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1. Bakgrund 
Vatten och Samhällsteknik AB har fått i uppdrag av Kalmar kommun att göra en 

dagvattenutredning inför detaljplan för Kläckeberga 10:1, bad- och 

friskvårdsanläggningen i Snurrom.  

Då det är en stor besöksanläggning som planeras är det viktigt att planlägga för en 

hållbar dagvattenhantering. Med hållbar dagvattenhantering menas att avvattning 

sker säkert utan risk för skador; att dagvattnet används som en resurs; att den 

hydrogeologiska cirkeln bevaras så mycket som möjligt samt att mängden 

föroreningar begränsas. 

2. Sammanfattning 

Detaljplanen medför att en hög grad hårdgjord yta tillåts. Detaljplanen ska vara så 

flexibel som möjligt för att inte styra mer än nödvändigt. Detaljplanen består av 

kvartersmark med egenskapsbestämmelse R1C1, besöksanläggning, Bad- och 

friskvårdsanläggning, Centrumverksamhet, Service och samlingslokaler. Ej storköpshandel och 

ej livsmedelshandel, samt av allmän platsmark, gata, gång- och cykelväg och natur/park. 

I planarbetet har det inte identifierats några behov av styrd höjdsättning. Istället 

ges friheten att reglera markens höjder i projekteringsskedet utifrån husets 

utformning, infarter, torgytor tillgänglighet osv.  

Sett till framtida dagvattenhantering för kvartersmarken kommer dagvatten att 

avledas både norrut och söderut. Det finns större kapacitet ut ifrån området 

norrut och därmed bör så stor del av ytan som möjligt ledas norrut. Utredningen 

visar på hur stor fördröjning som krävs vid ett framtida scenario, med ansatta 

parametrar avseende tänkt utbyggnad. Då alla parametrar som krävs vid beräkning 

av fördröjningsvolymer inte är fastlagda i detta skede är det inte är lämpligt att 

reglera en specifik fördröjningsvolym i plankartan. I framtiden kan krav förändras 

och bli så väl striktare som mer tillåtande.  

I planarbetet har det säkerställts att det är möjligt att skapa plats för dagvattnet 

och det ska framgå i planbeskrivningen att krav finns på fördröjning. Det kan ses 

som problematiskt ur ett miljöperspektiv att dagvattenhanteringen inte regleras 

mer i plankartan, men bedömningen är att fördelarna är stora med en flexibel plan 

och att gällande lagstiftning gör det svårt att göra en mer teknisk styrd plan.  
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För den norra delen skapas plats inom en reserverad yta där en procentandel ska 

utgöras av våtmark. På så vis kan man i projekteringsskedet hitta en bra 

utformning och placering av våtmarken. Denna damm/våtmark kommer att rena 

och fördröja dagvatten från parkeringsytor och tak. Takvatten kan med fördel 

fördröjas innan det leds till dammen. Denna damm ska även ersätta befintligt kärr.  

Det föreslås att takvatten fördröjs i så kallade multifunktionella ytor och/eller i 

cisterner (ovan eller under mark).  

På parkeringsytor reserveras 5 % av ytan för planteringsytor eller växtbäddar. 

Dessa kan med fördel nyttjas för dagvattenhantering. Dagvatten från 

parkeringsytor ska renas, antingen genom oljeavskiljare eller i annan anläggning 

med oljeavskiljande funktion till exempel i växtbäddarna (som utformas som 

biofilter) eller svackdiken. 

Ett avskärande stråk kan eventuellt behövas längs med södra plangränsen om inte 

avvattning sker via täta dagvattenlösningar med tillräcklig kapacitet för 

fördröjning. Behovet av detta stråk styrs av husets placering och utformning av 

dagvattensystemet och därför är det inte ett strikt krav i planen. 

När det gäller den allmänna platsmarken avsätts ytor för trädplantering och 

dagvatten så att utrymme finns för att skapa de föreslagna tröga och ytlig 

dagvattenåtgärderna. 

Platsens förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

Möjligheten till kvittblivning genom infiltration är låg på grund av de stora 

volymerna dagvatten som kommer att uppstå i och med att stor andel av marken 

hårdgörs. Möjligheten begränsas också av att dagvatten som infiltreras på den 

södra delen av planområdet sannolikt kommer att tränga ut nedströms i det 

låglänta området som angränsar till planområdets södra gräns.  

Det finns däremot goda möjligheter till lokalt omhändertagande i anläggningar 

med strypt utflöde som därmed både fördröjer och renar dagvattnet. I denna 

utredning föreslås att det görs en rad åtgärder som tillsammans skapar ett reglerat 

och renat dagvattenutflöde och där viss infiltration kan tillåtas.  
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Reningsbehov för att inte påverka MKN för vatten  

I och med att marken bebyggs kommer det att ske en viss ökning av mängden 

föroreningar till recipienten. Denna utredning visar på vilka åtgärder som behövs 

för att minimera denna påverkan. För dagvatten från parkeringsytorna finns ett 

stort reningsbehov och detta dagvatten föreslås att ledas till våtmark/damm eller 

annan åtgärd för rening innan det leds vidare. Takvattnet bedöms inte ha samma 

behov av rening då det bedöms ha låga halter.  

Behovet av lokalt omhändertagande och rening skulle kunna ses som lägre än 

normalt då det finns dagvattendammar (Golfdammarna) nedströms planområdet, 

men fördröjning inom planområdet är viktigt. Utan fördröjning riskerar 

nedströms liggande anläggning Golfdammarna att få försämrad rening då 

uppehållstiden blir kortare. I och med att fördröjning anordnas inom planområdet 

kan man däremot räkna med att det kommer att ske viss rening i dammarna 

nedströms även av dagvattnet från planområdet.  

Det är även viktigt att använda miljövänliga byggmaterial och därmed minska 

påverkan. 

Behov av fördröjning samt skyfallshantering 

Det kommer att behövas göra åtgärder för fördröjning. Beräkning har skett på att 

i stort sett hela planområdet hårdgörs samt att man ska dimensionera för ett regn 

med 30 års återkomsttid med klimatfaktor. Det gör att det framräknade behovet 

kan vara i överkant och det finns möjligheter att begränsa behovet något i senare 

skede.  

 

Kalmar Vatten AB:s rekommendation är att skapa fördröjningsåtgärder så att 

utflödet inte ökar jämfört med nuläget. I nuläget avrinner merparten av området 

söderut. Ett fiktivt nuläge som baseras på planerad framtida höjdsättning har 

använts för att beräkna maximalt utflöde. Detta ger ett mer begränsat utflöde 

söderut än om man ser till hur stor andel som avrinner söderut i nuläget, detta då 

det är säkrare att överskatta än underskatta behovet av fördröjning. Vid 

projektering bör utflödet beräknas om utifrån den nya höjdsättningens 

förutsättningar. 
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Söderut: 

Ledningssystemet söderut är hårt belastat och fördröjning krävs av det dagvatten 

som avleds dit. 

  

Det beräknade maximala utflöde är 150 l/s. För att inte orsaka högt grundvatten 

nedströms bör större fördröjningsåtgärder utföras täta, men mindre anläggningar 

behöver inte vara täta.  

Vid skyfallsregn större än dimensionerande regn kommer dagvatten rinna ut från 

planområdet i söder mot låglänt mark. I nuläget är det oproblematiskt då det finns 

stor kapacitet att hålla vatten i marken söder om planområdet innan påverkan på 

Värsnäsvägen kan ske. Om marken söder om planområdet exploateras måste 

avvattningen hanteras via en sekundär avrinningsväg i området söder om 

planområdet. Yta finns för att hantera detta i prickmark längs Norra vägen. 

Den nya infartsvägen inom planområdet lutar ca 2 % och utmed vägen kan flödet 

bli relativt snabbt och högt. Vägen förses med grönremsa med biofilter på ena 

sidan och utformning ska ske så att flöden leds via denna yta.  

Norrut: 

Norrut krävs fördröjning för att inte påverka reningsfunktionen i nedströms 

liggande dammar. Fördröjning behövs även sett till kapacitet i nedströms liggande 

ledningar och diken. Vid anslutning till befintliga diken ska utformning beaktas 

avseende risken för erosion. 

Det beräknade maximala utflöde är 110 l/s. Infiltration kan vara möjlig. Utflöde 

norrut kan eventuellt ökas i samråd med Kalmar Vatten AB. 

Vid skyfallsregn större än dimensionerande regn kommer vattnet rinna norrut, 

detta flöde måste styras mot befintligt dike. Prickmark i detaljplanegräns kan 

nyttjas för dagvattenhantering. 
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3. Allmänt 

  Avrinningsområde 

Aktuellt detaljplaneområde är ca 4,6 ha och ingår i ett större avrinningsområde om 

totalt ca 540 hektar, se figur 1. Dagvattnet avleds via dike och ledning innan det 

passerar via Golfdammarna innan det rinner ut i Kalmarsund. 

 
Figur 1 Översikt avrinningsområde med delavrinningsområde.  

  

Planområde 

Golfdammarna 
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 Topografi och natur 

Undersökningsområdet för föreslagen detaljplan, se figur 2, utgörs av skogsmark 
som i södra delen släntar ner mot en låglänt yta. Höjdpunkten är på +13 m.ö.h. 
 
I områdets nordöstra hörn finns en mindre instängd lågpunkt (+6 m.ö.h), där det 
finns ett kärr, se även bilaga 1.  
 
Söderut faller marken ner till +7 m.ö.h. Söder om planområdet är det en instängd 
mark mellan planområdet och Värsnäsvägen som avleds via befintligt 
dagvattensystem, se även bilaga 3. 
 

 
Figur 2. Översikt med ungefärligt planområde och avrinningsvägar  

 

  

Ledning till 

Golfdammarna 

Planområdet 

Dike/Ledning till 

Golfdammarna 
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 Geotekniska förhållanden 

Jordarter 

Enligt utförd geotekniska undersökning, som dock bara omfattade södra delen av 
planområdet, (1) är det huvudsakligen sandmorän eller sandig siltig morän i 
undersökta delar av området. Moränen överlagras av ca 1 meter sand eller ställvis 
silt och lera. Undantaget är ett område i sydväst där lager med lösare sediment 
påträffats, detta område ligger främst strax söder om aktuellt detaljplaneområde. 
De lösa lagren utgörs av lera. En övergång till fastare jordlager sker ca 3,2 till 6,2 
meter under markytan.  
 
Grundvatten 

Närmsta grundvattenmätning är gjord i området söder om planområdet. Där 
grundvattennivån är relativt högt belägen, ca 0,8 till 1 meter, under markytan 
vilket motsvarar nivåer mellan + 4,6 och + 5,9. Grundvattenytan varierar med 
årstid, nederbörd etc. varvid såväl högre som lägre grundvattennivåer kan 
förekomma. Inom planområdet är sannolikt avståndet till grundvattnet relativt 
stort i de högre delarna, men det finns en instängd lågpunkt där grundvattennivån 
sannolikt är hög.  
 
Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det inga brunnar i områdets närhet.  
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 Recipient 

Recipient för utredningsområdet är kustvattenförekomsten S n Kalmarsund 

(SE564250-162500) (2). Utflödet från planområdet rinner till Golfdammarna vilka 

har anlagts för rening av dagvatten, (ena dammen åren 1975 och den andra 

dammen 1994). Därefter rinner dagvattnet vidare till S n Kalmarsund via ett dike 

som passerar Kalmar golfbana, se även figur 1.  

Grundvattnet på platsen tillhör Kalmarkustens sandstensformation (SE 628995-

153160). 

Ytvatten – S n Kalmarsund 

Ekologisk status 

Enligt VISS är den sammanvägda ekologiska statusen i S n Kalmarsund måttlig. 

Status av bottenfauna och makroalger i kombination med näringsämnen har varit 

utslagsgivande för statusbedömningen. 

Bottenfauna och makroalger 

Aktuell biologisk provtagning baseras på bottenfauna som visar på god status 

under perioden 2007-2012 samt av makroalger som visar på god status under 

perioden 2009-2012.  

Näringsämnen 

Den sammanvägda statusen av näringsämnen för vattenförekomsten S n 

Kalmarsund bedöms vara måttlig (Nklass 2,17). Bedömningen baseras på 3-

årsmedelvärde för en station (K3-V) provtagen 2009-2012 (exkl. 2010). Generellt 

visar halterna av fosfor på dålig till otillfredsställande status både vinter och 

sommar. Statusen ändrad från otillfredsställande till måttlig status sedan förra 

bedömningen 2009, främst p g a förbättrade kväveförhållanden vintertid. 

Övrigt 

Syrgasförhållande bedöms utifrån modellerade data vara hög, klorofyll och 

siktdjup bedöms vara i måttlig status. Bedömningen baseras på medelvärde för en 

station (K3-V) provtagen 2007-2012 (exkl. 2010). Tidigare provtagningar (1995-

2006) visar sjunkande trend från högre status till nuvarande måttlig status.  

Stationen är belägen i vattenförekomstens inre delar (Kläckebergaviken), vilka 

förmodligen är mer påverkade än de yttre delarna. Klassningen är oförändrad 

sedan tidigare bedömning 2009. 

Övriga parametrar har fått statusklass god/hög eller är ej klassade. (2). 
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Kemisk status 

Kemisk status utan överallt överskridande ämnen bedöms till ”God status”. Detta 

då minst ett av de ingående kemiska ämnena har bedömts som ”God status” och 

inget av ämnena har bedömts som ”Uppnår ej god status”. 

Grundvatten - Kalmarkustens sandstensformation 

Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kvalitativ och god 

kemisk status. I samband med ny exploatering med hårdgjorda ytor och dränering 

samt markmodellering av området så kan detta lokalt medföra viss 

grundvattensänkning. Planförslaget bedöms i övrigt inte ha någon påverkan på 

grundvattenförekomsten. 
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 Intilliggande mark 

Kläckeberga Snurrom (gällande DP) 

I direkt anslutning öster om planområdet anläggs det bostäder och 

centrumbebyggelse. Även detta område avrinner mot Golfdammarna, se figur 3. 

Planområdet för bad- och friskvårdsanläggningen bedöms inte påverka eller 

påverkas av dagvatten från Kläckeberga Snurrom då det ligger högre. De delar 

gemensamt dike, men med föreslagna åtgärder sker ingen stor förändring mot 

nuläget. 

 
Figur 3. Snurrom planillustration. Röd markering visar ungefärligt område som leds 
mot Golfdammarna. 

Kläckeberga, Norden och Modig (gällande DP) 

I direkt anslutning norr om planområdet sker etablering av verksamheter för 

Modigs och Nordens anläggningar. Området för Nordens anläggning avrinner 

norrut mot Björnökärr, Modigs avrinner söderut mot Golfdammarna.  

Planområdet bedöms inte påverka eller påverkas av dagvatten från Kläckeberga, 

Norden och Modig. 

Norra vägen och E22 

I väst angränsar planområdet till Norra vägen och påfart till E22. Dessa vägar 

avvattnas via diken och ledningar. Vägdagvattnet avrinner via diken och ledningar 

såväl söderut mot Golfdammarna och norr ut till krondike som leds via området 

Björnökärr mot Kalmarsund. Avvattningssystemet ansluter till en 

dagvattenledning som tvärsar marken söder om planområdet, se bilaga 1.  

Planområdet för bad- och friskvårdsanläggningen bedöms inte påverka eller 

påverkas av dagvatten från Norra vägen eller E22:an. 

  



  
Dagvatten Kläckeberga 10_1  BFA 190919.docx 

 
  

 
 
 

 12 

4. Planerad Bad- och friskvårdsanläggning 
Planområdet är ca 4,6 hektar obebyggd mark. Området kommer att bestå av 

kvartersmark samt allmän platsmark i form av lokalgata och gång och cykelväg.  

Planområdet kommer sannolikt att planas ut av byggnadstekniska skäl och den 

nya höjdsättning kommer då att medföra att en större del av området kommer att 

avvattnas norrut, se bilaga 2. Norrut finns anslutningsmöjlighet med ny 

förbindelsepunkt som ansluter till dike. Söderut krävs ny förbindelsepunkt. Både 

det norra och det södra området avleds till Golfdammarna. 

Bad- och friskvårdsanläggningen kommer sannolikt att bestå av en byggnad 

anpassad för en 50-meters bassäng samt en djupare del med hopptorn. I 

detaljplaner undviker man att reglera höjder där det inte krävs för att hålla 

detaljplanen så öppen som möjligt. Nivå för färdigt golv/entréplan planeras dock 

att bli ca+10 m.ö.h. Entré- och torgytor placeras på husets södra och sydöstra sida 

och förväntas ligga på en nivå på ca +9 – 9,5 m.ö.h. se figur 4.  

 

 

Figur 4 Skiss från väst till öst, OBS! Höjdförställt 1:4, se även bilaga 3  

 

I västra delen av området planeras det för parkering med ca 250 platser, ca 

6 000 m2. Parkeringen ska så långt det är möjligt ha lutning norrut.   
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5. Dimensioneringsförutsättningar 
Ledningsnätet och de kommunala dagvattendammarna, Golfdammarna, nedströms 

planområdet har begränsad kapacitet att ta emot ytterligare dagvatten och 

fördröjning och rening krävs.  

Enligt Kalmar kommuns dagvattenpolicy gäller: 

• Dagvatten ska ses som en resurs 

• Krav ska ställas på andel grönyta 

• Mark och utrymme ska reserveras för lokalt omhändertagande av 

dagvatten 

• Då markförhållanden eller andra förutsättningar inte tillåter lokalt 

omhändertagande av dagvatten får dagvattnet avledas i dagvattenledning 

och renas på annan plats 

 
Randvillkor för aktuellt planområde 

• Det är tveksamt om markförhållanden tillåter totalt lokalt 

omhändertagande i form av infiltration. Dagvattenanläggningar bör därför 

utföras med dränering och bräddavlopp. 

• I dagsläget finns ett mindre kärr som troligen ej kan bevaras, denna ska 

ersättas med en anlagd våtmark/damm. 

• Inget vatten från intilliggande område avrinner mot planområdet 

• Utformning ska ske för att optimera rening 

• Dagvattenlösning får ej påverka vägarnas avvattning, dvs dagvatten från 

planområdet får inte ledas till vägdiken.  

• Maximalt utflöde ut från området efter planens genomförande ska 

motsvara nuläget. Vid projektering kan beräknade utflöden dock ändras i 

samråd med Kalmar Vatten AB. 

• Vid dimensionering används nederbörd med en återkomsttid på 30 år 

beräknat med klimatfaktor på 1,3.  

• Dimensionerande varaktighet är 10 minuter 

• Möjlighet till ny förbindelsepunkt (FP) för dagvatten finns på 

Värsnäsvägens norra sida, vattengång är +3,66, i Prästkragevägen med 

vattengång +6,88 samt  i norra änden av  Prästkragevägen med vattengång 

+4,99, se bilaga 2 

 

Samtliga nivåer angivna i detta PM och på nya ritningar är angivna i RH2000.  

Koordinatsystem Sweref 99 16 30.  
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6. Modellering 
Beräkningar har gjorts med dag- och ytvattenmodellen StormTac. Enligt Kalmars 

VA-plan (3) ska en nederbörd om 550 mm/år användas, detta har använts som 

indata vid beräkningar av föroreningsbelastning. Detta är högre än vad statistik 

från SMHI:s närmaste nederbördsstation i Kalmar som påvisar medelår om ca 

500 mm/år, vilket medför att de beräknade mängderna kan vara överskattade. 

Som indata för beräkningar av fördröjningsbehov har markanvändningar enligt 

tabell 1 och 2 använts. Notera att nulägets fördelning norr- respektive söder ut är 

fiktivt och indelat för att motsvara framtida höjdrygg. I nuläget avleds en större 

del av ytan söderut. Ytor har mätts utifrån illustration från maj 2019, se figur 5. 

Planförslaget medför att fördelningen av olika ytor kan variera. Ny plankarta och 

illustration har tagits fram i samrådsskedet och där illustreras parkeringsyta även i 

etapp 2. När det gäller flöde påverkas detta något då avrinningskoefficienten för 

”övrigt hårdgjort” är lägre än för ”parkering”. I samband med projektering måste 

fördröjningsbehovet beräknas utifrån gällande utformning. Som tabellerna visar 

ökar den reducerade arean markant efter anläggandet av bad- och 

friskvårdsanläggningen på grund av stor takyta och stor andel hårdgjord yta.  

Tabell 1. Markanvändning i nuläget (ha). Avrinningskoefficient (Y) och reducerad 

area.  

 Nuläge Norrut Söderut 
 

Area (ha) Y Ared (ha) söderut Y Ared (ha) 

skog 2,5 0,15 0,38 1,5 0,1 0,15 

grus   0,6   0,6 0,6 0,36 

totalt 2,5 0,15 0,38 2,1 0,2 0,51 

 

Tabell 2. Möjlig markanvändning efter planens genomförande. 

Avrinningskoefficient (Y) och reducerad area. 

 Efter Norrut Söderut 
 

Area (ha) Y Ared (ha) söderut Y Ared (ha) 

tak 0,6 0,9 0,54 0,6 0,9 0,54 

parkering 0,45 0,8 0,36 0,15 0,8 0,12 

torg   0,8 0 0,4 0,8 0,32 

övrigt hårdgjort  1,25 0,6 0,75 0,15 0,6 0,09 

Lokalväg*   0,8  0,4 0,8 0,32 

Natur/park* 0,2 0,15 0,03 0,2 0,15 0,03 

GC-väg*    0,2 0,6 0,12 

totalt 2,5 0,67 1,68 2,1 0,73 1,54 

* Ytor som är allmän platsmark 
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 Utflöde och fördröjningsbehov 

Flöden har beräknats med rationella metoden enligt formeln: 

Qdim = i*Y*A 

 

i=regnintensitet 

Y=avrinningskofficient 

A=area 

Enligt Svenskt Vatten Publikation P110 (4) bör denna metod ”företrädesvis 

användas vid små (mindre än ca 20 ha), jämnt exploaterade områden”.  

Funktionskrav enligt Svenskt Vatten Publikation P110 är att dagvattensystemet 

utformas med trög öppen hantering och markförlagda rörsystem.  

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.  

 

I tabell 2.1 i Svenskt Vatten Publikation P110 redovisas minimikrav på 

återkomsttider. Undersökningsområdena bör enligt tabell 5, definieras som 

centrum- och affärsområde. Återkomsttiden för det dimensionerande flödet är 

enligt tabellen 30 år (för trycklinje i marknivå). De valda dimensionerande regnen 

skall även ökas med en klimatfaktor. 

 Tabell 3. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 
dagvattensystem, från tabell 2.1 Svenskt vatten P110. 

 
 

Även nuläget har beräknats med klimatfaktor 1,3. Detta då syftet med 

beräkningarna främst är att det ska vara ett nollalternativ för att se konsekvensen 

av exploateringen. 

Då rinnsträckan är kort >250 m är dimensionerande varaktighet 10 minuter. Vid 

dimensionering av magasin gäller dock längre varaktighet som varierar beroende 

på utflödets storlek.  



  
Dagvatten Kläckeberga 10_1  BFA 190919.docx 

 
  

 
 
 

 16 

7.  Åtgärdsförslag 

Det bedöms finnas behov av att flera dagvattenåtgärder, förslag på placering av 

dessa finns redovisade i bilaga 2 samt i figur 5.  

Höjdsättningen av planerade ytor styr hur stor del som kan avledas till den tänkta 

dammen samt respektive förbindelsepunkt. Därför bör det inte införas ett strikt 

krav på fördröjningsvolym i plankartan. I planarbetet måste man dock säkerställa 

att det är möjligt att skapa plats och det är viktigt att det framgår i 

planbeskrivningen att krav finns på fördröjning.  

En bad- och friskvårdsanläggning som etableras i mer perifera lägen utanför 

staden kräver stora parkeringsytor. Kalmar kommun har i sin dagvattenpolicy krav 

på oljeavskiljare eller oljeavskiljande funktion. När det gäller större parkeringsytor 

är det viktigt att de utformas så att de är och upplevs vara säkra och trygga. Det 

blir då viktigt med grönytor, minst 10% av den totala ytan rekommenderas enligt 

SKL, (Parkering för hållbar stadsutveckling). Dessa grönytor bör med fördel utformas 

för omhändertagande av dagvatten och de kan även fungera som plats för 

snöhantering. Då det i detaljplanen även är parkmark intill parkeringen samt då 

det planeras för en dagvattendamm är det här möjligt att sänka andelen till 5 % 

sett till behovet för dagvattenhantering. Det finns inget lagstöd i 4 kap. PBL för 

planbestämmelser som reglerar dagvattnets kvalitet med exempelvis krav på 

oljeavskiljare eller någon annan teknisk anordning som behövs för att rena 

dagvatten. Dock reserveras ytor för trädplantering och växtbäddar. Frågor om 

vattenkvalitet och teknisk utrustning för att hantera dagvatten får vid behov 

hanteras med stöd av lagen om allmänna vattentjänster eller miljöbalken.  

Vidare har kommunen fastslagit riktlinjer för oljeavskiljare och för parkeringsytor 

(utanför vattenskyddsområden) gäller att olje- och slamavskiljare ska installeras vid 

anläggning av hårdgjord parkeringsyta som rymmer fler än 50 personbilar. 

Området kommer att bli urbant och ha ett publikt läge vilket ställer krav på att 

åtgärder för dagvattenhantering ska vara såväl säkra som estetiskt tilltalande. För 

illustration av planen se figur 5.  
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Figur 5. Kommunens illustration från maj 2019.  

Skyfall/avvattning: 

Avskärande stråk kan behöva anläggas längs planområdets södra gräns för att 

säkerställa att dagvatten inte rinner ner till nedströms liggande tomt för de 

tillfällen som det kommer intensivare/längre regn än det dimensionerande. För att 

inte orsaka högt grundvatten nedströms kan fördröjningsåtgärder på södra sidan 

eventuellt behöva utföras täta. 

Rening 

När det gäller rening är det främst parkeringsytor och lokalgatan som kan 

förväntas ha ett behov av rening. Rening sker även nedströms planområdet i 

Golfdammarna. 

Avledning 

Dagvattnet kommer att behöva avledas såväl norrut som söderut. Parkeringsytan 

leds med fördel norrut där rening kan ske i våtmark/damm. Kapaciteten bedöms 

vara större norrut då det där avleds via ett öppet dike och så mycket av takytan 

som möjligt bör ledas norrut.  

Norrut sker anslutning till trumma under Prästkragevägen och vidare i dike, se 

figur 6 samt bilaga 2.  

Söderut förläggs ledning eller dike/biofilter, lämpligen i planerad infartsväg, se 

figur 6 samt bilaga 2.  
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I det aktuella området bedöms följande alternativ för dagvattenhantering vara 

aktuella: 

• Damm/våtmark med permanent vattenyta  

• Avskärande dike/lågstråk  

• Multifunktionella ytor  

• Regnrabatter och eller längsgående stråk  

• Cisterner (invid tak) och underjordiska magasin 

• Dagvattenhantering i biofilter/dike längs lokalgata och gång-och cykelväg 

 
Figur 6 Förslag på platser för dagvattenhantering.  
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 Damm/våtmark 

Föreslagen damm/våtmark dimensioneras med ett areaförhållande på 

350 m2/reducerad hektar, vilket anses vara ett bra förhållande för att få god rening 

och dammen blir då stor nog att rymma tillräckligt mycket vatten för att klara 

fördröjningskrav. God hydraulisk effektivitet är ett krav och dammen/våtmarken 

ska helst utformas med en varierad organisk form. Som god utformning 

rekommenderas det att dammen har ett längd/ breddförhållande på minst 2:1 

(>3:1 rekommenderas), en grund zon, flacka slänter och ett vattendjup på minst 

en meter. Exempel på damm kan ses i figur 7. I exemplet har dammen rak kant på 

den ena slänten för att spara utrymme.  

För det norra området behövs en total area på minst 600 m2 för dammen 

(dammens krön) givet att viss del av ytan även fördröjs i ytor uppströms dammen. 

Om den anslutna ytan ökas bör nya beräkningar göras för att se om dammens 

area behöver ökas. Om inga dagvattenåtgärder görs uppströms dammen kan 

dammens yta behöva ökas för att rymma den beräknade fördröjningsvolymen på 

400 m3 alternativt kan det vara möjligt att minska fördröjningsvolymen och 

säkerställa att man klarar dagvattensystemets dimensioneringskrav på annat sätt 

(tex öka utflödet i samråd med Kalmar Vatten AB). För att säkerställa att detta 

område finns tillgängligt bör en egenskapsbestämmelse införas i plankartan som 

reglerar detta. Dock är det inte lämpligt att peka ut ett exakt läge för 

våtmarken/dammen då det måste ske i samband med projektering och ny 

höjdsättning av området. 

Då jorden i området huvudsakligen består av sandmorän eller sandig silt måste 

dammen tätas om permanent vattenyta är ett krav (för gestaltning). Det bedöms 

dock inte finnas krav på täthet utifrån påverkan på grundvattnet.  

 
Figur 7. Långsmal damm med spont på ena sidan, Lysholt Danmark 

För principskiss på placering och anslutning av ytor se figur 8 och bilaga 3. 
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Figur 8. Snitt genom parkeringsyta och tänkt damm,  
OBS! Höjdförställt 1:4, se även bilaga 3  
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 Multifunktionell yta 

Multifunktionella ytor bedöms vara ett lämpligt alternativ för den södra delen av 

området (plats 3) då behovet av rening där är mindre då det främst är takvatten 

som ska hanteras. Ytan utformas lämpligen för att vara torr mellan regnen, se figur 

9 och 10. Ytor för plantering, hinderbana och eller sittytor kan vara lämpliga att 

använda sig av. Viktigt är att säkerställa dränering och bräddning av extremflöden.  

Fördröjningsbehovet om man räknar på den ena halvan av takytan (ca 6 000 m3) 

är ca 100 m3 om utflödet sätts till 50 l/s. Om vattnet tillfälligt tillåts stiga 0,3 m 

behövs då en sammanlagd yta på 300 m2 för att hantera ett dimensionerande regn 

(30 års återkomsttid). Ett regn med 2 års återkomsttid ger ett fördröjningsbehov 

på ca 12 m3. Ett regn med 1 års återkomsttid ger ett fördröjningsbehov på mindre 

än 1 m3 (detta då flödet från takytan då endast marginellt överstiger utflödet). 

Därför rekommenderas att utflödet stryps mer för mindre regn (t ex genom ett v-

format skibord). 

 
Figur 9. Bild från gatukontoret, Malmö stad 

 

Figur 10. Pierce´s Park. källa inhabitat (5) 
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 Regnrabatter/svackdiken 

Dagvatten från tak och parkering kan ledas till särskilda planteringar utformade 

för hantering av dagvatten. I aktuellt planområdet har det bedömts vara tillräckligt 

att reservera 5% av hårdgjorda markytor/parkeringsytor för planteringar (som 

används för dagvattenhantering). Detta är ett minimum och det kan förutsätta att 

det sker i kombination med andra dagvattenåtgärder, uppströms eller nedströms. 

För exempel på utformning se figur 11 och 12. Det viktigt att tänka på att skapa 

goda möjligheter för drift av planteringen och att man utför dem med sandfång i 

inloppsänden.  

  

Figur 11. Exempel på längsgående stråk invid hus och på parkering, bildkälla: Caltrans 
Landscape Architects 

 

 

Figur 12. Figur från StormTac 
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Dagvattenhantering i planteringar på parkeringsytor är ett bra sätt att få in grönska 

i ytan och samtidigt få en miljönytta. Plantering kan utföras i kombination med 

terrassering av parkeringsyta. Då kan det även finnas möjlighet att leda dagvattnet 

via dagvattenbrunn med sandfång i den högre nivån. För principiellt förslag se 

skiss i figur 13. 

 

 

Figur 13. Principskiss dagvatten på parkering med terrasser 

 

Den nya lokalgatan har längsgående grönyta och denna ska nyttjas för hantering av 

dagvatten. Då vägen lutar kan det vara lämpligt att anlägga flödesdämpande 

dämmen i denna yta. Där den nya lokalgatan planar ut och ansluter till 

Värsnäsvägens dike rekommenderas erosionsskydd.  
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 Cisterner 

Att leda dagvatten från tak till cisterner (ovan eller under mark), se exempel på 

utförande i figur 14, är ett bra exempel på dagvattenåtgärd där dagvattnet kan 

användas som resurs (bevattning). Cisterner ovan mark måste kunna tömmas och 

ha en förbiledning vintertid. Bräddning för flöden större än dimensionerande 

krävs. 

Ingen rening är att förvänta i cisterner, dock kan underjordiska magasin utformas 

så att viss sedimentering sker. Om vattnet används för bevattning blir 

belastningen till recipienten noll. 

Cisterner kan med fördel förses med intelligent styrsystem och utformas som 

bokstäver eller likande. För exempel se figur 14 

(https://www.bassala.com/zohorainletters). 

 

 

  

Figur 14. Exempel på intelligent cistern, inspirationsbild bokstäver samt exempel på 
rörmagasin från Uponor. 

  

https://www.bassala.com/zohorainletters
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8. Resultat 
Beräkningar har gjorts i dag- och ytvattenmodellen StormTac, resultaten redovisas 

i tabell 4 och 5. Markanvändningar enligt tabell 2 har använts vid beräkningarna. 

Dessa ytor har mätts utifrån illustration från maj 2019, se figur 5 och de kan 

komma att fördelas på annat sätt. Stört förändring när det gäller 

föroreningsberäkningarna gör det om andel parkeringsyta ökar då även 

föroreningarna ökar. Om det skulle tillkomma ytterligare 3000 m2 parkering så 

som det illustreras i samrådsskedet ökar belastningen. Därför redovisas även 

beräkningar av halter och mängder för ett alternativ med maximerad 

parkeringsyta. 

Som indata vid beräkningar av föroreningar används en antagen procent om 5% 

biofilter. Ytan är räknad på den reducerade arean på det södra avrinningsområdet 

inkl takyta, se tabell 2. Ytan som avsätts för biofilter är i beräkningsexemplet då ca 

760 m2.  

I figur 15 illustreras möjlig utformning, anslutande yta och biofilter. 

 

Figur 15. Figur på parkering med biofilter (skrafferat), bild från södra Maine, Bizzari 
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För området som avrinner norrut har åtgärd ”damm” använts med ett 

areaförhållande på 350 (Ap/Ared)
1. Den minsta ytan som behövs för en damm är 

ca 600 m2 då den beräknade normala vattenytan på ca 530 m2.  

I markanvändningen Lokalväg ingår hela området med användning gata. Detta ger 

en överskattning i beräknade halter då ytan är väl tilltagen för att skapa möjlighet 

till olika utformningar. Vägområdet som byggs sedan ska vara 22 meter inklusive 

trädrad. 

 

 Halter 

Tabell 4: Beräknade halter (µg/l) 
 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja 

Nuläge 46 1200 4,4 11 29 0,14 1,9 2,7 0,02 23 000 120 

Efter exploatering innan rening 

Söderut 100 1400 7,5 18 49 0,43 4 2,9 0,036 44 000 230 

Norrut 97 1400 11 19 63 0,51 6,7 3,6 0,042 72 000 350 

Efter exploatering efter rening 

Söderut 40 770 1,3 4,9 7 0,044 2 1 0,015 11 000 100 

Norrut 43 1000 2,6 7,5 16 0,2 0,96 1,2 0,017 9 900 100 

Efter exploatering efter rening, med maximerad andel parkering 

Söderut 40 730 1,4 5,1 7,3 0,044 2,3 1,1 0,013 12000 100 

Norrut 44 1000 3,1 8,7 19 0,2 1,3 2,4 0,014 13000 100 

 

Som tabell 3 visar är det att förvänta högre halter om inga dagvattenåtgärder görs. 

Med föreslagna åtgärder visar resultatet att det kan ske en ökning av kadmium 

(Cd) även efter rening jämfört med nuläget. Schablonhalterna för kadmium för 

takytor är osäkra och sannolikt höga (de är beroende av val av takmaterial). 

  

 
1 Ap= dammens permanenta area i m2, 600 m2. Ared=avrinningsområdets reducerade area i hektar 
1,5ha. Förhållandet bör vara mellan 150-800, ju högre desto bättre rening är att förvänta 
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 Mängder 
Mängder är i nuläget låga, vilket är att förvänta då det mestadels är skogsmark och 

årsavrinningen därmed är låg.  

Tabell 5 Beräknade mängder (kg/år)   
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja 

Nuläge 0,13 3,5 0,013 0,03 0,08 0,0004 0,0055 0,0078 >0,000 67 0,35 

Efter exploatering innan rening 

Söderut 0,84 12,0 0,06 0,15 0,40 0,00 0,03 0,02 >0,00 360 1,90 

Norrut 0,80 12,0 0,09 0,16 0,51 0,00 0,06 0,03 >0,00 590 2,90 

Totalt 1,64 24 0,154 0,31 0,91 0,0077 0,088 0,054 0,0006 950 4,8 

Efter exploatering efter rening 

Söderut 0,13 3,5 0,013 0,03 0,08 0,0004 0,005 0,008 >0,00 67 0,35 

Norrut 0,33 6,3 0,01 0,04 0,06 0,0004 0,016 0,008 >0,00 92 0,82 

Totalt 0,46 9,8 0,023 0,07 0,14 0,0007 0,0215 0,016 0,0002 159 1,17 

Efter exploatering efter rening, med maximerad andel parkering 

Söderut 0,37 6,8 0,013 0,05 0,07 0,0004 0,022 0,01 >0,00 110 0,92 

Norrut 0,47 11 0,034 0,09 0,2 0,0021 0,014 0,025 >0,00 140 1,1 

Totalt 0,84 18 0,047 0,14 0,27 0,0025 0,036 0,035 0,0003 244 2 

 

Som tabell 4 visar är det att förvänta att mängderna efter rening ökar jämfört med 

nuläget. När andel hårdgjord yta ökar resulterar det i att den avrunna årsvolymen 

ökar och därmed även mängderna. Mängderna ökar mest vid beräkning för 

alternativet med maximerad parkering.  
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Viktigt att notera att: 

• Tillkommande rening i nedströms liggande dike och dammar 

(Golfdammarna) är inte medräknat. Föroreningsmängden som tillförs 

recipienten kan därmed förväntas vara lägre än vad som här redovisas.  

• Övriga åtgärder i planområdets norra del är inte medräknade, vilket gör 

att reningen kan förväntas bli bättre. 

• Det är räknat på den hårdgörningsgrad som detaljplanen tillåter. 

Exploateringsgraden kommer troligen att vara lägre, vilket illustreras i 

figur 5. Även detta gör att de redovisade mängderna kan förväntas bli 

lägre.  

 Flöden och fördröjning 
Med den stora andelen hårdgjord yta kommer flödet öka markant, se tabell 6. 
Dagvattensystemet ska ha kapacitet att hantera ett regn med 30-års återkomsttid.  

Tabell 6. Beräknade flöden (l/s) 

Flöden Intensitet (l/s*ha) Norrut Söderut 

Nuläge 10 år 30 år 100 år Q10 Q30 Q100 Q10 Q30 Q100 

Utan klimatfaktor  228 328 489 90 120 180 120 170 250 

Med klimatfaktor (1,3) 296,4 426,4 636 110 160 240 150 220 320 

Efter                   

Utan klimatfaktor  228 328 489 380 550 820 350 500 750 

Med klimatfaktor (1,3) 296,4 426,4 636 500 720 1070 460 660 980 

                    

Ökning       78% 78% 78% 67% 67% 67% 

 
Söderut: 

Ledningssystemet söderut är hårt belastat och fördröjning krävs för dagvatten 

som avleds dit. Krav är att flödet inte ska öka jämfört med nuläget vilket 

uppskattas ge ett maximalt utflöde på ca 150 l/s.  

Fördröjningsbehovet söderut är då ca 280 m3 (25 minuters varaktighet).  

Notera att denna volym måste fördelas på flera åtgärder då ytan består av såväl 

kvartersmark som allmän platsmark. Andelen som  inom kvartersmark är ca 2/3, 

dvs ca 190 m3. 

Norrut: 

Lednings- och dikesystemet norrut är i nuläget inte så hårt belastat, men flödet dit 

kommer öka i framtiden och det krävs fördröjning för dagvatten som avleds dit.  

Förslaget är att flödet ska motsvara flöde från skogsmark på samma yta, vilket är 

ca 110 l/s. 

Fördröjningsbehovet norrut är då ca 400 m3 (35 minuters varaktighet). 
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9. Miljökvalitetsnormer 
Då området exploateras är det oundvikligt att det sker en ökad belastning till 

recipienten. Viktigast för att minska påverkan på recipienten är att välja god 

byggnadsteknik med bra materialval samt att minska trafiken.  

Aktuell vattenförekomst utgörs av ett kustnära havsområde och har en areal på ca 

118 km2. Den totala vattenvolymen är mycket stor. Sammantaget bedöms inte 

planerad bebyggelse med föreslagna dagvattenåtgärder att påverka 

statusklassningen av vattenförekomsten.  

 

10. Förslag till planbestämmelser  

I områden där det finns begränsade möjligheter att lösa dagvattenhanteringen 

måste man säkerställa att detta går att genomföra till exempel genom att reservera 

mark eller ange höjder i plankartan. I detta projekt finns det flera alternativa sätt 

att lösa dagvattenhanteringen. Man bör inte i detaljplanehandlingen reglera mer än 

vad som krävs för att säkerställa att en åtgärd är tekniskt genomförbar.  

Förslag till planbestämmelser är att reservera mark för dagvattendammen i norr, 

att ange att längsgående plantering vid lokalgata ska användas för dagvatten samt 

på aktuella platser ange att minst 5 % av ytan ska vara tillgänglig för plantering.  

Det bedöms inte vara nödvändigt att styra höjdsättningen med avseende på 

dagvattenhanteringen då man i det aktuella området har goda marginaler för att 

kunna skapa självfall och styra dagvattnet åt önskvärt håll.  

 

Kalmar den 8 maj 2019 

Vatten och Samhällsteknik AB 
  
 
 

          
 
Kristina Händevik Åsa Blixte 
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