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Dagvatten-PM för Brandvakten 7 och del av Kvarnholmen 2:1 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret arbetar just nu en detaljplan för gamla brandstationen. I samrådssvaret 
önskade Länsstyrelsen att frågan om dagvattenhantering skulle utredas ytterligare. Detta PM 
syftar till att beskriva dagvattensituationen idag, och hur denna förändras i och med 
genomförandet av planförslaget, och är ett komplement till planhandlingarna.  

Planområdet 
Planområdet är lokaliserat på Kvarnholmen i Kalmar, där de flesta ytor idag är hårdgjorda med 
en stadsmässig karaktär; likaså detta planområde.  

Avrinningskoefficienten 
I Kalmar regnar och snöar det ungefär 400-600 millimeter/år. På en helt hårdgjord yta blir 
ungefär 80 % av nederbörden dagvatten medan resten dunstar. För att bedöma avrinning av 
dagvatten på ett givet material, brukar ett mått som kallas avrinningskoefficienten användas. 
Avrinningskoefficienten anger den maximala andel av en yta som kan bidra till avrinning av 
dagvatten. Förutom exploateringsgrad och graden av hårdgörning, beror måttet på ytans lutning 
samt regnets intensitet. Ju mer det lutar, och ju intensivare regn, desto större blir 
avrinningskoefficienten. En tabell som kan användas för att förstå skillnaden i markbeläggning 
gällande hur mycket vatten som rinner vidare är framtagen av Svenskt vatten, och finns nedan. 

Kommunens dagvattenpolicy 

Kommunen har tagit fram ett komplement till översiktsplanen, som beskriver hur dagvattnet ska 
hanteras. Dokumentet antogs 2016, och där anges följande principer för en hållbar 
dagvattenhantering:  

 Angrip föroreningskällorna.

 Minska andelen hårdgjorda ytor vid exploateringen utifrån platsens förutsättningar.

 Öka andelen grönytor utifrån platsens förutsättningar för att skapa möjlighet för infiltration av
dagvatten.

Takytor och terrasser 0,9 

Körbara ytor (asfalt) 0,85 

Parkeringsplatser (asfalt) 0,85 

Entréer/trottoarer (plattsättning) 0,7 

GC-väg (asfalt) 0,85 

Slänt/stödmur 0,5 

Gräs/grusarmering 0,4 

Slänt/gräsyta 0,3 

Gräsytor/gröna ytor 0,05 

Gröna ytor vid parkeringsplatser 0,05 

Skogsmark 0,1 
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 Lokalt omhändertagande av dagvatten där så är möjligt utifrån platsens förutsättningar.  

 Eftersträva öppen dagvattenhantering.  

 Rena dagvatten när det behövs. 
 
De verksamheter som belastar dagvattnet ska också bidra till att en god status kan uppnås. I detta 
fall handlar det främst om infiltration av dagvattnet innan det rinner ut i 
Systraströmmen/Fredrikskanskanalen.  
 

MKN Vatten 
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten 
(Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de 
normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvatten. Målsättningen var att alla 
vattenförekomster skulle ha uppnått god status 2015. Eftersom det bedömts tekniskt omöjligt att 
uppnå statusen till 2015 har nytt mål satts att vattenförekomsterna senast år 2021 ska ha uppnått 
god ekologisk status. I beslutet för ny klassning perioden 2016-2021 beslutas fortsatt måttlig 
ekologisk status med en förlängd tidsfrist till 2027. Miljöproblemet bedöms främst vara 
övergödning. 

 
Figur 1 vattenförekomster 

Vattenförekomster som berörs är N v s Kalmarsunds kustvatten via Malmfjärden och S n 
Kalmarsund genom Lindöfjärden. De bedöms inte påverkas av ökade utsläpp.  
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Följande statusklassning gäller för N v s Kalmarsund och S n Kalmarsund. 

Ekologisk status Måttlig 

Tillkomst Naturlig 

Kemisk status Uppnår ej god 

Kemisk status utan överallt 
överskridande ämnen (kvicksilver 
och bromerade difenylater) 

God 

 

Det största miljöproblemet i vattenförekomsten är miljögifter, övergödning samt kvicksilver i 
fisk. Kalmarkustens sandstensformation för grundvatten berörs av planområdet men bedöms inte 
påverkas av planförslaget. 

 
Dagvattenledningar 
 

 

 
Dagvattenledningar i grönt med utlopp i Systrasströmmen och Fredrikskanskanalen.  
 

Föroreningar 

En markmiljöundersökning är gjord för planområdet och visar att det finns markföroreningar 
under mark, en del av området kommer därför att saneras. Den miljötekniska undersökningen 
visar förekomster av markföroreningar över riktvärdena för Känslig Markanvändning (KM) vad 
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gäller polyaromatiska kolväten (PAH) och metaller. I någon enstaka mätpunkt så överskreds även 
riktvärdet för Mindre Känslig Markanvändning (MKM). 
 
Metaller och PAH:er som finns i marken är vanligen bundna till partiklar och organiskt material. 
Därför gör kommunen bedömningen att de inte riskerar att spridas med infiltration ner till 
grundvattnet.  
 

Marknivå 
 
Höjder idag 
 

 
 
 
På flygfotot visas höjder på obebyggda ytor. Då marken sluttar ner mot Södra Kanalgatan rinner  
dagvattnet bort från byggnaden. Nivåsättning vid exploatering bör ske så vatten får rinna över 
infiltrationsytor innan det samlas upp i dagvattenledning till Systraströmmen. 
 
  

Figur 2 Höjder i dagsläget. 
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Höjder enligt planförslag 

 

Figur 3 Några höjder enligt planförslag. För mer detaljerad information, se Bilaga 1.  

  .  
 

 

  
 

 

  

Figur 4 Visar förprojektering av S Kanalgatan med en höjning av gatan. För större bild samt fler sektioner, se 
Bilaga 2.  
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Hårdgjorda ytor 

 

 

Figur 5 Fördelning av ytbeläggning idag och enligt planförslag 

 

 Idag Planförslag 

Hårdgjord yta 4740m2 3490 m2 

Infiltrerande yta 350 m2 530 m2 

Körbar yta 3580 m2 2540 m2 

 
Hela planområdet är på ungefär 0,6 hektar. I tabellen har hårdgjord yta räknats som gata, 
parkering och byggnad. Infiltrerande yta har räknats som naturmark samt parkering i 
planförslaget (eftersom den kommer bestå av gräs- eller grusarmering.) Körbar yta är gata samt 
parkering. Det ger att delen hårdgjord yta idag är 79 %, och att det enligt planförslaget minskar 
till 58 %.  
 
Dagsläge 
I dagsläget är i stort sett hela planområdet hårdgjort, undantaget nordöstra hörnet på 310 m², 
samt en liten yta i nordvästra delen, och en gård på bjälklag. Norra delen av planområdet består 
nästan helt av asfalt, och söderut finns byggnader, parkering och gård på bjälklag, där avrinningen 
är hög. Det innebär att det idag finns utmaningar i att hantera dagvattnet på fastigheten, men 
också goda möjligheter till förbättring i framtiden. Det är på förplatsen i norr som de bästa 
möjligheterna till positiv förändring av dagvattenhanteringen finns.  
 
 
Planförslagets hårdgörning 
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I planförslaget finns utrymme att omvandla stora delar av de idag hårdgjorda ytorna till ytor i 
genomsläppligt material, framförallt vid parkeringen i norr. Detta regleras också i plankartan. Där 
den befintliga naturmarken i nordväst tas bort, kommer istället en paviljong med sedumtak att 
byggas. Gångstråket på 260 m² kommer att göras med plattsättning, och parkeringsplatsen på 
förplatsen kommer att göras i gräs- eller grusarmering.   

Vid en framtida höjning av Södra Kanalgatan blir lutningen mot 
Systrastömmen/Fredrikskanskanalen lägre än idag. Rännor eller lågstråk bör leda bort dagvatten 
till dagvattenledningar som finns i omgivande gator och korsar fastigheten, så att det inte blir 
stående på gator, gångstråk eller riskerar översvämma byggnad. Kalmar Vatten bedömer att de 
har tillräcklig kapacitet idag och planförslaget medför att infiltrationen ökar på fastigheten. 

Jämförelse 
I kombination med planbestämmelser om ytor med genomsläppligt material, där filtrering kan 
ske, samt de goda förutsättningarna i och med markens lutning, bör möjligheten till god 
dagvattenhantering inom planområdet att öka. 

Med hjälp av att studera avrinningskoefficienten, kan slutsatser om föredragna materialval dras. 
Generellt går att säga att högst avrinning sker på hårdgjorda ytor, som tak och terrasser (0,9) och 
minst avrinning sker på gröna ytor/gräsytor (0,05). Även asfalt ligger högt, på 0,85, medan 
plattsättning ligger lägre på 0,7. Plattsättning har mindre avrinning än dagens asfalt. Parkeringen 
bedöms få gräs- eller grusarmering, vilket har en koefficient på 0,4.  

Om asfalten helt eller delvis ersätts med genomsläppligt material, i form av plattsättning eller 
grusarmering, kommer dagvattnet att filtreras och renas innan det når ut i Systraströmmen och 
Fredrikskanskanalen. Planområdet ligger på utfylld mark, och är till viss del förorenat.  

Enligt figuren kommer paviljongen i nordväst få sedumtak, vilket har en betydligt lägre 
avrinningskoefficient än asfalt. Området runtomkring kan få plattsättning, vilket också det 
förbättrar hanteringen. Området som enligt planförslaget är vikt åt parkering, kan också göras om 
för att få en genomsläpplig beläggning, i form av gräs- eller grusarmering.  

När det gäller gården på taket, som ju ligger på bjälklag, blir hanteringen sämre. Här går inte att 
på samma sätt skapa genomsläppliga ytor. Likaså gäller byggnadernas tak. På gårdsbjälklag kan 
inte dagvatten infiltreras, men i någon mån fördröjas av till exempel planteringar. Med tanke på 
gårdens storlek och att en stor del är rörelsestråk så bedöms inte någon väsentlig fördröjning ske. 
Vatten från bjälklaget kommer fortsatt gå ut till dagvattensystemet i gatan. Befintliga tak har ett 
kulturhistoriskt värde och påverkas inte av planförslaget. Taken är gjorda i grönmålad falsad plåt. 
Nybyggnad kommer utföras i en blandning av platta tak och brantare takfall som utförs med plåt. 
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Förslag till översiktlig lösning av dagvattenhantering 

Idag finns två dagvattenledningar i anslutning till byggnaden. Genom att använda sig av rain 
gardens, som är en växtbädd där dagvatten kan fördröjas och infiltreras, kan vattnet tas om hand 
vid tre punkter. Genom att utnyttja markens lutning och använda sig av samlande stråk (blå pilar), 
kan vattnet ledas till dessa. Gällande det norra samlande stråket behöver möjligheten till 
anslutning undersökas vidare vid projekteringen.   

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kommer förmågan att hantera, filtrera och rena dagvattnet att öka i och med 
genomförandet av planförslaget, då delen hårdgjorda ytor på mark minskar väsentligt.  
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