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1 Inledning
Sweco har fått i uppdrag från Samhällsbyggnadskontorets planeringsenhet, Kalmar
kommun, att ta fram en dagvattenutredning för fastigheterna Bergkristallen 2, Oxhagen
2:1 och Topasen 1. Dagvattenutredningen ska utgöra planeringsunderlag för
framtagande av detaljplan.

I samband med exploateringen kommer användningen av marken att förändras. Ytor som
tidigare varit genomsläppliga kommer att bebyggas och hårdgöras, vilket medför högre
dagvattenflöden. Dagvatten som inte fördröjs kan påverka flödet i recipienten eller i
mottagande ledningsnät negativt då det kan bidra till höga flödestoppar. Detta kan i sin
tur ha marköversvämning som följd.

Det är även viktigt att se till behovet av rening av dagvatten med hänsyn till mottagande
recipient. De vanligaste föroreningarna i dagvatten är olja, metaller och näringsämnen i
form av kväve och fosfor. Föroreningarna uppstår vanligen på trafikerade ytor såsom
parkeringar, vägar och lokalgator.

Denna dagvattenutredning redovisar en principlösning för den avledning, fördröjning och
rening som behövs i samband med exploateringen inom planområdet. Även
skyfallsfrågan och påverkan på omgivande infrastruktur beaktas.

2 Förutsättningar

2.1 Riktlinjer, anvisningar och krav för dagvattenhantering
Nedan sammanställs de krav som ställs på dagvattenhanteringen inom området från olika
parter.

Från Kalmar kommuns VA-plan:

· Dagvattnet ska ses som en resurs i planering och stadsbyggande.

· Dagvattnet ska hanteras säkert för byggnader, övriga anläggningar samt
värdefull natur- och kulturmiljö samt för biologisk mångfald.

· Dagvattnet ska tas om hand för ett på platsen lämpligt sätt från estetisk, biologisk
och säkerhetssynpunkt.

· Föroreningar i dagvattnet ska förebyggas och begränsas vid källan.
Reningsåtgärder ska sättas in så nära föroreningskällan som möjligt.

· Dagvattnets belastning på ledningssystem och recipienter ska minskas, både vad
gäller föroreningar och flöden.

Från Kalmar kommuns miljöavdelning:

· Enligt riktlinjer fastställda av samhällsbyggnadsnämnden krävs oljeavskiljare i
anslutning till hårdgjorda parkeringsplatser om antalet platser överstiger 50
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stycken. Inom området bedöms den totala mängden parkeringsplatser överstiga
detta.

· Det är önskvärt med genomsläpplig beläggning på parkeringar.

· Enligt kraven i åtgärdsprogrammet kopplat till vattenförvaltningsförordningen ska
planarbete och bygglov genomföras så att det bidrar till att MKN vatten ska kunna
följas. Statusen i vattenförekomsten får inte riskera att försämras.

Från Kalmar vatten AB:

· Öppna dagvattenlösningar ska väljas i första hand om möjlighet finns.

· Det finns möjlighet att ansluta ett mycket begränsat flöde till det befintliga
dagvattensystemet, som idag är överbelastat.

2.2 Detaljplan
Detaljplaneområdet är beläget i området Oxhagen i Kalmar kommun och är ca 7,8 ha
stort. Kalmarhem har befintlig bebyggelse inom området i form av 7 st flerfamiljshus. Det
finns även en befintlig förskola som ska byggas om på Topasen 1. I tillägg till detta ska
NCC och Kalmarhem exploatera med ett antal flerfamiljshus och stadsradhus på del av
Oxhagen 2:1 respektive del av Bergkristallen 2. Se Figur 1 nedan.

Figur 1: Översikt av detaljplaneområdet.

KALMARHEMS
BEFINTLIGA BEBYGGELSE
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2.3 Topografi och naturliga flödesvägar
Hela området är mycket lågt beläget med nivåer mellan ca +2,2 m till +6,4 m. Marken
lutar västerut. Se topografi och naturliga flödesvägar enligt nationella höjdmodellen i
Figur 2 nedan.

Figur 2: Topografin inom området. Blå linjer visar flödesvägar. Källa: Scalgo Live, 2018.

Eftersom området är lågt beläget är det känsligt för översvämningar. År 2003 drabbades
Kalmar av ett 140-årsregn. Då uppstod stora översvämningar inom området. Se Figur 3
och Figur 4 nedan.
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Figur 3: Översvämning på parkeringen vid 140-årsregnet år 2003. Foto: Kalmar Vatten AB.

Figur 4: Översvämning på parkeringen vid 140-årsregnet år 2003. Foto: Kalmar Vatten AB.
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2.4 Geotekniska förutsättningar
WSP utförde 2019 en geoteknisk undersökning av området, uppdelat på tre delområden.
Resultaten varierar något men bedöms vara likartade. De sammanfattas nedan.

Jorden består överst av upp till ca 2 m fyllningsjord som direkt, eller via lager av
finsediment med en tjocklek upp till ca 3,5–5 m, vilar på naturlig friktionsjord.
Fyllningsjorden består generellt av mullhaltig och grusig, ställvis siltig sand.
Finsedimenten består i huvudsak av gyttja, silt, lerig silt, siltig sand och sand.

2.5 Avrinningsområdet

Figur 5 visar hela avrinningsområdet till Hagbygärdedämmet, som omfattar 651 ha. Det
finns ett flertal utjämningsmagasin inom avrinningsområdet, t.ex. i Djurängen vid E22 och
vid IKEA/Ölandsleden. Delavrinningsområdet till de två dagvattenkulvertarna genom
planområdet omfattar 155 hektar. I detta ingår ytor från Djurängen, Skälby, Oxhagen och
Gamla Industriområdet.

Figur 5: Hela avrinningsområdet till Hagbygärdedämmet är markerat med cyan. Planområdet
är rödmarkerat. Delavrinningsområdet till de två dagvattenkulvertarna genom planområdet
är skrafferat. Dagvattenledningar och riktningspilar visas i grönt. Källa: Kalmar Vatten AB.



6(15)

RAPPORT
REV. 2020-01-02
DAGVATTENUTREDNING OXHAGEN

Det finns idag två utjämningsmagasin (torrdammar) inom delavrinningsområdet, ett vid
St. Kristoffers väg och ett vid Jacob Smålännings gata. I samband med genomförandet
av detaljplanen Flodhästen 5 (gamla RIFA-området) anläggs just nu ytterligare ett
utjämningsmagasin (blå ellips i Figur 5).

Dämning i Hagbygärdediket nedströms gör att situationen i planområdet förvärras
ytterligare. För att minska effekten av detta utreds och planeras för ett
utjämningsmagasin i Fölehagsområdet där dagvattenledningen idag är kulverterad (brun
ellips i Figur 5).

En stor del av Gamla industriområdet avleds till kulvertarna genom planområdet. Gamla
industriområdet är i den kommande översiktsplanen utpekat som ett omvandlingsområde.
På sikt kommer det därmed att ske en omvandling med mer bostäder och kontor vilket
sannolikt kommer att öka andelen grönyta och därmed minska belastningen av
dagvatten.

2.6 Befintligt dagvattennät och recipient
Figur 6 nedan visar en översikt av befintligt dagvattensystem.

Figur 6: Befintliga dagvattenledningar inom området.

Två större dagvattenledningar (900 mm resp. 1000 mm) går genom området. Väster om
området knyts systemet samman i 3 st dagvattenledningar som korsar väg E22 och
mynnar i ett dike på andra sidan. Diket ansluter till Hagbygärdedämmet och vidare till
recipienten Törnebybäcken, som mynnar i Västra Sjön.

Törnebybäcken har otillfredsställande ekologisk status p.g.a. övergödning, morfologisk
påverkan samt vandringshinder och uppnår inte god kemisk status (även utan överallt

daed001
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överskridande ämnen) p.g.a. nickel och PFOS. Enligt MKN ska god ekologisk status
uppnås 2027.

Västra Sjön har måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus exklusive överallt
överskridande ämnen (kvicksilver och bromerad difenyleter). Enligt MKN ska god
ekologisk status uppnås 2027.

2.7 Säkerhet
Säkerhetsaspekter är mycket viktiga vid anläggning av öppna dagvattensystem och
därför ska dessa förses med nödvändiga säkerhetsanordningar. Enligt Boverkets
byggregler gäller följande:

Skyddet mot barnolycksfall är särskilt viktigt. Exempel på utformning som
minskar risken för barnolycksfall är flacka stränder eller ett minst 0,9 meter
högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över. Grindar i
staketet bör inte kunna öppnas av barn. (BFS 2014:3).

Flacka stränder är alltså ett godtagbart skydd enligt Boverket. MSB (2013) definierar i sin
publikation ”Guide till ökad vattensäkerhet – för kommuner och andra anläggningsägare”
flacka stränder som ”högst 1:6 lutning, så att djupet är 0,0–0,2 meter vid kanterna”.
Vidare föreslås att strandkanten kan göras svårpasserad för små barn genom kullersten,
växtlighet eller andra hinder. Växtlighet bör anläggas med eftertanke, så att den inte
försvårar upptäckt av en nödställd person.

3 Beräkning av dagvattenflöden
Utredningen för dagvattenhanteringen baseras på Svenskt Vattens publikationer P105
(Hållbar dag- och dränvattenhantering) och P110 (Avledning av dag-, drän- och
spillvatten).

3.1 Markanvändning
Den tänkta markanvändningen enligt områdets plankarta har använts som utgångspunkt
vid bedömningen av andelen hårdgjorda ytor efter exploatering. Se Tabell 1 nedan.
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Tabell 1: Ytor före och efter exploatering och antagna avrinningskoefficienter för olika
markanvändningar enligt P110.

Markanvändning Yta [m2] Antagen avrinningskoefficient
[-]

Reducerad area
[m2]

Före exploatering

Förskolan 7300 0,5 3650

Kalmarhem bef.
bebyggelse 25 000 0,4 10 000

Parkering 7000 0,8 5600

Grönytor 34 700 0,1 3470

Gata söder om
området 4000 0,8 3200

Totalt: 78 000 0,33 23 100

Efter exploatering

Förskolan 14 900 0,3 4470

Kalmarhem bef.
bebyggelse 25 000 0,4 10 000

Kalmarhem ny
bebyggelse 15 500 0,6 9300

NCC 18 600 0,4 7440

Gata söder om
området 4000 0,8 3200

Totalt: 78 000 0,45 34 400

Den reducerade arean före exploatering är med angivna avrinningskoefficienter ca 2,6 ha
vilket medför en sammanvägd avrinningskoefficient på 0,33. Efter exploatering ökar den
reducerade arean till ca 3,4 ha och den sammanvägda avrinningskoefficienten blir
då 0,45.

3.2 Dagvattenflöden
Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av rationella metoden; en beräkningsmodell
som är baserad på regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens
publikation P110. En klimatfaktor används för anpassning till ett troligt framtida klimat.
Regnintensiteten ökas med en klimatfaktor på 1,25 vilket medför 25 % större flöden.
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I Tabell 1 visas flöden vid olika återkomsttider före och efter exploatering.
Tabell 2: Dagvattenflöden före och efter exploatering (varaktighet 10 min).

5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn

Flöde före exploatering [l/s] 590 930 1580

Flöde efter exploatering [l/s] 780 1230 2100

3.3 Dimensioneringskrav

För nybyggda dagvattensystem i tätbebyggda områden är dimensioneringskravet att de
ska klara ett 5-årsregn med trycklinje under hjässa och ett 20-årsregn med en trycklinje i
marknivå. VA-huvudmannens ansvar sträcker sig upp till markytan. Ovan mark är det
kommunens ansvar som planläggande myndighet att se till att höjdsättningen medför att
befintliga och tillkommande byggnader skyddas vid större regn.

4 Förslag till dagvattenhantering

4.1 Administrativa åtgärder
För att säkerställa dagvattenlösningarna över tid kommer allmän platsmark avsättas inom
området där dagvattenanläggningarna kan placeras. Detta för att kommunen ska ha
rådighet över marken och äga dagvattenanläggningarna.

Markytans genomsläpplighet rekommenderas att regleras för att förhindra ett större
dagvattenflöde än beräknat samt för att möjliggöra infiltration av dagvatten från
hårdgjorda ytor. Parkeringsplatserna planeras att utföras med genomsläpplig beläggning,
vilket är fördelaktigt ur ett dagvattenperspektiv. Detta bör regleras i planen.

Exploatören uppmuntras att i enlighet med kommunens VA-policy införa
dagvattenåtgärder även på kvartersmark och se dagvattnet som en resurs. Åtgärder som
är lämpliga är sådana som omhändertar mindre regn, såsom regnbäddar och gröna tak.
Dessa kan även vara önskvärda av estetiska skäl. Stuprör kan där det bedöms som
lämpligt kopplas bort och ledas till planteringar så att dagvattnet kan nyttjas för
bevattning.

4.2 Dagvattenmagasin
Behovet av fördröjningsvolym har beräknats av Kalmar Vatten AB med hjälp av
programmet Mike Urban Flood, som är ett verktyg för modellering av ledningsnät och
ytavrinning. Eftersom modellen både tar hänsyn till ledningsnät och markytan uppnås en
dynamik däremellan. T.ex. kan dagvattnet rinna på ytan, för att sedan rinna ner i en
dagvattenbrunn och sedan tryckas upp ur en annan dagvattenbrunn belägen i en
lågpunkt eller i ett magasin längre nedströms.

I modellen ingår hela Kalmar stad. I simuleringarna har därmed hänsyn tagits till allt
dagvatten som påverkar planområdet, även uppströms och nedströms.
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Med hjälp av modellen har ett förslag till dagvattenhantering arbetats fram.
Dagvattenmagasin och översvämningsytor har lagts in i modellen som har körts för olika
regnscenarier. Simuleringarna bygger på att åtgärder i form av fördröjningsdamm och
större kulvertar utförs väster om E22. Resultatet visas i Figur 7 och Figur 8.

Figur 7: Simulering av framtida situation med föreslagna magasin (numrerade 1, 2 och 3) för
ett 20-årsregn inkl. klimatfaktor på 1,25. Källa: Kalmar Vatten AB.

Figur 8: Simulering av framtida situation med föreslagna magasin (numrerade 1, 2 och 3) för
ett 50-årsregn inkl. klimatfaktor på 1,25. Källa: Kalmar Vatten AB.

Magasinen utförs som gräsklädda försänkningar i marken utan permanent vattenspegel.
In- och utlopp förses med kupolbrunnar. Information om magasinen finns i Tabell 3.

1

2

3

3

2

1
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Tabell 3: Information om de tre magasinen.

Magasin 1 Magasin 2 Magasin 3

Bottenarea [m2] 690 1830 4680

Utbredning fyllt magasin enl. figur [m2] 780 2000 4880

Ytbehov inkl. slänter [m2] 1060 2580 8540

Volym [m3] 950 1600 4500

Maxdjup 20-årsregn [m] 0,65 0,65 0,15

Maxdjup 50-årsregn [m] 0,94 0,94 0,47

Maxdjup 100-årsregn [m] 1,35 1,35 0,85

Släntlutning [-] 1:3 1:3 1:6

Magasinen kommer förutom detaljplaneområdet även omhänderta dagvatten från
kringliggande områden. Totalt kommer en volym på 7050 m3 att fördröjas. Trots att
området är översvämningsdrabbat idag kommer situationen för befintlig bebyggelse
förbättras i samband med exploateringen i och med de åtgärder som vidtas.

5 Höjdsättning och flödesvägar vid större regn
I vidare arbete är det viktigt att detaljplaneområdet höjdsätts så att byggnader inte tar
skada vid extrem nederbörd (som t.ex. 100-årsregn). Marken bör höjdsättas så att
instängda områden undviks samt att dagvattnet kan rinna av ytligt mot magasinen när
ledningssystemet har nått sin kapacitet.

En generell rekommendation är att färdigt golv i bottenvåning bör vara minst 0,5 meter
över gatans nivå. Byggnader ska utföras så att naturligt översvämmande vatten inte
skadar byggnadernas konstruktion.

Resultatet av Kalmar Vatten AB:s modellering för ett 100-årsregn visas i Figur 9.
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Figur 9: Simulering av framtida situation med föreslagna magasin för ett 100-årsregn inkl.
klimatfaktor på 1,25. Bilden visar både magasinen samt översvämning på markytan. Källa:
Kalmar Vatten AB.

Enligt modelleringen blir det fortfarande lite ytvatten kring byggnaderna för ett 100-
årsregn, men i jämförelse med befintlig situation så är det en stor förbättring. Vattnet finns
i lokala lågpunkter och når heller inte själva byggnadsfasaden. Vattendjupet på
Kalmarhems parkering blir ca 35 cm och på förskolans parkering ca 45 cm. Övriga ytor
som syns i figuren som inte är magasin eller parkeringar har ett lägre vattendjup, ca 5–
25 cm.

6 Rening av dagvatten

6.1 Förutsättningar och metodik
Den planerade exploateringen innebär en förändring av markanvändningen inom
planområdet. Detta kan påverka föroreningsinnehållet i dagvatten som avrinner från
området. För att uppskatta hur exploateringen påverkar mängden föroreningar i
dagvattnet har beräkningar utförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web
(version 18,3,1). Modellen bygger på en databas med schablonvärden över typiska
fysikaliska och kemiska parametrar i vattenflöden från olika typer av
markanvändningsområden. StormTac är inte något exakt beräkningsverktyg, utan
beräkningsresultaten är endast att betrakta som en fingervisning om vilka
föroreningshalter och reningseffekter som kan förväntas. Indata till modellen är
markanvändningar, tillhörande avrinningskoefficienter, ytor samt årsmedelnederbörden.

Dataserier med normalvärden för perioden 1961–1990 uppmätt vid SMHI:s mätstation i
Kalmar (nr 6643) används som indata för årsmedelnederbörden, vilket ger ett värde på
484 mm/år. Detta uppmätta värde korrigeras med en faktor på 1,1 för att ta hänsyn till
provtagningsfel så som vind, avdunstning och adhesion.

Markanvändningarna före exploatering klassas som flerbostadsområde (förskolan och
befintlig bebyggelse) samt parkmark. Markanvändningen efter exploatering klassas som
flerbostadsområde. Detta då fler studier ligger till grund för de generella

daed001
Markering
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markanvändningarna än för mer specifika typer av markanvändning (t.ex. grönyta, takyta
och gångväg). Således bedöms schablonvärdena vara mer tillförlitliga.

Kalmar kommun har ej antagit riktlinjer för föroreningar i dagvatten. Beräknade
föroreningshalter jämförs därför i Tabell 4 med riktvärden för föroreningsinnehåll i
dagvattenutsläpp från Riktvärdesgruppens riktvärden. Föroreningshalter och -mängder
efter exploatering och åtgärd har beräknats med en generell beräkning av reningseffekt
enligt StormTac Webs databas. Reningseffekterna baseras på studier där
flödesproportionerlig mätning på ingående och utgående dagvatten från anläggningen
skett. Anläggningens faktiska reningseffekt beror på flera faktorer, bl.a. utformning,
dimensionerande flöde och inkommande föroreningshalter. De generella beräknade
reningseffekterna bör därav endast ses som en fingervisning och inte ett faktum.

6.2 Resultat
De scenarion som jämförs är nulägessituationen, exploatering utan dagvattenåtgärder
och exploatering med rening i dagvattenmagasin enligt förslaget i föregående kapitel.
Resultaten kan ses i Tabell 4.
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Tabell 4: Beräknade föroreningshalter (µg/l) och föroreningsmängder (kg/år) före och efter
exploatering. Reningseffekter (%) för torrdamm jämförs mot Riktvärdesgruppens riktvärden.
Fet- och gråmarkerade värden överstiger riktvärdena.

Ämne Riktvärde*
[µg/L]

Före
exploat.
[µg/L]

Före
exploat.
[kg/år]

Efter
exploat.
[µg/L]

Efter
exploat.
[kg/år]

Rening
[%]

Efter
rening
[µg/L]

Efter
rening
[kg/år]

Fosfor (P) 160 220 2,9 220 4,0 10 198 3,6

Kväve (N) 2000 1500 19 1600 29 25 1200 22

Bly (Pb) 8 12 0,15 14 0,26 40 8,4 0,16

Koppar (Cu) 18 23 0,30 29 0,52 30 20,3 0,36

Zink (Zn) 75 75 0,96 96 1,7 30 67,2 1,2

Kadmium (Kd) 0,4 0,55 0,0070 0,66 0,012 40 0,40 0,0072

Krom (Cr) 10 8,9 0,11 11 0,21 40 6,6 0,13

Nickel (Ni) 15 6,8 0,087 8,7 0,16 30 6,09 0,11

Kvicksilver
(Hg)

0,03 0,023 0,00029 0,024 0,00044 10 0,022 0,0004

Suspenderat
material (SS)

40000 54000 690 67000 1200 50 33500 600

Olja 400 550 7,1 660 12 75 165 3

Bens[a]pyren
(BaP)

0,03 0,036 0,00046 0,047 0,00086 30 0,033 0,00060

Exploateringen innebär en något ökad belastning avseende samtliga parametrar, dock
främst bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), suspenderat material
(SS), olja och bens[a]pyren (BaP). Den planerade exploateringen inom området innebär
en övergång till en något mer föroreningsalstrande. Den främsta källan till föroreningar i
dagvatten inom planområdet efter exploateringen bedöms vara parkeringarna.

Innan dagvattnet från aktuellt avrinningsområde mynnar i recipienten Törnebybäcken
behandlas det inom Hagbygärdedämmet. Anläggningen byggdes 2012 avsedd för att
rena dagvattnet från Hagbygärdediket. På grund av höjdförhållanden så pumpas
dagvattnet in i anläggningen vilket medför en viss kapacitetsbegränsning. Detta gör att
anläggningen kan rena cirka 70 % av årsavrinningen, resterande bräddas förbi via en by-
pass och leds direkt till recipienten. I en anläggning som inte har en by-pass finns det risk
för urspolning av sediment vid kraftigare regn. Pumplösningen ger även en fördel vid
kraftigare regn då vattenhastigheten genom anläggningen hålls relativt konstant.
Fördröjning av dagvatten i avrinningsområdet, t.ex. med fördröjningsmagasinen inom
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planområdet, ger ett mer utjämnat flöde till pumpstationen vilket gör att en mindre andel
dagvatten behöver bräddas förbi reningsanläggningen.

Hagbygärdedämmet bygger på rening av dagvatten i flera steg. Först pumpas dagvattnet
till en sedimentationsdamm varefter det leds vidare till en växtyta där de viktigaste
reningsprocesserna är växtupptag av näringsämnen och sedimentation. Viss filtrering
sker också i växtytan. Efter växtytan fortsätter dagvattnet till ytterligare en
sedimentationsdamm och slutligen till ett ca 170 m långt dike med botten av krossad
kalksten i syfte att absorbera kvarvarande fosfor. För att förbättra reningen utreds även
möjligheten att tillskapa ytterligare en växtyta i anläggningen.

6.3 Bedömning
Enligt beräkningarna överstiger ett flertal ämnen riktvärdena redan före exploatering,
vilket tyder på att någon form av reningsåtgärd är nödvändig vid ytterligare exploatering.

Efter rening underskrider de flesta beräknade föroreningshalter riktvärdena för
dagvattenutsläpp som används i Riktvärdesgruppens riktvärden. Några värden är
marginellt över riktvärdena. Detta gäller för fosfor (P), bly (Pb), koppar (Cu) och
bens[a]pyren (BaP). Det kan återigen poängteras att de generella beräknade
reningseffekterna endast bör ses som en fingervisning. Mängderna sett till kg/år är
mycket små eftersom detaljplaneområdet är litet.

Dagvattnet renas ytterligare i Hagbygärdedämmet innan det når recipienten, vilket inte
tagits hänsyn till i beräkningarna. Extra rening sker också i regnbäddarna på parkeringen.
Dessa har inte heller tagits hänsyn till i beräkningarna ovan. Regnbäddar har en hög
förmåga att rena föroreningar i dagvatten. De dimensioneras normalt för små regn (2-
årsregn) och har ett litet ytbehov. Se reningseffekter i Tabell 5 nedan.
Tabell 5: Reningseffekter för regnbäddar enligt StormTacs databas.

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

Reningseffekt [%] 65 40 80 65 85 85 55 75 80 80 70 85

Sammantaget görs bedömningen att exploateringen med föreslagen dagvattenlösning
inte har negativ påverkan på vattenförekomsten Västra Sjön som är recipient.




