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Dagvattenutredning för detaljplan Norra Kyrkogården 
 
Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler gravplatser för Norra Kyrkogården, en 
samlingslokal samt parkeringsplatser vid Jacob Smålännings gata. Detta dokument beskriver 
hur markavvattning sker i området idag samt utreder förutsättningarna för dagvattenhantering 
i samband med exploatering. 
 
Nuläge dagvattenhantering 
Detaljplaneområdet ligger inom två avrinningsområden med befintliga dagvattenutlopp enligt 
Figur 1. Inom avrinningsområde 1 avleds dagvatten till Hagbygärdedämmet. Den totala ytan 
är ca 670 hektar varav ca 180 hektar är reducerad hårdgjord yta. Handelsområdena Hansa City 
och Giraffen, flera industriområden samt en längre sträcka av motorvägen E22 bidrar med 
mycket hårdgjord yta och föroreningsbelastning. Hagbygärdedämmets utlopp ansluter till 
Törnebybäcken som efter en kortare sträcka mynnar i Västra sjön. 
 
Hagbygärdediket och speciellt Oxhagsgrenen är idag hårt belastade hydrauliskt och för all ny 
exploatering inom avrinningsområdet gäller att dagvatten måste fördröjas innan det kan 
släppas till allmän dagvattenledning.  
 
Avrinningsområde 2 avleder dagvatten till ett befintligt dagvattenutlopp i Lindöfjärden enligt 
Figur 1. Avrinningsområdet är totalt ca 43 hektar varav ca 12 hektar är reducerad hårdgjord 
area. Delar av Norra Kyrkogården, flerbostadshus och ett mindre antal villor ingår i 
avrinningsområdet. I korsningen Norra vägen – Gröndalsvägen ligger flera verksamheter, bla 
två bensinmackar. Flera gator med hög trafikintensitet finns också inom avrinningsområdet, 
t.ex. Norra vägen, Gröndalsvägen och Galggatan. 
 
Lindöfjärden utgör tillsammans med Malmfjärden, Fredriksskanskanalen och Systraströmmen 
ett sammanhängande inre vattenrum i Kalmars stadskärna. Dessa vatten räknas visserligen 
inte som en vattenförekomst enligt vattendirektivets definitioner men står ändå i 
kommunikation med Kalmarsund. Planområdet påverkar därmed indirekt Kalmarsund som 
enligt vattendirektivets klassning bedöms ha en måttlig ekologisk status (på grund av 
övergödning och grumlighet) och en god kemisk status. I nuläget sker ingen rening av 
dagvatten vid det utlopp som dagvatten från den södra delen av planområdet avleds till. En 
samlad reningsanläggning för flera dagvattenutlopp i området finns ännu bara i 
planeringsstadiet. 
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Figur 1. Befintliga dagvattenledningar och avrinningsområden (schematisk gräns), 
planområde markerat med orange linje. 
 
Det finns inga återkommande driftstörningar (t.ex. källaröversvämningar) för befintligt 
ledningsnät i avrinningsområde 2 som skulle ge en indikation om kapacitetsbrist. 
Modellsimuleringar visar dock att vissa ledningar uppströms i avrinningsområdet blir 
överbelastade vid ett regn med 10 års återkomsttid. Även för detta avrinningsområde gäller att 
för all ny exploatering måste dagvatten fördröjas innan det kan släppas till allmän 
dagvattenledning. 
 
Hagbygärdedämmet 
Anläggningen byggdes år 2012 för att rena dagvatten från Hagbygärdediket. Tidigare 
avleddes Hagbygärdedikets dagvatten orenat till Törnebybäcken och vidare till Västra sjön. I 
Hagbygärdedämmet lyfts först dagvattnet från Hagbygärdediket i en pumpstation till en första 
damm som har en volym på 7500 m3. I denna damm renas dagvatten främst genom 
sedimentation av partiklar. Via ett överfall leds vattnet vidare till en växtyta som är ca 1700 
m2. Vattendjupet i växtytan är 0,5 meter och de viktigasta reningsprocesserna är växtupptag 
av näringsämnen och sedimentation. Viss filtrering sker också i växtytan.  
 
Växtytan kommunicerar via en ledning med en efterföljande damm. Här sker ytterligare 
sedimentation av partiklar. Via ett överfall leds vattnet till ett dike med en botten av krossad 
kalksten. Kalkstenen har till syfte att adsorbera den lösta fosfor som finns kvar i vattnet. 
Kalkdiket är ca 170 meter långt. Efter en kulvert leds det renade dagvattnet i ett dike vidare 
till Törnebybäcken. 
 
Hagbygärdedämmet är dimensionerat för att rena ca 70 % av den totala årsavrinningen. 
Resterade del bräddas förbi anläggningen till den ursprungliga sträckningen av Hagbygärde-
diket. Men det dagvatten som väl pumpas in kommer att genomgå en hög avskiljning av 
föroreningar. Det är rimligt att anta att avskiljningen av suspenderat material i 

Utlopp 1 

Hagbygärdedämmet 
Utlopp 2 

ARO 1 

ARO 2 
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Hagbygärdedämmet ligger i intervallet 70-90 %. I Hagbygärdedämmet medför dock 
bräddning förbi pumpstationen att totala avskiljningen i systemet blir lägre. Avskiljningen av 
metaller och fosfor är i hög grad relaterad till avskiljningen av suspenderat material. En hög 
procentuell avskiljning av suspenderat material medför därför i allmänhet även en hög 
procentuell avskiljning av metaller och fosfor. Detta samband gäller dock i mindre grad för 
avskiljningen av kväve. 
 
Sedan år 2015 finns det en fastslagen skötselplan för Hagbygärdedämmet. I skötselplanen 
anges hur ofta anläggningen ska inspekteras och vad som ingår i en tillsynsinspektion. 
Dessutom beskriver planen vilka skötselåtgärder som är återkommande och vilka åtgärder 
som görs vid särskilda behov. Skötselplanen är en viktig del i att långsiktligt säkerställa 
dammens avskiljning av föroreningar. 
 
Nuläge planområde 
Planområdet omfattar markområden norr och öster om Norra Kyrkogården. Planområdet 
ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Vid Jakobs Smålännings gata finns en allmän 
torrdamm för utjämning av dagvatten som Kalmar Vatten AB är huvudman för. Området 
utgörs främst av skogsmark och gräsytor. I Kungsgårdsvägen och Jacob Smålännings gata 
finns gatubrunnar som avleder gatuavvattningen till det allmänna ledningsnätet för dagvatten. 
 
 
Exploatering med dagvattenhantering 
I samband med exploateringen kommer dräneringen och den hårdgjorda ytan att öka något 
inom planområdet och därmed också volymen avrinning i form av dagvatten. Förorenings-
belastningen från avrinningen kommer också att öka något i samband med exploateringen. En 
skiss över exploateringen finns framtagen, se Figur 2. 
 
Ny kvartersmark norr om befintliga kyrkogården, kan få förbindelsepunkter till Jacob 
Smålännings gata enligt gällande VA-taxa eller kopplas på kyrkans befintliga dagvatten-
system. Dagvatten från fastigheten Norra Kyrkogården 1 avleds till anslutningspunkt i 
nordväst, dvs. till Hagbygärdedikets avrinningsområde. Det är oklart om även fastighetens 
dräneringsvatten avleds till samma anslutningspunkt. Det innebär att dagvatten från detta 
område kommer att avledas inom avrinningsområde 1, dvs. till Hagbygärdedämmet. 
 
Ingen förändring avseende dagvatten kommer ske längs Norravägen. Det innebär att 
dagvatten från detta område kommer fortsätta att infiltreras ner i marken eller avledas inom 
avrinningsområde 2, dvs. till Lindöfjärden. 
 
Inom planområdet gäller följande fördröjningskrav. Det ska inom fastigheten finnas en 
effektiv fördröjningsvolym som motsvarar minst 20 mm nederbörd på de anslutna ytorna (så 
kallad reducerad yta). Denna volym kan bestå av flera delar med trög avvattning, t.ex. gröna 
ytor, gröna tak, svackdiken med makadamstråk, rain gardens. En kombination av gräs- eller 
vegetationsbeklädd infiltrationsyta och underliggande hålrumsmagasin är att föredra då både 
fördröjning och rening av dagvatten genom filtrering och växtupptag kommer att ske i detta 
fall. Parkeringsplatserna riskerar att bli hårdgjorda ytor. Lokalt omhändertagande av 
dagvatten blir därför särskilt viktigt där både ur fördröjnings- och reningsaspekten. 
Gräsarmerade parkeringsplatser, hålrumsmagasin och asfalterad köryta kan användas för att 
fördröja avrinningen. Dagvattenåtgärder i kombination med planering av träd och annan 
växlighet bidrar också positivt till boendemiljön i närområdet. 
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Figur 2. Skiss med exploateringsytor i detaljplanen. 
 
Innan dräneringen från gravarna avleds till det kommunala dagvattennätet måste det gå 
genom en markbädd. 
 
Torrdammen vid Jacob Smålännings gata kommer i framtiden att byggas ut för att minska 
belastningen nedströms. 
 
Vid ett 20-års regn under 6 timmar med en havsnivå på 1,5m kommer delar av Jacob 
Smålännings gata att svämmas över, se Figur 3. Längs Norra vägen kommer det svämmas 
över i den sydöstra delen av detaljplanen. För att minska översvämningar vid skyfall föreslås 
ett svackdike i längs lämpliga delar av Jacob Smålännings gata samt vid Norravägen. Viktigt 
är att vägen och omgivingen lutar så att vattnet kan rinna till diket.  

Norrav. 

Jacob Smålännings gata 

Kungsgårdsv
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Figur 3. ett 20-års regn under 6 timmar med en havsnivå på 1,5m. 
 
Dagvattenhanteringen i detaljplanen syftar till att minska föroreningsbelastningen till 
recipienterna Västra sjön och Lindöfjärden så långt det är möjligt. För den största delen av 
planområdet kommer dagvatten efter fördröjning att avledas till Hagbygärdedämmet där en 
effektiv rening sker. 
 
Övrigt 
När det gäller dagvatten är det är viktigt att kommunens dagvattenpolicy följs. Man bör jobba 
aktivt med att minska den hårdgjorda ytan inom exploateringen och bidra till minskad 
föroreningsbelastning från dagvattnet genom miljövänliga materialval. Även om det finns ett 
kommunalt huvudmannaansvar att avleda och rena dagvatten så måste man också vid all 
exploatering försöka göra så mycket som möjligt genom uppströmsåtgärder på egen fastighet 
för att minska miljöbelastningen. Öppna avrinningsstråk på kvartersmark är att föredra 
framför ledningar då det ger en trög avledning av dagvatten. Detta ger ett robust system som 
är bättre rustat vid kraftiga skyfall, något som förutsägs bli vanligare i ett framtida förändrat 
klimat. 
 
 
KALMAR VATTEN AB 
Utredningsavdelningen 
 
Katarina Elfverson 
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