligt VA finns i område 1a och 1b i form av vatten-, spill- och dagvattenledningar. Som en
tillfällig lösning leds dagvattnet orenat till Kalmarsund via utloppsledningen från
sockerbruksdammarna.

Enligt Länsstyrelsens WebbGIS6 finns inga dikningsföretag i direkt anslutning till planområdet.

2.6 Miljökvalitetsnormer

Vattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten har fått statusklassningen måttlig ekologisk
status och god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver). Kvalitetskravet är god ekologisk
status 2021 7.

3 Flödesberäkningar
Utredningen för dagvattenhanteringen baseras på Svenskt Vattens publikation P105.
Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av en beräkningsmodell som är baserad på
regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt P104. Den tänkta markanvändningen enligt
plankartan har använts som utgångspunkt vid bedömningen av andelen hårdgjorda ytor. Ytan
för tak samt vägar inklusive uppfarter bedöms till 4300 m2 respektive 3700 m2.

I Tabell 1 visas flöden från tak och vägar vid olika återkomsttider vid varaktigheten 10 min.
Flödena är utan klimatfaktor.
Tabell 1: Flöden utan klimatfaktor för 10- och 100-årsregn vid varaktigheten 10 min.

10-årsregn 100-årsregn

Takvatten 90 l/s 190 l/s

Vägvatten 80 l/s 170 l/s

5 SGU (1983). Hämtad 2016-01-25 från: http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100-tusen-
sv.html
6 Länsstyrelsens WebbGIS. Hämtad 2016-01-25 från: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Kalmar/Underlag
7 VISS. Hämtad 2016-01-25 från: http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE562000-162271
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3.1 Dimensionerande regn

Dagvattendamm och ledningar inom området bör dimensioneras för regn med en återkomsttid
på 10 år enligt P90 eftersom det rör sig om ett instängt område inom citybebyggelse.

3.2 100-årsregn

Det är inte rimligt att dimensionera ett dagvattensystem för ett 100-årsregn. Däremot är det
viktigt att se till att det finns stråk där stora regn kan avledas ytledes. Området bör höjdsättas så
att byggnader inte tar skada även vid extrem nederbörd. Mark vid hus bör vara minst 30 cm
högre än intilliggande väg.

När etapp 2 är färdigställd kommer vattnet kunna avledas ytledes österut mot det damm- och
dikessystem som planeras där.

4 Dagvattenåtgärder
Inom etapp 1c finns begränsat med plats. I hela planområdet finns ett dagvattensystem med
stor kapacitet som kommer att kunna rena dagvattnet från hela planområdet när det är
färdigställt. Till dess behövs en tillfällig lösning till en rimlig kostnad som helst ska kunna nyttjas
även i den permanenta lösningen.

Med hänsyn till att det är en tillfällig lösning föreslås dagvatten från tak och vägar separeras.
Dagvatten från takytor innehåller en mindre mängd föroreningar och kan därmed avledas i
ledningar utan fördröjning till recipienten. Dagvattnet från vägar samt uppfarter innehåller mer
föroreningar och bör därmed renas. Reningen sker förslagsvis i svackdiken utefter vägen i
etapp 1c (Figur 5). Dikena både renar och fördröjer dagvattnet. En rain garden i naturmarken i
anslutning till flerbostadshusen är ett kompletterande alternativ för ytterligare rening och
fördröjning.

Slutligen föreslås två alternativa lösningar. Det ena alternativet är en dagvattendamm placerad i
naturområdet i den sydvästra delen av etapp 1c. Den andra lösningen består av en ledning från
etapp 1c till sockerbruksdammarna. Se Figur 5 nedan.

Läs mer om de olika förslagen i kapitel 4.1 till 4.4.
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Figur 5: Principiell skiss över föreslagna lösningar. Gröna pilar markerar svackdiken, blå cirkel
visar placering av damm och grön streckprickad linje markerar dagvattenledning. Illustrationsplan8

som bakgrund.

4.1 Svackdiken
Ett gräsklätt dike har god förmåga att rena vägdagvatten. Enligt Trafikverket9 kan ett sådant
dike rena dagvattnet både från metaller och petroleumprodukter. Se Tabell 2 för reningsgrad av
olika ämnen. Reningen fungerar bäst om diket är minst 60-80 m långt. I etapp 1c blir diket ca
200 m + 100 m långt. Förslagsvis utformas det enligt Figur 6.

8  Mörbylånga kommun, Illustrationsplan arbetsmaterial 2015-11-05.
9 Trafikverket (2011). Vägdagvatten – Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärd.
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Tabell 2: Schablonvärden för reduktion av föroreningar i diken, totalhalter avses9.

Ämne Föroreningsreduktion (%)
Suspenderat material 50-90
Zink 15-90
Koppar 10-90
Bly 30-80
Kväve (total) 10-50
Fosfor (total) 10-80
Kadmium 10-50

Figur 6: Typsektion över ett dike10. Ytan till vänster om diket kan antingen vara en GC-väg eller
tomtmark beroende på vilken gata som avses.

En viss volym dagvatten fördröjs i svackdiket. Om diket utformas så att det är ca 300 m långt,
0,8 m djupt och 1,5 m brett rymmer det ca 200 m3. Om det utformas med etapper så att flödet
stoppas med jämna mellanrum kan ungefär halva volymen tillgodoräknas.

4.2 Rain garden

En rain garden är en genomsläpplig växtbädd som används för att rena, reducera och fördröja
dagvatten från hårdgjorda ytor. Konstruktionen består av en yta täckt av vegetation ovan ett
filtermaterial som dränerar till underliggande jord eller dräneringsledning. Via biologiska,
kemiska och fysikaliska processer stannar föroreningar i filtret och under växtsäsongen binder
växterna föroreningar samt omvandlar kväve och fosfor till biomassa11. Se föroreningsreduktion

10 WSP, ritning 101W5101 daterad 2015-08-24.
11 Environmental Services Division, Department of Environmental Resources, The Prince George's
County, Maryland (2007). Bioretention Manual.
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i Tabell 3. Det är en visuellt tilltalande lösning som höjer rekreationsvärdet i ett område. Design
beror av lokala förutsättningar och önskad funktion. Se exempel i Figur 7.

Tabell 3: Föroreningsreduktion i regnbäddar11.

Ämne Föroreningsreduktion (%)
Suspenderat material 97
Zink 31-99
Koppar 36-93
Bly 24-99
Kväve (total) 33-66
Fosfor (total) 36-65
Olja & fett 99
Bakterier 70

Figur 7: Regnbädd12 på Monbijougatan i Malmö. Hårdgjorda ytor avbördas mot regnbädd och hål i
kantstenen fungerar som inlopp. Regnbädden fördröjer och infiltrerar dagvatten till grundvatten
eller dräneringsledning.

4.3 Dagvattendamm
En dagvattendamm kan rena dagvatten från diverse föroreningar. Se Tabell 4 för
föroreningsreduktion.

12 Bara mineraler (2015). Hämtad 2015-01-21 från: http://www.baramineraler.se/sv/anlaggning-
vaxtbadd/dagvattenhantering-med-regnbadd
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Tabell 4: Schablonvärden för reduktion av föroreningar i dammar, totalhalter avses13.

Ämne Föroreningsreduktion (%)
Suspenderat material 50-85
Zink 30-80
Koppar 30-70
Bly 40-80
Kväve (total) 5-30
Fosfor (total) 20-70
Kadmium 10-50

Dagvattendammen dimensioneras enligt P90 med Dahlströms formel från 1979. Dammen är
dimensionerad för ett utgående flöde av 1,5 l/s per ansluten hektar mark vilket motsvarar
naturlig avrinning från ej exploaterad mark. En flödesregulator med bräddavlopp föreslås i
utloppsbrunnen vid utgående ledning på dammen. Skillnaden mellan volymen vatten som rinner
in och den som rinner ut under den mest kritiska tidsperioden ger den volym som
fördröjningsåtgärderna behöver ha.

Släntlutningen bör ej överstiga 1:4 med hänsyn till säkerhetsaspekter. Vid dimensionering av
dammen tas ingen hänsyn till fördröjande åtgärder så som svackdiken.

Ett 10-årsregn med varaktigheten 10 min ger en erforderlig magasinsvolym på ca 150 m3. Om
hänsyn tas till klimatförändringar bör en klimatfaktor användas. En klimatfaktor på 1,2 medför en
erforderlig magasinsvolym på ca 180 m3.

Området där dammen är tänkt att placeras är ca 1000 m2 stort. Två mindre servicebyggnader
medför att hela ytan inte kan användas. Kringliggande vägar planeras ligga på +2,55 m
respektive +3,08 m. Grönytorna söder om detta område ligger på ca +3,5-4 m. Det är svårt att
få till erforderlig volym på ytan på grund av de långa slänter som blir en konsekvens av
höjdskillnaderna.

Bottennivån föreslås till ca +1,3 m och maxnivån till +2,3 m. Med en släntlutning på minst 1:4
bör en damm med volymen 150 m3 få plats. Utloppet från dammen kan anslutas till
dagvattenledningen för takvatten söder om dammen.

4.4 Ledning till sockerbruksdamm

Ett alternativ till en mindre damm är att trycka en ledning genom vallen från etapp 1c till
sockerbruksdammarna. Det skulle medföra en hög föroreningsreduktion.

En ledning med dimensionen 400 mm klarar ett 10-årsregn inkl. klimatfaktor på 1,2. Ledningen
föreslås förses med en bräddning från dagvattenledningen för takvatten i etapp 1c. Om
ledningen förses med en bräddning bör den ha dimensionen 500 mm.

Ledningen bör hamna på ca +1,75 m (+2,55 m – 0,8 m svackdike). Om ledningen läggs med 4
‰ lutning hamnar utloppet i sockerbruksdammarna på ca +1,55 m. En normalvattenyta på ca
+1,50 m kan då vara lämpligt i sockerbruksdammarna. Den befintliga utloppsledningen är

13 Trafikverket (2011). Vägdagvatten – Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärd.
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försedd med en munkbrunn (+2 m). Den bör sänkas till ca +1,50 m för att kunna nyttjas som
utloppsledning. Sannolikt är det enkelt att ändra nivån i munkbrunnen. Den planerade
bräddningen i den södra delen av dammen bör anpassas till ca +1,80 m.

5 Permanent dagvattenlösning
När etapp 2 anläggs ska en permanent dagvattenlösning ordnas som omhändertar dagvatten
från hela planområdet. Sockerbruksdammarna ska nyttjas för att få en hög
föroreningsreduktion.

WSP tog 2009 fram en idéskiss över hur dammsystemet skulle kunna utformas med optimering
av de befintliga sockerbruksdammarna samt nya dammar och diken (Figur 8). Sedan dess har
plankartan ändrat utseende drastiskt men principen framgår fortfarande. Tanken är att vattnet
ska cirkulera i dammsystemet enligt pilarna i figuren.

Figur 8: Idéskiss över dammsystemet14. Problemområde inringat i rött.

Det i figuren inringade diket är inte en optimal lösning med tanke på den planerade
höjdsättningen i plankartan. Diket skulle bli närmare 3 meter djupt vilket medför
säkerhetsproblem. Alternativet är att lägga en ledning. Dock innebär plankartans nya utseende
att den ledningen i så fall korsar tre gator. Eftersom det finns diverse ledningar i gatorna behövs

14 WSP (2009). PM: Översiktlig funktionsbeskrivning av planerade dagvattendammar i Norra Viken.
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troligtvis någon typ av dykarledning. En bättre möjlig lösning är att istället använda diket precis
norr om planområdet som löper utefter Fläderstigen (se kap. 2.3). Dikesbotten ligger på nivån
+0,80 m i punkten där det vore lämpligt att ansluta.

Alternativet som beskrivs ovan i stycke 4.4 med en ledning från etapp 1c till
sockerbruksdammarna går att använda som en permanent lösning när det blir aktuellt med
etapp 2. Det är möjligt att få till en permanent lösning som medför att sockerbruksdammarna via
någon typ av dikessystem ansluter till diket i norr.

Vidare utredningar krävs vad gäller den permanenta lösningen.

6 Rekommendation
Som en tillfällig lösning rekommenderas något av följande alternativ:

1. Svackdiken i kombination med en mindre damm. Den sammanlagda kapaciteten bör
räcka för att fördröja ett 10-årsregn.

2. Svackdiken i kombination med en ledning till sockerbruksdammarna. Detta alternativ
ger högst reningsgrad och skapar även en möjlig avledningsväg för större regn.
Ledningen kan sedan fortsätta att nyttjas även när etapp 2 blir aktuell vilket medför en
lägre kostnad jämfört med att anlägga en tillfällig damm.

Svackdiken kan nyttjas för rening och fördröjning av dagvatten både tillfälligt och permanent och
är därför ett bra alternativ. Detsamma gäller för en rain garden i flerbostadsområdet som
dessutom är en estetiskt tilltalande lösning.

Som en permanent lösning kan det vara en god idé att nyttja diket norr om planområdet i
kombination med ett damm- och dikessystem där sockerbruksdammarna ingår.


