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1. Bakgrund och syfte 
Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Kalmar kommun utfört en 
dagvattenutredning för del av fastigheten Tegelviken 2:4 och Sandås 2:7. 
Dagvattenutredningen ska utgöra underlag till Detaljplan för del av Tegelviken 2:4 mfl, 
Stensbergsvägen i Tegelviken, Kalmar kommun. Aktuellt detaljplaneförslag avser möjliggöra 
uppförande av flerbostadshus och vårdboende. 

Dagvattenutredningen syftar till att beskriva dagens dagvattensituation, förändringarna i 
dagvattenflödet efter att området exploaterats enligt aktuellt detaljplaneförslag samt ge 
förslag på dagvattenhantering för planerad bebyggelse inom utredningsområdet.  

Samtliga nivåer är angivna i RH2000.   
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2. Befintliga förhållanden 
Planområdet är ca 1 ha, beläget inom Tegelviken. Genom planområdet sträcker sig 
Stensbergsvägen. Tegelviken 2:4 ligger väster om Stensbergsvägen och Sandås 2:7 ligger 
öster om Stensbergsvägen. 

Delområdet Tegelviken 2:4 gränsar till befintlig villabebyggelse och Falkenbergsvägen i 
norr. Söderut gränsar planområdet till befintlig bebyggelse med flerbostadshus. 
Omgivande bebyggelse för delområdet Sandås 2:7 utgörs av flerbostadshus. 

Marken inom Tegelviken 2:4 utgörs av en större parkering med drygt 100 
parkeringsplatser, en återvinningsstation och parkmark (gräsyta). Sandås 2:7 utgörs av 
parkmark, samt en mindre parkering/vändplan.  

2.1. Markförhållanden 
Enligt SGU utgörs marken av postglacial finsand, se figur 2. Inga geotekniska 
undersökningar har utförts för aktuellt planområde. En översiktlig geoteknisk utredning 
har gjorts för kv Vesslan 1, norr om planområdet. Grundvattennivåerna är här uppmätta 
till ca 3,5 m under markytan. Inom Sandås 2:7 har det tidigare stått byggnader och 
sydvästra delarna av Tegelviken 2:4 förmodas delvis utgöras av fyllnadsmassor baserat på 
historiska ortofoton. 

Baserat på SGU’s jordartskarta bedöms det finnas relativt goda förutsättningar för 
infiltration.  

 
Figur 1 Jordartskarta och aktuellt utredningsområde. Modifierad från SGU, 2017. 
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2.2. Hydrologi och avrinningsområde. 
Avrinningsområdet tillhörande planområdet definieras utifrån topografiska och tekniska 
barriärer, såsom dagvattenledningar. Planområdet lutar norrut med en genomsnittlig 
gradient om ca 12 ‰. Som mest uppgår höjdvariationerna till ca 3,2 m (+10,2 – +7,0 
möh). Tillrinningen från högre liggande mark förutsetts begränsas till stor del av 
omgivande byggnation och ledningsnät. Avrinningsområdet antar därför samma 
utbredning likt planområdet, se figur 3. 

 
 
Figur 2 Topografisk karta med planområdesgräns och befintliga ledningar. 
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2.3. Befintligt ledningsnät 
Inom planområdet ligger ett flertal spill-, tryckspill-, vatten- och dagvattenledningar, se 
figur 3. Inför exploatering av planområdet ska dessa ledningar flyttas till Stensbergsvägen 
samt utmed västra gränsen av planområdet. 

Dagvattenledning aktuell för anslutning av planområdet väster om Stensbergsvägen är av 
dimension BTG600. Längs med norra gränsen av planområdet inom Sandås 2:7 finns en 
dagvattenledning, PP315, mot fastigheten Tulpanen 7. 

Dagvattennätet inom området är hårt belastat och flödesanalyser påvisar risk för 
översvämning inom ett flertal områden nedströms planområdet för ett regn med 10-års 
återkomsttid. Kalmar Vatten undersöker därför möjligheterna att minska belastningen 
inom avrinningsområdet. Därav är det kritiskt att planområdet inte bidrar till ett ökat 
flöde till dagvattennätet. 

Dagvattnet från utredningsområdet ingår i ett större avrinningsområde, där dagvattnet 
renas inom tegelviksdammen, innan det släpps ut till Västra Sjön. Beräkningar visar på att 
det finns kapacitet inom Tegelviksdammen att inrymma ett större flöde. Baserat på 
schablonhalter uppgår reningsgraden av suspenderat material till 70–90 %. Avskiljningen 
av metaller och fosfor är i hög grad relaterad till avskiljningen av suspenderat material. 

2.4. Kalmars dagvattenpolicy 
Kalmar kommun har tagit fram dokumentet Vatten och avlopp, Tematiskt tillägg till 
översiktsplanen, Kalmar kommun, Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016.  

I dokumentet 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. 
• Lokalt omhändertagande av dagvatten där så är möjligt utifrån platsens 

förutsättningar. 
• Eftersträva öppen dagvattenhantering. 
• Rena dagvatten när det behövs. 

Lokalt omhändertagande innebär att dagvatten tas omhand nära källan. Även där lokal 
fördröjning av dagvatten har tillämpats kan ytterligare avledning behövas. I dessa fall bör 
öppen dagvattenhantering eftersträvas i form av så kallad trög avledning, exempelvis av 
svackdiken och kanaler. Om befintliga förhållanden medför att en dagvattenledning är 
enda alternativet vid källan ska möjligheterna att övergå till öppen dagvattenhantering 
längre ner i systemet eftersträvas. 
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I dokumentet finns även utformningsanvisningar för dagvattendammar. 
Dagvattenhanteringen ska anläggas på ett säkert, funktionellt, estetiskt, ekonomiskt och 
biologiskt sätt och utgöra en naturlig del av stadsmiljön. 

• Slänter ska utformas så att de minimerar risken att någon ramlar ner i vatten 
djupare än 20 cm. Det är också viktigt att möjligheten finns att lätt ta sig upp vid 
en olycka. Slänterna vid en dagvattenanläggning bör inte vara brantare än 1:5 och 
1:20 är eftersträvansvärt. 

• Där slänten blir längre än 4 meter bör den delas in i två etapper med minst 1 
meter brett vilplan mellan. 

• De djupaste partierna av anläggningen bör vara max 1 meter vid 
normalvattenstånd. 

• Ett varierat djup ger goda förutsättningar för ett rikt biologiskt liv. 
• Inga stängsel bör finnas. 

2.5. Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken.   

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har Vattenmyndigheten beslutat 
om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla 
vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Miljökvalitetsnormerna formuleras för den 
status som bedöms kunna uppnås och vidmakthållas i vattenresursen. För ytvattendrag är 
målet att god ekologisk och kemisk status skulle nås 2015 eller i undantagsfall något 
senare.  

Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina respektive 
belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt lämpligt att beakta i 
samband med framtagande av en detaljplan och innebär i detta fall rening av dagvattnet 
från befintlig och planerad ny bebyggelse inom området. 

Utredningsområdet 
Utredningsområdet berör kustvattenförekomsten Västra sjön (SE 563825-161810). 
Grundvattnet på platsen tillhör Kalmarkustens sandstensformation (SE 628995-153160). 

Västra sjön 
Vattenförekomsten har 2013 klassats som kustvatten med måttlig ekologisk status och 
god kemisk status (exklusive kvicksilver). Vattenförekomsten ska senast 2027 ha uppnått 
en god ekologisk status, men åtgärderna för vattenförekomsten behöver införas till 2021 
för att god ekologisk status skall kunna nås 2027. Miljöproblemet bedöms vara 
övergödning och miljögifter.  

Kalmarkustens sandstensformation 

Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kvalitativ och god kemisk 
status.  



 DAGVATTENUTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN 
  FÖR DEL AV TEGELVIKEN 2:4 OCH SANDÅS 2:7  
 2018-02-15 
 

 6 

3. Förändrad markanvändning 
Inom Tegelviken 2:4 avses ett flerbostadshus med upp till fem våningar uppföras. De två 
nedersta våningarna ska utgöras av vårdboende. Under delar av byggnaden avses ett 
underjordiskt garage uppföras. 

Inom Sandås 2:7 avses en byggnad för bostadsändamål om fyra våningar uppföras. 
Byggnaden är tänkt att utformas i vinkel med en gemensam upphöjd innergård. Ett 
underjordiskt garage är tänkt att utföras under delar av byggnaden. 

Avrinningskoefficienter och ytslag har tagits från Svenskt Vattens publikation P110. 
Fördelningen av olika ytslag inom utredningsområdet i nuläget ses i tabell 1. 

Tabell 1. Befintlig fördelning av ytor inom utredningsområdet. 

 

Vid genomförande av aktuellt detaljplaneförslag ökar effektiv area inom planområdet från 
ca 0,37 till 0,56 ha, se tabell 2. 

Tabell 2. Fördelning av ytor inom planområdet baserat på aktuellt detaljplaneförslag. 

 

4. Dagvattenflöden 
Dagvattenavrinningens storlek bestäms främst av nederbördens intensitet och 
varaktighet, avdunstning, markytans beskaffenhet samt avrinningsområdets storlek, form 
och lutning. När naturområden bebyggs förändras den naturliga vattenomsättningen. 
Vegetationen och de betydelsefulla ytliga marklagren tas bort och ersätts av täckande, 
vattentäta konstruktioner som byggnader, vägar och parkeringsplatser. Vattenavrinningen 
från sådana ytor blir i högre grad direkt beroende av nederbörden, den blir snabb och 
dämpas knappt alls. Borttagandet av naturlig vegetation innebär dessutom att växternas 
förmåga att ta upp vatten och på annat sätt kvarhålla vatten elimineras. Avdunstningen 
blir mindre. Följden blir att volymen avrinnande ytvatten ökar. 

Dagvattenproblematiken omfattar generellt såväl effektiv bortledning, så att risken för 
översvämningar minimeras, som utjämning av flödet för att minimera risken för 
störtflöden nedströms, samt rening av vattnet.  

  

Asfalt 0,38 0,9 0,342
Natur, parkmark 0,62 0,05 0,0310

Summa 1 0,3730

Ytbeslag Yta [ha] Avrinningskoefficient [-] Effektiv area [ha] 

Tak 0,27 0,9 0,2430
Asfalt 0,38 0,8 0,3040

Parkmark 0,35 0,05 0,0175
Summa 1 0,5645

Ytbeslag Yta [ha] Avrinningskoefficient [-] Effektiv area [ha] 
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4.1. Nederbörd 
Förutom ytornas storlek och beskaffenhet är nederbörden en viktig faktor för hur mycket 
dagvatten som bildas. Årsnederbörden växlar från år till år, torrår förekommer omväxlande 
med våtår liksom även en serie torrår med en serie våtår. Med utgångspunkt från statistisk 
bearbetning av nederbördsdata kan man beräkna med vilken frekvens en viss nederbörd 
uppkommer.  

Vid beräkningarna har uppgifter om månadsnederbörd för åren 1860–2016 hämtats från 
SMHI:s luftwebb (koordinaterna 1447255, 6480693). Det är av stor vikt att använda sig 
av så långa mätserier som möjligt för att fånga upp extrema år på våta respektive torra 
sidan. Dessa data har sedan bearbetats statistiskt enligt Pearsons frekvensfunktion III. 
Resultatet redovisas i form av sannolikheten för att ett visst regn ska överskridas. Flertalet 
år (hydrologiska år) ligger relativt nära medelvärdet och har därför korta staplar, se figur 
4. 

 

Figur 3 Av figuren framgår till exempel att det hydrologiska året 2000/01 var ett våtår 
med sannolikheten 1:70 vilket innebär att ett hydrologiskt år med denna 
nederbörd inträffar med sannolikheten 1 gång på 70 år. 

Noterat för 2015 (som inte syns i diagrammet) är att augusti var en torrmånad på drygt 
1:9 000, september hade normal nederbörd, oktober var torr (1:45) och november hade 
normala nederbördsmängder.  
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Beroende på regnets varaktighet uppstår olika volymer nederbörd. I tabell 1 redovisas 
statistiskt beräknad nederbörd och nederbördsintensitet per dygn och 10 minuter vid 
olika återkomsttider. Nederbördsintensiteten är beräknad utifrån Dahlströms modifierade 
formel för dagvattenberäkningar. 

Tabell 1 Beräknad nederbördsintensitet vid olika återkomsttider och varaktigheter 
 på regnen (mm resp. l/s/ha). 

 

I enlighet med Svenskt Vatten P104 har ”Dahlström 2010” använts för dimensionering 
av nederbördsintensiteter upp till ett dygn. För beräkning av längre varaktighet än ett 
dygn har däremot ”Dahlström 1979”, med Z=18 använts eftersom den bedöms vara lite 
”robustare” och troligen tåla extrapolering lite bättre. ”Dahlström 2010” tenderar att 
överskatta intensiteten allt mer ju längre man extrapolerar. Z-värdet 18 har använts 
eftersom man vid studier inte funnit några regionala avvikelser från Z=18 vid häftiga regn 
med varaktighet upp till 96 timmar. 

4.1. Klimatförändringar 
SMHI har gjort klimatscenarier för perioden 1961–2100 för Sveriges samtliga län. 
Årsmedelnederbörden i Kalmar län beräknas öka med 15–20 % till slutet av seklet med 
den största ökningen under vintern, se figur 5. Nederbördsökningen varierar över årets 
årstider mellan 20 – 30 % ökning under vintern och 10 – 15 % ökning under sommaren. 
Antalet dagar med mer nederbörd än 10 mm, vilket innebär stora regnmängder som kan 
leda till översvämningar, förväntas öka med 4 dagar vid slutet av detta sekel.  

Återkomsttid

(våtperiod)

mm/dygn l/s, ha
mm/10 

min l/s, ha

1:100 119 14 29 489
1:50 98 11 23 388
1:20 77 8,9 17 287
1:10 65 7,5 14 228
1:5 55 6,3 11 181
Medelår 39 4,5 6,4 107

Nederbörd 1 dygn Nederbörd 10 min
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Figur 4 Diagrammet visar beräknad förändring av årsnederbörden (%) i Kalmar 
 län under åren 1961–2100 jämfört med den normala (medelvärdet för 
 1961–1990) 1. 

Vattenföringens variation under året förändras till högre flöden under vintern och lägre 
vår- och sommarflöden. Lågvattenperioden blir längre och med lägre flöden. 
Grundvattenförhållanden påverkas på motsvarande sätt. 

För att kunna möta de större flödena har en klimatfaktor på 1,15 använts för nederbörd 
med kortare varaktighet än en timme och för övrig nederbörd 1,2. Utifrån detta blir 
nederbördsintensiteten i tabell 1 istället enligt tabell 2. 

Tabell 2 Beräknad och klimatkompenserad nederbördsintensitet vid olika återkomsttider 
och varaktigheter på regnen (mm respektive l/s/ha). 

 

  

                                                      
1 SMHI 2015. Framtidsklimat i Kalmar län – enligt RCP-scenarier. Klimatologi nr 26. 

Återkomsttid
(våtperiod)

mm/dygn l/s, ha
mm/10 

min l/s, ha

1:100 143 17 33 562
1:50 118 13 26 446
1:20 92 11 20 330
1:10 78 9 16 262
1:5 66 8 13 208
Medelår 47 5 7 123

Nederbörd 1 dygn Nederbörd 10 min
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4.2. Förutsättningar och antaganden 
Redovisad dagvattenhantering och ledningsläge/dimension utgör principiella förslag till 
lösning baserad på redovisade ytor i aktuella skisser.  

Dimensionerande flöde har beräknats med rationella metoden. För att kunna beräkna 
dimensionerande flöden med rationella metoden är det nödvändigt att deltagande ytor 
med i stort sett samma avrinningskoefficienter är relativt jämnt fördelade över 
avrinningsområdet och rinntiderna inom olika delområden inte varierar för mycket. Dessa 
kriterier bedöms vara uppfyllda för nu aktuellt område. 

Grundprincipen är att inte avleda mer dagvatten från avrinningsområdet än nuläget, samt 
kompensera för framtida klimatförändringar för att inte riskera problem nedströms 
planområdet. Då ledningsnätet i nuläget är överbelastat och simuleringar visar på 
översvämningar bland annat längs med Falkenbergsvägen för ett 10-årsregn krävs 
fördröjande åtgärder inom utredningsområdet för att trygga planerad och befintlig 
bebyggelse i ett längre perspektiv.  

4.3. Dimensionerande flöden och erforderliga utjämningsvolymer 
För att skapa underlag för uppskattning av dimensionerande dagvattenflöden har 
dagvattenberäkningar utförts med rationella metoden vilken beräknats enligt svenskt 
vatten P110. 

Utredningsområdet har delats in i tre delområden - Tegelviken, Sandås samt 
Stenbergsvägen, för att mer precist kunna beräkna dimensionerande flöden för en fiktiv 
utloppspunkt för respektive delområde.  På så sätt kan erforderliga utjämningsvolymer 
beräknas inom respektive fastighet. 

Avrinningskoefficienter och beräkningsförutsättningar är baserade på Svenskt Vatten2, se 
tabell 3. 

Tabell 3 Vattenhastighet i ledningar och diken m m (Svenskt vatten, 2016). 

 

  

                                                      
2 Svenskt Vatten. P110. 2016 

Typ av avledning Hastighet [m/s]
Ledning i allmänhet 1,5

Tunnel och större ledning 1,0
Dike och rännsten 0,5

Mark 0,1
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I tabell 4 och 5 redovisas storlek, rinntid och beräknade flöden för ett regn med 20-års 
återkomsttid för nuläget och efter föreslagen byggnation. 

Tabell 4 Yta, rinntid samt dimensionerande flöde för nuläget exklusive klimatfaktor.  

 

Tabell 5 Yta, rinntid samt dimensionerande flöde för respektive delområde samt totala 
avrinningsområdet inklusive klimatfaktor. 

 

Utan åtgärder ökar således avrinningen från utredningsområdet med ca 104 l/s för ett 
regn med 20-års återkomsttid. För att inte öka belastningen nedströms krävs en total 
utjämningsvolym om 50 m3, vilket motsvarar ca 10 mm nederbörd per hårdgjord yta. 
Utjämningsvolymen disponeras proportionerligt enligt följande: 

• Sandås 2:7: 10 m3 
• Tegelviken 2:4: 34 m3 
• Stensbergsvägen: 7 m3 

Underjordiska garage planeras inom både Tegelviken 2:4 och Sandås 2:7 vilket förutsätter 
pumpning av dränvatten. Detta tillskott utgör dock en mycket liten del vid 
dimensionerande flöden vid skyfall. 

 

 

 

  

Asfalt 0,38 0,304 5 129
Natur, parkmark 0,62 0,0310 5 13

Summa 1 0,3350 142

Ytbeslag Yta [ha] Effektiv area [ha] Rinntid [min] Dimensionerande flöde 
[l/s]

Sandås 0,22 0,10 5 49
Tegelviken 0,7 0,34 5 166

Stensbergsvägen 0,08 0,064 5 31
Totalt 1 0,51 5 246

Delområde Yta [ha] Effektiv area [ha] Rinntid [min] Dimensionerande flöde 
[l/s]



 DAGVATTENUTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN 
  FÖR DEL AV TEGELVIKEN 2:4 OCH SANDÅS 2:7  
 2018-02-15 
 

 12 

5. Förordad dagvattenhantering 
Avledning av dagvatten i slutna system (rör) från större områden utan fördröjning eller 
infiltration är otidsenlig och utgör en onödig belastning på miljön och medför ofta ökade 
kostnader. Fördröjning och infiltration kan ske inom olika kategorier, beroende på vart i 
systemet åtgärder sätts in, se figur 6.  

 

Figur 5  Illustration av olika kategorier av öppna dagvattenlösningar (Svenskt Vatten, 
P110)   

  



DAGVATTENUTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN 
FÖR DEL AV TEGELVIKEN 2:4 OCH SANDÅS 2:7 
2018-02-15 
   
 
 
 
  

   13 

Tidigare tillämpades huvudsakligen LOD, vilket enbart fokuserade på infiltration av 
dagvatten. LOD visade sig vara ett alltför begränsat synsätt. Tekniken för hållbar 
dagvattenhantering fokuserar snarare på att fördröja då infiltration ofta är otillräckligt för 
kraftigare regn. Exempel på tekniska lösningar inom respektive kategori redovisas i tabell 
6. 

Tabell 6 Exempel på tekniska lösningar inom de olika kategorierna (bearbetad från 
Svenskt Vatten, P105) 

 

Grundförutsättningarna finns för ett lokalt omhändertagande av dagvatten med goda 
infiltrationsmöjligheter och gynnsamma höjdförhållanden. Dock blir hårdgörandegraden 
inom planområdet hög. 

Föreslagen dagvattenhantering bygger på att en proportionell utjämningsvolym tillskapas 
inom respektive delområde för att inte riskera att överbelasta ledningsnätet nedströms.  

Samtliga föreslagna lösningar förutsätter att grundvattennivån hamnar lägre än 1,5 m 
under färdig mark. 

Förslag till dagvattenhantering omfattar följande dagvattenlösningar: 

• Lokalt omhändertagande inom kvartersmark 
• Utjämningsmagasin – Regnbäddar, skelettjordar, dagvattenkassetter.  

I plansch V1 redovisas tilltänkt dagvattenhantering för planområdet. 

  

Kategori Exempel på teknisk utformning
Lokalt omhändertagande Gröna tak
(Privat mark) Infiltration på gräsytor

Genomsläppliga beläggningar
Infiltration och fördröjning i gräs-, grus och 
makadamfyllning
Perkolation
Dammar
Uppsamling av takvatten

Fördröjning nära källan Genomsläppliga beläggningar
(Allmän platsmark) Infiltration på gräsytor

Infiltration och fördröjning i gräs-, grus och 
makadamfyllning
Tillfällig uppdämning av dagvatten på speciellt 
anlagda översvämningsytor
Diken
Dammar
Våtmarker
Svackdiken
Kanaler

Trög avledning Bäckar och diken
(Allmän platsmark) Dammar

Våtmarksområden
Samlad fördröjning Dammar
(Allmän platsmark) Våtmarksområden
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5.1. Lokalt omhändertagande inom kvartersmark 
Platsspecifika förutsättningar visar på goda möjligheter att utjämna och rena dagvatten via 
öppna lösningar och infiltration. Inom områden med genomsläppliga jordar kan 
exempelvis takdagvatten infiltreras inom den egna tomten eller samlas in för bevattning 
av planteringar eller dylikt. Genomsläppliga jordar kan också anläggas genom att blanda 
in grövre material i befintliga marken. Tak kan förses med ”gröna tak” och parkeringsytor 
kan tillskapas med genomsläppliga beläggningar under beaktande av markens 
genomsläpplighet. Exempelvis kan ”gröna tak” typiskt kvarhålla 5 mm regn. All 
nederbörd därutöver rinner av. Detta kan sättas i relation till ett 10-års regn med 
intensiteten 10 min vilket motsvarar ca 16 mm regn. Dessa åtgärder benämns LOD – 
lokalt omhändertagande av dagvatten. Dock leder dessa lösningar till mer intrikat 
dimensionering då det ofta blir många mindre enheter vilka har stort beroende av övriga 
installationers utformning. De beräknade utjämningsmagasinen, i form av 
dagvattenkassetter, är därför baserade på att allt dagvatten omhändertas därinom för att 
säkerställa att plats medges för erforderliga dagvattenåtgärder i planprocessen.  

Dränering av husgrunder bör undantas från lokalt omhändertagande av dagvatten av 
hänsyn till tekniska risker.  

För att erhålla god avskiljning av förorenande ämnen i dagvattnet krävs att de mer 
frekventa regnen och den s.k. first flush omhändertas i den mån det är möjligt. Parkering 
och vägdagvatten från trafikerade ytor medför vanligtvis höga föroreningshalter i 
avrinnande dagvatten varför dessa ytor är särskilt angelägna att beakta vid 
dagvattenutformning.  
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5.2. Utjämningsmagasin 
Inom Tegelviken 2:4 föreslås att erforderlig utjämningsvolym om ca 34 m3 tillskapas via 
dagvattenkassetter. Dagvattenkassetter erbjuder stor frihet i placering och utformning och 
överytan kan göras körbar. Lagringskapaciteten uppgår typiskt till > 90%.  

Givet ett lager dagvattenkassetter krävs en total yta om ca 100 m2 för att tillskapa 34 m3 
utjämningsvolym. Inom Sandås 2:7 krävs en yta om ca 30 m2 för ett likvärdigt 
utjämningsmagasin. Dagvattenledningen inom Falkenbergsvägen ligger även djupt vilket 
skapar goda förutsättningar för ett kassettmagasin då man kan nyttja djupet på ett mer 
effektivt sätt.  

Då pumpning av dräneringsvatten befaras nödvändig vid de underjordiska garagen 
kommer dagvattenkassetterna att utgöra en tillkommande belastning till dränvattnet om 
dessa placeras för nära de underjordiska garagen då merparten av dagvattnet kommer att 
infiltrera och bilda grundvatten. Dagvattenkassetter bör därför om möjligt uppföras en bit 
ifrån de underjordiska garagen  

Beräknade utjämningsvolymer för Stensbergsvägen, ca 7 m3, är enbart för den del av 
vägen vilken omfattas av planområdet. Genererat dagvatten inom Stensbergsvägen är 
dock betydligt mer än vad som är beräknat för planområdet. Stensbergsvägen är aktuell 
för omläggning och ny utformning av gaturummet varvid ett helhetsgrepp, inkluderande 
dagvatten inom uppströms liggande delar, bör tas. Rening och utjämning inom 
gaturummet är möjligt via exempelvis regnbäddar eller skelettjord under körbanan. I 
figur 7 redovisas ett exempel på regnbädd intill lokalgata i Malmö stad. En regnbädd kan 
typiskt utjämna 300 l/m3. 

 
Figur 6 Nedsänkt regnbädd. Inflödet till regnbädden kan ske dels ytledes via öppningen i 

kantstödet, dels via ledningar till underliggande makadammagasin (Hekla 
Regnbädd - Bara Mineraler, 2017) 
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6. Påverkan på aktuella miljökvalitetsnormer 
Vid exploatering av planområdet ökar andelen hårdgjorda ytor, vilket medför ökad 
avrinning utan åtgärder. Enligt föreslagen dagvattenhantering ska dock inte andelen 
dagvatten öka i och med att utjämningsvolymer tillskapas. Därutöver är det viktigt att 
dagvatten beaktas och försöks minskas vid utformning av innergårdar och angöring m m. 
I och med att dränering och pumpning av underjordiska garage befaras nödvändig så kan 
detta lokalt medföra viss grundvattensänkning. 

Vad gäller föroreningsbelastning i utgående dagvatten samt till recipienten förväntas detta 
minskas vid genomförande av föreslagen dagvattenhantering. Även om andelen 
hårdgjorda ytor ökar vid genomförande av detaljplanen medför sammansättningen av 
ytorna att föroreningshalten blir mindre i utgående dagvatten än i nuläget. Största 
anledningen till detta är att befintliga parkeringsytan försvinner och att tillkommande 
hårdgjorda ytor huvudsakligen utgörs av takytor. De mer frekventa regnen kommer 
huvudsakligen att infiltrera marken inom utjämningsmagasinen, till skillnad från nu där 
dagvatten från planområdet leds till direkt till dagvattennätet. 

Därutöver tillkommer rening av dagvatten från planområdet inom Tegelviksdammarna, 
se kapitel 2.3 Befintligt ledningsnät. 

Kalmar den 15 februari 2018 

Vatten och Samhällsteknik AB 
 

   
Olle Eidem    
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