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1. Bakgrund och syfte 

Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Kalmar kommun utfört en 
dagvattenutredning för fastigheterna Pantern 5, 7 och 8. Dagvattenutredningen ska utgöra 
underlag till Detaljplan för Pantern 5 och 7 m fl i gamla industriområdet, Kalmar kommun. 
Aktuellt detaljplaneförslag avser möjliggöra ökade byggrätter, samt ändrad 
användning inom befintliga fastigheter.  

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 3 ha, beläget i de västra delarna av gamla industriområdet i Kalmar. 
Inom planområdet figurerar lokaler för kontor, verkstad, försäljning samt lagerhantering. 
Nordvästra gränsen till planområdet utgörs av E22 och trafikplats Kalmar Centrum, 
sydväst om planområdet sträcker sig Södra vägen och järnvägen och åt öster breder gamla 
industriområdet ut sig. Mellan planområdet och Verkstadsgatan finns ett grönområde 
som också omfattar ett äldre stickspår vilket ej längre nyttjas. Grönområdet är planlagt 
som allmän platsmark – Gatuplantering och ägs av Kalmar kommun. Planområdet 
omfattas i nuläget av en detaljplan, antagen 1974. Planområdet är sedan tidigare planlagt 
för industriändamål, se figur 1. 

Figur 1 Översiktskarta bef förhållande  
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2.1. Markförhållanden 

Enligt SGU utgörs marken av silt, se figur 2. En betydande andel mark antas dock 
utgöras av fyllnadsmassor. Inga geotekniska undersökningar har utförts för aktuellt 
planområde. Det finns en geoteknisk undersökning gjord 1962 som omfattar nuvarande 
E22 och området nordväst om E22. Lagerserien är från ytan angett: Matjord – mo – 
gyttjig lera – glaciallera - morän. Glacialleran är som mest 9 m mäktig och den gyttjiga 
leran noterades vid 5 m mäktighet. Grundvattennivån är noterad till mindre än 1 m under 
befintlig mark.  

 
Figur 2 Jordartskarta och aktuellt utredningsområde.  

Miljöteknisk markundersökning1 har gjorts inom kommunens mark, söder om 
planområdet. Utfyllnader ner till 1 m under markytan bekräftades, i övrigt är resultaten 
samstämmiga med SGU’s redogörelse vad gäller jordarter. Generellt konstaterades låga 
föroreningshalter: under känslig markanvändning. Träslipers vid stickspåret bekräftades 
vara impregnerade med kreosot, men föroreningen är lokalt knuten kring järnvägsspåret 
och föroreningsspridningen bedöms vara mycket låg. 

Enligt SGU´s brunnsarkiv finns en grundvattennivå noterad vid en borrning av en 
energibrunn inom Pantern 7. Grundvattennivån är redovisad till 6 m under mark, och det 
totala jorddjupet är noterat till 5 m. Med hänseende till den byggnation och utfyllningar 
som gjorts inom området bedöms att grundvattennivån inom planområdet ej ligger 
ytligare än 1 m under mark. 

Inom området bedöms det finnas mindre bra förutsättningar för infiltration, sett till 
förekomsten av silt/lera.  

 
1 Structor. 2018. Pantern 5, 7 och 8 – Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2018-04-06. 
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2.2. Avrinningsområde och befintligt ledningsnät 

Avrinningen mot planområdet definieras utifrån topografiska och tekniska barriärer, 
såsom dagvattenledningar. Tillrinningen till planområdet från omgivande mark begränsas 
av Verkstadsgatan och befintligt ledningsnät. I nuläget avrinner inget dagvatten mot 
planområdet härstammande utanför planområdet.  

Norr om planområdet finns ett lågstråk, vilket ligger inom vägområdet för E22. Det är ej 
tillämpligt att avleda dagvatten mot detta lågstråk eftersom det är avsatt för vägdagvatten. 
Vid exploatering och hårdgörande av kvartersmark är det fastighetsägarens ansvar att 
säkerställa att avledning västerut mot vägområdet ej sker.  

Kommunala VA-ledningar vilka avvattnat planområdet är huvudsakligen förlagda inom 
Verkstadsgatan. Planområdet avvattnas via en betongledning, dimension 400, via 
Verkstadsgatan som övergår till BTG 500 under E22. BTG 400 ligger med 3‰ lutning 
vilket ger ett maximalt flöde på 120 l/s vid fylld ledning.  

2.3. Hagbygärdedämmet 

Innan dagvattnet från planområdet mynnar i recipienten Västra sjön och delvis även 
Törnebybäcken behandlas det inom Hagbygärdedämmet, se figur 3. Anläggningen 
byggdes 2012 avsedd för att rena dagvattnet från Hagbygärdediket. Anläggningen är 
dimensionerad för att rena cirka 70 % av årsavrinningen, resterande bräddas förbi och 
leds direkt till Västra sjön. Hagbygärdedämmet bygger på rening av dagvatten i flera steg. 
Först inom en sedimentationsdamm varefter dagvattnet 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 ett ca 170 m långt dike med botten av krossad 
kalksten i syfte att absorbera kvarvarande fosfor. Beräkningar visar på en avskiljning av 
suspenderat material på ca 70 – 90 % 
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Figur 3 Översikt illustrerande planområdet samt Hagbygärdedämmet. 

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 
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enda alternativet vid källan ska möjligheterna att övergå till öppen dagvattenhantering 
längre ner i systemet eftersträvas. 

2.5. Recipient 

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.  

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. 

Planområdet berör de statusklassade vattenförekomsterna Västra sjön (SE 563825–
161810), Kalmarkustens sandstensformation (SE 628995-153160) och delvis även Törnebybäcken 
(SE 628439-152591), se tabell 1. 

Tabell 1 Berörda vattenförekomster och aktuell status. 

 

Västra Sjön
Kalmarkustens 

sandstensformation Törnebybäcken

ID SE 563825-161810 SE 628995-153160 SE 628439-152591

Typ Ytvattenförekomst Grundvatten Vattendrag

Kemisk status Uppnår ej god God Uppnår ej god

Risk att god kemisk status ej 
uppnås

PBDE, Hg PFAS, Klorid PAH, PFOS, Hg, Cd

Orsaker till att god kemisk status ej 
uppnås

PBDE, Hg - Hg, PBDE, PFOS, Cd, 
benso(a)pyren

Ekologisk/ kvantitativ status Otillfredsställande Otillfredsställande

Risk att god ekologisk/ kvantitativ 
status inte uppnås

Övergödning, 
morfologiska förändringa 

och kontinuitet

Fisk, Konnektivitet,  näringsämnen

Orsaker till att god 
ekologisk/ kvantitativ status ej 

uppnås

Övergödning 
(otillfredsställande), 
Flödesförändringar 

(måttlig), Hydromorfologi 
(måttlig - 

otillfredsställande)

Status för fisk (otillfredsställande) 
har varit utslagsgivande. 

Konnektivitet (dålig), näringsämnen 
(måttlig). 

Kvantitativ status Otillfredsställande

Risk att kvantitativ status inte 
uppnås

-

Orsaker till att kvantitativ status ej 
uppnås

Kloridinträngning till följd 
av överuttag
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3. Förändrad markanvändning 

Kvartersmark planläggs för kontor och verksamheter med begränsad områdespåverkan, 
till skillnad från i nuläget: Industriändamål. I närtid avses samma verksamhet likt idag 
bedrivas. Respektive fastighet kommer genom antagande av detaljplaneförslaget erbjudas 
en ökad byggrätt, framför allt genom att tillåtas uppföra byggnader med större höjd. 
Hårdgörandegraden har i beräkningarna antagits uppgå till 90 %. I nuläget uppgår 
hårdgörandegraden till ca 63 %. En viktad avrinningingskoefficient är antagen till 0,85 för 
nuläget såväl som för framtiden. Totalt ökar reducerade arean med ca 43% (7100 m2). 
Avrinningen från planområdet kommer således att öka utan fördröjning, se tabell 1. 

Tabell 1  Förändringen av ytorna inom planområdet samt reducerad area före och efter 
genomförande av aktuellt detaljplaneförslag för respektive fastighet.  

 

 

 

  

Total yta Reducerad yta Total yta Reducerad yta
Pantern 5 1,00 0,74 1,00 0,77
Pantern 7 0,67 0,32 0,67 0,51
Pantern 8 1,37 0,56 1,37 1,05

Totalt 3,04 1,62 3,04 2,33

Framtid [ha]Nuläge [ha]
Fastighet
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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.  

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. 
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 per år vid slutet av detta sekel.  

För att kunna möta de större flödena har en klimatfaktor på 1,2 använts vid beräkningar.  

4.2. Förutsättningar och antaganden 

Redovisad dagvattenhantering och ledningsläge/dimension utgör principiella förslag till 
lösning baserad på redovisade ytor i aktuellt detaljplaneförslag. 

Dimensionerande flöden 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. 

Föreslagna dagvattenåtgärder är utarbetade utifrån att dagvattenflödet från planområdet 
ej ökar vid exploatering samt att erforderlig rening sker. 
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4.3. Dimensionerande flöden och erforderliga utjämningsvolymer 

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

Avrinningskoefficienter och beräkningsförutsättningar är baserade på Svenskt Vatten2, se 
tabell 2. 

Tabell 2 Vattenhastighet i ledningar och diken m m (Svenskt vatten, 2016). 

 

I tabell 3 redovisas beräknade flöden från avrinningsområdet för ett regn med 20-års 
återkomsttid och 10 minuters varaktighet för nuläget respektive ett framtida flöde enligt 
redovisad markanvändning i tabell 1, inklusive klimatfaktor. Utjämningsbehovet är 
beräknat under förutsättning att dimensionerande flöde från planområdet ej skall öka och 
maximalt utjämningsbehov uppnås efter 10 minuter. 

Tabell 3 Aktuella flöden i nuläget, exklusive klimatfaktor, och efter exploatering, inklusive 
klimatfaktor, samt erforderligt utjämningsbehov 

 

Om utjämningsmagasinet istället dimensioneras efter maximal kapacitet i ledningsnätet, 
dvs 120 l/s beräknat för ledningen fylld till hjässan, erhålls istället en maximal 
utjämningsvolym om ca 540 m3, vilket uppnås efter ca 30 min för ett regn med 20 års 
återkomsttid. Kapaciteten i ledningsnätet är dock högre när trycklinjen befinnner sig i 
marknivå då ledningsnätet trycksätts. Differensen i utjämningsvolym påvisar vikten av att 
Verkstadsgatan och intilliggande grönområdens fortsatta funktion som 
dagvattenutjämning säkerställs.  

  

 
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

Nuläge (exkl. klimatfaktor) Framtid (inkl. klimatfaktor) Utjämningsbehov
Dimensionerande flöde

460 l/s 890 l/s 220 m3
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5. Förordad dagvattenhantering 

Dagvattenledningsnätet är hårt belastat i nuläget från avrinningsområdet. För att inte öka 
flödesbelastningen föreslås att utjämning sker inom en dagvattendamm placerad inom 
grönområdet mellan Verkstadsgatan och östra planområdesgränsen. Marken ägs idag av 
Kalmar kommun och är planlagd som allmän platsmark – Gatuplantering varför inga 
planrelaterade hinder avseende uppförande av en dagvattendamm föreligger. I samråd 
med Kalmar Vatten är ambitionen att dammen anpassas efter avrinningsområdet, dock 
skall minst en utjämningsvolym motsvarande utjämningsbehovet till följd av 
tillkommande exploatering inom planområdet säkerställas. Det vill säga 220 m3. 
Möjligheterna att anlägga en större dagvattendamm är dock hårt begränsade sett till 
förekomsten av befintlig infrastruktur av större slag såsom el, fiber och VA. Maximal 
utjämningsvolym som kan tillskapas inom en dagvattendamm uppgår till 280 m3, se figur 
4 och plansch V1. 

 
Figur 4 Föreslagen dagvattenanläggning. Befintlig underjordisk infrastruktur ej komplett. 

Redovisade marknivåer avser befintliga nivåer. 

5.1. Extrema regn 

Planområdet utgör del av ett större avrinningsområde. Kalmar Vatten AB har gjort 
flödessimuleringar för avrinningsområdet, se figur 5. 
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Figur 5 Dagvattensimulering för ett regn med 20-års återkomsttid inklusive klimatfaktor 

och föreslagen dagvattendamm efter planens genomförande3 

Simuleringar visar att trycknivån i dagvattenledningsnätet överstiger marknivån vid ett 
kraftigare regn. Vatten blir då stående och utjämnas inom lokala lågpunkter samt inom 
grönområdet intill Verkstadsgatan, dvs inom allmän platsmark. Vattendjupet uppgår 
maximalt till 15 cm inom Verkstadsgatan, varför det ej finns hinder avseende 
tillgänglighet för räddningstjänst även under extrema omständigheter.  

Ledningsförnyelse riskerar att tillskapa värre problematik nedströms planområdet då det 
där finns flödesbegränsningar som är svåravhjälpta. Således är det önskvärt att kvarhålla 
dagvatten inom Verkstadsgatan och intilliggande grönområde vid extrema regn. Därför 
bör grönområdet reserveras för dagvattenutjämning vid mer extrema regn.  

  

 
3 Kalmar Vatten AB 2021-05-20 
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6. Föroreningsbelastning 

Föroreningsberäkningar har gjorts med yt- och dagvattenmodellen StormTac.  

Lokala nederbördsdata används som indata (medelnederbörden 500 mm). I modellen 
används en faktor 1,1 för att korrigera för mätfel för bland annat vindeffekt, vilket ger en 
korrigerad medelnederbörd på 550 mm. En reducerad hårdgjord area på 1,62 ha före 
exploatering och 2,33 ha efter exploatering. 

Rening föreslås fortsatt ske inom Hagbygärdedämmet efter exploatering enligt 
planförslaget. Föroreningsbelastning från planområdet har beräknats före och efter 
exploatering med beaktande av rening inom Hagbygärdedämmet. Markanvändningen har 
ansatts till industriområde – mindre förorenande. Det ska dock påpekas att för ansatt 
exploateringstyp är beräknade värden väldigt generella och kan skilja stort beroende på 
vilken typ av verksamhet som etableras. Riktvärdena är tagna från Riktvärdesgruppens 
föreslagna riktvärdeshalter för dagvattenutsläpp klassade såsom ”låga halter”. Halterna av 
Kadmium, Kvicksilver och BaP beräknas överstiga ”låga halter”, dock erhålls en hög 
avskiljning i relation till belastningen innan rening. Utgörs tillkommande exploatering av 
takytor blir ökningen närmast försumbar relativt verksamhetsytor. Beräkningarna 
redovisas i tabell 3.  

Tabell 3. Resultat föroreningsmängder från planområdet och föroreningshalter i utgående 
dagvattenrening före och efter exploatering inklusive rening. Värden i rött anger 
föroreningskoncentrationer>riktvärde. 

 

  

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

Nuläge [kg/år] 1.2 12 0.068 0.15 0.68 0.0049 0.020 0.041 0.00031 210 2.3 0.0023 0.00030

Efter exploatering [kg/år] 1.8 17 0.096 0.21 0.96 0.0070 0.029 0.058 0.00044 290 3.3 0.0033 0.00042

Nuläge [µ/l] 130 1200 6.8 15 69 0.49 2.1 4.2 0.031 21000 230 0.23 0.030

Efter exploatering [µ/l] 130 1200 7.0 15 70 0.51 2.1 4.2 0.032 21000 240 0.24 0.031

Riktvärde [µ/l] 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40000 400 0,03
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I relation till aktuell och planerad verksamhet så erhålls en hög reningsgrad, mellan 70 – 
90 % av suspenderat material. Inget dagvatten lämnar planområdet utan rening innan 
avledning till recipient. Dock kommer en viss ökning av föroreningsbelastningen till 
recipienten Västra Sjön ofrånkomligen att ske vid ökad exploatering. Ökningen blir 
proportionerlig relativt hårdgörandegraden. Vad gäller Törnebybäcken så är det enbart 
utloppet och 500 m uppströms som berörs. Kalmarkustens sandstensformation berörs i 
mycket liten omfattning.  

För att minimera påverkan på recipienten är det viktigt att Kalmar kommuns 
dagvattenpolicy följs genom att aktivt jobba med miljövänliga materialval samt i 
möjligaste mån tillämpa LOD och bibehålla genomsläppliga ytor i den mån som är 
möjlig. Även om det finns ett kommunalt huvudmannaansvar är det viktigt att alla arbetar 
för en minskad miljöbelastning vid all exploatering. 

 

 

Kalmar den 25 maj 2021 

Vatten och Samhällsteknik AB 
 

   
Olle Eidem    
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