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1. Bakgrund 

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

översiktlig dagvattenutredning som ska vara underlag till planprogram för 

Snurrom. Syftet med planprogrammet är att samordna kommande byggnation. 

Planområdets lokalisering framgår av figur 1. Det planeras för tät bebyggelse. 

 
Figur 1 Planprogramområdet 

 

I planprogramskedet är det av vikt att identifiera viktiga stråk och ytor som 

behövs för att hantera skyfall och rening av dagvattnet. Kalmar kommun och 

Kalmar Vatten AB har i sina strategiska dokument fastslagit att dagvatten ska tas 

om hand om lokalt (LOD). Under vissa förutsättningar kan all dagvattenhantering 

ske lokalt, detta gäller vanligen om det är gles bebyggelse. I och med att det 

planeras för tät bebyggelse i Snurrom där marken dessutom till stora delar är plan 

kommer det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten att utökas och 

ledningsnät byggas ut. Även i områden som omfattas av verksamhetsområde för 

dagvatten är det viktigt med lokalt omhändertagande. Att ta hand om dagvatten är 

allas ansvar!  

Lokalt omhändertagande (LOD) innebär att en stor andel av dagvattnet leds via 

öppna dagvattensystem så som nedsänkta ytor, växtbäddar, svackdiken. Detta 

åstadkoms genom att fastigheter utformas så att LOD möjliggörs. Det kan till 

exempel innebära att det krävs utrymme för förgårdsmark och en större andel 

grönytor. Detta innebär också att gaturum ska ha tillräcklig bredd för att inrymma 

diken och grönstråk. Dagvatten från vägar och parkeringsytor m.m., ska avledas 

på sådant sätt att en rening (främst partikelavskiljning) uppnås. För dag- och 

dränvatten som inte kan avledas med självfall, till av kommunen anvisat läge, ska 

pumpning ske inom fastigheten. Planläggning ska ske så att sådana områden 

minimeras.  
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2. Befintliga förutsättningar 

Utredningsområdet har delats in i tre delavrinningsområden, se figur 2. Rinnstråk 

och avrinningsområden redovisas även på plansch 1. 

• Delavrinningsområde Golfdammarna (G) avrinner till Golfdammarna och 

har sitt utlopp i Kläckebergaviken. 

• Delavrinningsområde Krafslösa (K) avrinner österut via dike i låglänt skog 

till Kalmar Vattens dagvattendamm, Krafslösadämmet som har sitt utlopp 

i Krafslösaviken. 

• Delavrinningsområde Vimpeltorpet (V) avrinner till en mindre damm, Östra 

Vimpeltorpet, och sedan vidare till dagvattenledning till 

Krafslösadammen. 

 
Figur 2 Delavrinningsområden, befintliga dammar och huvudrinnstråk. 
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• Marken inom befintlig bebyggelse i Värsnäs i norr lutar söderut mot 

Värsnäsvägen.  

• Kläckeberga 10:10, området mellan Värsnäsvägen och Breda vägen är plan 

och saknar utbyggt system för avvattning.  

• Söder om Breda vägen är det kuperad skogsmark. Det finns en höjdrygg 

som delar skogsmarken så att en del lutar norrut och en del lutar söderut 

och dagvatten avleds till Krafslösadammen.  

I figur 3 visas Lantmäteriets höjdmodell, färgsatt för att påvisa nivåskillnader och 

vattendelarna på höjdryggarna.  

 

Figur 3. Lantmäteriets höjdmodell och karterat avrinningsområde, röda linjer visar 
avrinningsområden och gröna visar rinnstråk 

För att identifiera lågområden och rinnvägar har befintlig topografi analyserats 

med hjälp av programmet Scalgo Live. Skyfallsanalysen är gjord för 50 mm 

nederbörd och modellen har uppdaterats med trummor för att binda samman 

befintliga diken. Analysen baseras på Lantmäteriets scanning från 2021. I analysen 

förutsätts det att mark är mättad och att det saknas ledningsnät. 50 mm kan 

därmed ett "värsta" scenario motsvarande 100 års återkomsttid. Resultatet har 

varit ett underlag i denna utredning vid identifiering av platser för dagvatten.  
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Information har även inhämtats från historiska kartor och ortofoton och äldre 

ritningar. I figur 4 redovisas hur större förändringar har skett i utredningsområdet 

från 60-talet och framåt. Den första större ändringen skedde på 70-talet när 

befintliga diken kulverterades och den första Golfdammen anlades. Den andra 

Golfdammen anlades i samband med att Vimpeltorpet byggdes ut 1995. I 

samband med planeringen av den kinesiska satsningen Fanerdun anlades nya 

dagvattenledningar. Nya dagvattenledningar har även anlagts i samband med övrig 

bostadsbebyggelse. I norra delen, norr om Värsnäsvägen, har ett öppet 

dikessystem anlagts. Området norr om planprogramområdet avleds norrut till de 

nyligen anlagda dammarna, Björnökärr. 

 

 
Figur 4. Utbyggnad av dagvatten i Snurrom.  

 

I området finns högtrafikerade vägar. Det medför att det kan behövas extra 

åtgärder för dagvattenrening Detta gäller framförallt E22:an och trafikplatsen 

samt eventuellt bussterminalytor och större parkeringar. 
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2.1. Befintliga dammar 

Björnökärr 

Kalmar Vatten AB har 2020 anlagt två våtmarker för att rena dagvatten och vatten 

från jordbruksmark. Vattnet leds till dammen via två diken. Den norra våtmarken 

renar dagvatten från Lindsdal. Den södra våtmarken har dimensionerats för att ta 

hand om dagvatten från ny och framtida bebyggelse inom planprogramområdet. 

Våtmarken har kapacitet att ta hand om dagvattnet utan att fördröjning krävs. 

Avledning till Björnökärr bör i första hand ske via öppna diken. Den södra 

våtmarken har ett varierande djup på ca 0,5-1,2. Våtmarken har utformats med 

flacka släntlutningar (1:6), med undantag av slänter vid öar och i anslutning till 

dessa där lutningen är brantare. 

Golfdammarna 

2018 anlade Kalmar Vatten ett nytt utloppsöverfall i den östra Golfdammen. Ett 

dimensionerings-PM togs fram i samband med detta1. I PM:et beskrivs 

avrinningsområdet till Golfdammarna och dess markanvändning. 

Avrinningsområdet omfattar ca 550 hektar, varav ca 50% är jordbruksmark. 

Avrinningsområdet omfattar i nuläget en hårdgjord yta (reducerad area) på 

54 hektar. I PM:et förutsattes hårdgjorda ytan uppgå till 61 hektar efter 

exploatering av Snurrom. Ny bebyggelse inom utredningsområdet förväntas ske 

på en area av 34 hektar, varav 27 hektar beräknades bli villa/radhusbebyggelse 

och 7 hektar centrumområde. Planprogrammet beskriver en tätare bebyggelse än 

detta.  

När fler hårdgjorda ytor ansluts till dammen blir uppehållstiden för vattnet 

kortare, vilket ger sämre rening. Ju närmre dammen exploateringen är desto större 

blir effekten. Därför förordas att dagvattenhantering sker lokalt i de tillkommande 

exploateringarna innan påkoppling till dammarna. 

Dagvattnet leds till dammen via en stor kulvert (D1600 mm). Kulverten är dämd 

på en sträcka av ca 700 meter, från Breda vägen till dammen. Mellan de två 

dammarna finns en kulvert i samma dimension. I dammens nedströmsände finns 

ett betongöverfall med överkant 2,0 meter över havet. Golfdammen tömdes på 

sediment under 2015-2016. 

  

 

1 Dimensionerings-PM Golfdammarna Vatten och Samhällsteknik 2018 
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Krafslösadämmet 

1999 anlade Kalmar Vatten AB en serie våtmarksdammar vid Krafslösaviken2. 

Syftet var att få till stånd en rening av dagvatten och därigenom minska 

transporten av partiklar, näringsämnen och föroreningar till Krafslösaviken. Två 

inlopp finns; ett större i söder samt ett mindre i väster. Dammarna tar emot 

dagvatten från ett 177 hektar stort avrinningsområde, varav ca 45 hektar utgörs av 

hårdgjorda ytor. Flera väl trafikerade vägar ingår i avrinningsområdet. I övrigt 

består den exploaterade marken till största del av bostadsområden.  

3. Ytor för dagvatten 

Utifrån identifierade rinnstråk, identifierade trånga sektioner och topografin 

(befintliga lågområden) har lämpliga platser för framtida dagvattenhantering 

och/eller platser med risk för översvämningsproblematik pekats ut. Dessa har 

littererats med bokstav utifrån avrinningsområde enligt avsnitt 2 samt löpnummer.  

Lågområden är ofta bra platser för dagvattenhantering. Vissa av dessa är viktiga 

att bevara och olämpliga att bebyggas. 

Markerade lågstråk/lågområden visar områden med behov av eller möjlighet till 

dagvattenhantering. De illustrerade ytorna är större än det faktiska behovet. Ny 

bebyggelse måste inom dessa områden utformas med extra hänsyn till 

dagvattenhantering. För identifierade lågstråk och ytor, se plansch 2. 

  

 

2 Utvärdering av våtmarksdammar vid Krafslösa och Skälby 2000-2004. L Selander 2008 
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3.1. Område B – Björnökärr 

En mindre del av det norra planprogramområdet kommer att avledas till våtmark 

Björnökärr, dels verksamhetsområdet Norden och dels framtida bebyggelse norr 

om Värsnäsvägen. I detta område finns befintliga diken som ska bevaras som 

öppna diken. Det finns ett avrinningstråk (1B) som leder norrut mot diket som 

bör bevaras. 

 
Figur 5. Området Björnökärr 

 

3.2. Område G – Golfdammarna 

Dagvattnet från ca 80 % av planprogramsområdet kommer att avledas mot 

Golfdammarna. Inom delavrinningsområdet finns ett antal lågområden och 

lågstråk. Då avrinningsområdet är stort har det delats in i mindre delområden som 

beskrivs nedan. 
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Väster om Norra vägen 

 
Figur 6. Område väst om Norra vägen 

Området Startmotorn (1G) ligger i triangeln mellan E22:an och Norra vägen och 

är i nuläget instängt. Detta område kommer behöva planas ut och lågområdet 

kommer inte att finnas kvar efter framtida exploatering. I nuläget kan lågpunkten 

ha funktion som en vattenhållande buffert. Vägarna avvattnas via diken och 

ledningar. Trafikverkets avvattning får inte påverkas negativt av bebyggelsen. 

Vägdagvatten avleds söderut via dike till diket vid Krafslösavägen. Framtida 

utformning av trafikplatsen och Chokladvägen påverkar dagvattenhanteringen. 

Nytt dagvattennät bör avledas till diket i söder.  
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Ett alternativ är att leda dagvatten från ny bebyggelse söderut förbi diket till 

Rosendal (3G) där en damm kan anläggas. För att korsning av det stora diket ska 

vara möjlig krävs att det stora diket leds in i dammen. Då dammen endast är ett 

förslag ska det i detta skede förutsättas att dagvattnet från Startmotorn avleds till 

diket i söder och att det krävs fördröjning inom området.  

Söder om Chokladvägen finns en svacka på den öppna marken (2G), denna har 

ingen stor betydelse för skyfallshantering. Ytan angränsar till diket i söder men är i 

nuläget inget svämplan för högvatten i diket. På södra sidan av diket, i Rosendal, 

finns ett större låglänt område med jordbruksmark (3G). Denna plats skulle 

kunna vara lämpad för en dagvattendamm. Syftet skulle vara utjämning för att 

avlasta systemet nedströms samt rening av vatten från jordbruksmark. Det finns 

inga kommunala dagvattenutlopp till diket. Om marken (3G) vore hårdgjord 

skulle vattendjupet enligt analys i Scalgo bli 0,5 m där det är som djupast (50 mm 

regn). I analysen saknas förbindelse (dränering) till diket. Ytan föreslås att i sin 

helhet eller delvis reserveras för framtida dagvattenhantering. För förslag på 

utformning, se figur 7. Om ingen damm anläggs och jordbruksmarken bebyggs 

kan extra åtgärder behövas för att säkra ny bebyggelse mot tillrinnande vatten. Ett 

nytt dagvattensystem kan nivåmässigt avledas till diket i norr. Flödet till diket bör 

inte öka då ledningsnätet nedströms har begränsad kapacitet och det krävs 

utjämning innan anslutning till diket. 

 
Figur 7. Förslag på utformning 

Mellan Runehällsvägen och Norra vägen finns ett lågområde (4G). Vid skyfall kan 

detta område omhänderta vatten från bostadsbebyggelsen (utöver flödet som 

avleds via ledningsnätet). Området får inte exploateras eller fyllas utan att 

påverkan utreds.  
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Söder om Krafslösavägen finns ett stort dike (5G) som är en del av huvudstråket 

för dagvattensystemet. Diket avleder vatten från ca 200 hektar som till stor del är 

hårdgjort, se figur 6. På dikets södra sida finns ett lägre område som kan 

användas för dagvattenåtgärder vid eventuell förtätning söderut. Beroende på 

markägarförhållanden kan ytan kring diket vara intressant för fördröjnings- och 

reningsåtgärder. Reningsbehov finns främst för befintligt industriområde 

uppströms, men även vid framtida bostadsbebyggelse. Att kulvertera diket går 

emot kommunens riktlinjer. Läge och utformning kan anpassas till framtida 

bebyggelse.  

Värsnäs, Värsnäsvägen till Breda vägen 

 
Figur 8. Området mellan Värsnäsvägen och Breda vägen 

Norr om Värsnäsvägen i anslutning till Snurrom-rondellen finns en instängd 

lågpunkt (6G) som periodvis (t ex i samband med snösmältning) vattenfylls. 

Området har blivit instängt då man har anlagt vägar. Lågpunkten är vattenhållande 

och bidrar till att lokalt skapa högt grundvatten/markvatten. Det säsongsvis höga 

vattnet tyder på att anslutning till dagvattennätet saknas. Området får inte 

exploateras eller fyllas utan att påverkan utreds.  
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I samband med exploatering av det nya bostadsområdet norr om Värsnäsvägen 

har ett nytt dagvattensystem anlagts med öppna diken (7G). Detta är utformat för 

att avleda stora flöden och för att vara ett trögt system som till viss del kan 

fördröja vattnet. Diket ansluter till den västra Golfdammen. 

Det finns stora dagvattenkulvertar, se markerade huvudstråk i figur 8 (9G). Det 

tidigare öppna diket kulverterades i samband med planläggning för 

industriområde. Ledningen är stor (1600 mm) och ligger ca 4 m djupt. Ledningen 

är delvis vattenfylld i och med dämningen i Golfdammen.  

Kläckeberga 10:10, fastigheten mellan Värsnäsvägen och Breda vägen är plan 

(8G). Det finns i nuläget diffusa lågstråk samt mindre lågområden som uppkom 

när området förbereddes för mässområdet (Fanerdun). Marken i området måste 

höjdsättas så att dagvatten kan avrinna. Det bör skapas ett längsgående lågstråk i 

väst-östlig riktning så att dagvattnet kan avrinna mot området i öster (framtida 

aktivitetspark) och Golfdammarna. I och med att den stora kulverten är dämd och 

kompletterande rening kan behövas föreslås ett nytt dagvattennät som ansluter till 

diket i parken i öster. Värsnäsvägen och nya lokalgator bör med fördel ha en bred 

grönremsa dit dagvatten kan ledas, se exempel i figur 9.  

 
Figur 9. Växtbädd längs Sockenvägen. Bild från Stockholms stad 

I den framtida parken, Aktivitetsparken, finns ett dike (17G). Detta dike anlades i 

samband med exploateringen norr om Värsnäsvägen. Även framtida planerad 

exploatering kommer att ledas via detta dike. Detta dike bör utformas så att rening 

optimeras. Åtgärder för att öka rening kan vara att meandra diket, att låta det 

brädda ut på lämplig plats, att slänter utformas med svämzoner eller att dämmen 

anläggas så att vattnet hålls kvar i diket en längre tid. I parken föreslås även en ny 

dagvattendamm för rening. Storleken på dammen avgörs av vilka andra 

dagvattenåtgärder som anläggs uppströms.  
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Breda vägen till höjdrygg i söder  

 
Figur 10.Området mellan Breda vägen och höjdrygg i skog 

Området för planerad byggnation i skogsmarken i södra Snurrom delas av en 

höjdrygg. I figur 10 visas området från Breda vägen till höjdryggen i söder. 

Marken faller norrut och mot Golfdammarna. Lågstråket mellan 14G, 10G och 

Golfdammen är mycket viktigt att hålla öppet. Det planeras för en ny väg ”Norra 

länken” som kommer skära av lågstråket. Dimensionering av kulvertar under 

vägen måste ske med extra säkerhet. Området där framtida väg korsar Breda 

vägen (10G) kan vara viktig biotop för sandödla och kan då inte nyttjas fullt ut för 

normal dagvattenhantering, men då marken där är låg innebär det att området blir 

ett skydd för bebyggelsen vid 100-års regn.  

På östra sidan av Norra vägen mellan Krafslösavägen och Löpstensvägen finns 

vallar, vilket medför att området mellan bebyggelsen och vallen/Norra vägen blir 

instängd (11G, 12G och 13G). Enligt skyfallsanalysen kan vatten stiga relativt högt 

här, men med tanke på att analysen visar en situation utan ledningar behöver det 

inte spegla verkligheten. Dock kan inte området bebyggas utan grundlig utredning 

av dagvattenhanteringen. Skyfallsanalysen i Scalgo såväl som, Kalmar Vattens 

modellering visar att det finns översvämningsrisk för befintlig bebyggelse vid 

Fornängsvägen. För att minska denna eventuella problematik skulle flödet kunna 

ledas norrut till i lågområdet 14G. Enligt analysen finns det även risk för högt 

stående vatten i gångtunneln under Norra vägen. 
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Historiskt har det varit öppet dike på sträckan söder om kvarteret Råstenen och 

kvarteret Biliggaren (14G). Numera är det ett djupare dike endast från Norra 

vägen fram till en kammare (ca 150 meter). Från kammaren leds vattnet via 

dubbla kulvertar norrut och sedan i den stora kulverten (D1600). Den gamla delen 

av diket/lågstråket (14G) kan med fördel nyttjas för öppen dagvattenhantering 

och även skydda vid skyfall då flöden kan avrinna från Vimpeltorpet.  

Dagvattnet från exploateringsområdet på östra sidan av den framtida vägen 

föreslås att ledas i separat system till Golfdammen. Det finns ett rinnstråk i 

nuläget mot punkt 16G.  

Det finns ett låglänt område i den västra delen av det utpekade exploaterings-

området (15G). Området får inte exploateras eller fyllas utan att påverkan utreds. 

Det är viktigt att ett lågstråk bevaras för avrinning från skogsmarken norrut. 

3.3. Område K- Krafslösa 

Dagvattnet från knappt 20 % av planprogramsområdet kommer att avledas mot 

Krafslösadammarna. Inom delavrinningsområdet finns ett antal lågområden och 

lågstråk. Lågområden är ofta bra platser för dagvattenhantering. Vissa av dessa är 

viktiga att bevara och olämpliga att bebygga. Dessa platser visas i plansch 1 och 

levereras som GIS-underlag till kommunen.

 
Figur 11 Område som avrinner till Krafslösadammen 

Marken är småkuperad och det finns flera lägre partier med mindre 

vattensamlingar. I skogspartiet finns ett område som tidigare brukades som 

odlingsmark (1K). Denna del är lägre än omkringliggande skog och det finns ett 

mindre dike.  
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Vid Ljusglimtens förskola (2K) finns en multifunktionell yta som översvämmas 

vid skyfall. Gräsytan är till viss del invallad, se figur 12. Ledningar och diken 

nedströms denna plats har god kapacitet.  

 
Figur 12. Multifunktionell yta Ljusglimtens förskola 

Den framtida vägen ”Norra länken” kommer att vara lägst mitt på sträckan och 

där föreslås ett dike som leder vattnet österut och ansluter till befintligt dike (4K). 

Befintligt dike bör bevaras och eventuellt breddas. Sträckan kan anpassas utifrån 

framtida bebyggelse. Diket hamnar bakom föreslagen ny bebyggelse och åtkomst 

för drift måste skapas, t ex genom att anlägga en driftväg. Marken norr om 

Björkenäsvägen är lägre än vägen vilket innebär att förbindelsepunkt för dagvatten 

ges till diket (4K). Alternativt krävs fyllning av marken. 

Det finns ett mindre ett lågområde (3K) i skogsmarken. Detta lågområde 

fortsätter på östra sidan av utredningsområdets gräns och avrinner mot en mindre 

damm på golfbanan. Även norr om den befintliga masten finns en vattensamling, 

se figur 13.   

 
Figur 13. Lågområde norr om befintlig mast 
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3.4. Område V - Vimpeltorpet 

 
Figur 14. Området vid Strängenäsvägen 

Söder om Strängenäsvägen planeras det för bostadsbebyggelse. Det finns ett 

större lågområde i skogen sydväst om den planerade bebyggelsen på Lech Walesas 

väg (1V). Enligt skyfallsanalysen skulle dagvattnet från nytt bebyggelseområde 

avrinna mot detta lågområde. Dagvattnet kan antingen ledas västerut, eller 

hanteras lokalt inom detaljplan och sedan avledas i ny dagvattenledning till 

befintlig dagvattenledning i Lech Walesas väg. I gällande detaljplan för Krafslösa 

4:20 m.fl (0880K-P07_19), är området i söder Naturmark med tillägget dagvatten 

som söderut övergår till parkmark. I parkmarken i söder har en damm anlagts, 

Östra Vimpeltorpet. Denna är grund och anlagd framför allt för utjämning.  

I områdets mitt finns ett litet lågområde, se blåmarkerad yta i figur 14, där vatten 

kan samlas, se figur 15.  

 
Figur 15. Lågområde vid Strängenäsvägen 

I östra delen finns ett lågområde (2V). Det är en liten area som kan avrinna till 

denna yta och den har därmed inte någon stor betydelse. 
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4. Åtgärdsförslag, rinnstråk Golfdammen 

Det är av vikt att dagvattnet renas innan det når recipienterna. Dagvattendammar 

och diken finns i nuläget uppströms samtliga utlopp. För att reducera den ökning 

av föroreningar i dagvattnet som sker när mark hårdgörs föreslås lokalt 

omhändertagande på kvartersmark i kombination med dammar på allmän 

platsmark.  

Dagvattenhantering från centrala Snurrom (Kläckeberga 10:10/CA´s fastighet) 

har studerats extra i och med att det är rinnstråket där mest dagvatten avleds. En 

sektion har tagits fram i syfte att visa förutsättningar och möjligheter att skapa 

blå/gröna stråk, se figur 16. I sektionen, som visar ett snitt i nord-sydlig riktning i 

den östra delen av fastighet Kläckeberga 10:10, har en ny höjdrygg lagts in. På så 

sätt avvattnas den norra delen mot lågstråk i Värsnäsvägen och resterande del 

söderut till nytt lågstråk vid Breda vägen. I områdets mitt har en grönyta lagts in 

som en vattenhållande plats vid skyfall. Detta är endast ett exempel på 

höjdsättning, men det visar på behovet av fyllning av mark samt behov av 

grönytor för dagvattenhantering. Anslutning har skett mot befintliga marknivåer i 

norr och i söder.  

 
 

 
Figur 16. Principsektion Värsnäsvägen, sektion är delad vid föreslagen höjdrygg 

Möjligheten att hantera dagvatten som kommer via den stora dagvattenkulverten 

(D1600) har utretts och tre olika alternativ presenteras. 

1. Nytt ledningsnät  
2. Pumpning 
3. Öppna kulvert   
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4.1. Nytt ledningsnät 

Den nya byggnationen i centrala och södra Snurrom skulle till stor del kunna ledas 

med självfall mot Golfdammen. En ny damm har föreslagits för att säkerställa 

reningen. Beroende på hur marken höjdsätts kan dagvattnet antingen ledas i nytt 

dike eller ledning mot aktivitetsparken i öst och ansluta till befintligt dike eller till 

nytt dike/ledning i Breda vägen. Framtida höjdsättning i centrala Snurrom 

påverkar hur stor andel av området som kan ledas till dammen.  

4.2. Pumpning 

Om ett mindre flöde pumpas upp från den stora kulverten och leds i ett ytligt 

stråk tillsammans med dagvatten från ny bebyggelse skulle det kunna vara positivt 

för det nya stråket. Pumpning skulle medföra att: 

• det frigörs viss kapacitet i befintlig ledning (visserligen endast på ett 

mindre flöde vilket har lite effekt vid toppflöden) 

• det framtida stråket skulle få vatten en större del av tiden (jämfört med om 

endast tillrinning skulle ske från ny bebyggelse) 

• ökad rening skulle erhållas även på den del av dagvattnet som leds i 

kulverten  

• en del av dagvattnet kan bidra till grundvattenbildning  

När man pumpar upp dagvatten för rening är det lämplig att försöka fånga 80-

90% av årsvolymen. Då avrinningsområdet är väldigt stort blir det ett relativt stort 

flöde och troligen alltför kostsamt och energikrävande. Men även pumpning av ett 

flöde som tar en mindre andel av årsvolymen kan ha stor positiv effekt och ge hög 

avskiljning. Den totala reningseffekten måste utredas vidare då det pumpade 

vattnet leds via Golfdammarna där också en rening sker.  

I och med att ledningen är dämd kan det eventuellt även vara möjligt att strypa 

flödet i den stora kulverten och öppna upp mot ett intilliggande dike. På så sätt 

skulle vatten kunna dämma ut i diket. Detta förutsätter att det finns möjlighet att 

ha ett relativt djupt dike parallellt med ledningen. 
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4.3. Öppna kulvert 

Det finns många goda exempel där stora dagvattenkulvertar har öppnats. Syftet 

med dessa stora investeringar är oftast för att skapa större kapacitet att hantera 

skyfall. Detta gäller till exempel kanalen vid Linnégatan i Växjö. Syftet kan även 

vara gestaltning och att skapa rening. I Snurrom skulle syftet främst vara 

gestaltning och rening då det på denna sträcka inte bedöms påverka kapaciteten i 

ledningsnätet i stort, även om kapaciteten skulle öka på den öppnade sträckan. 

Dock är befintlig ledning lagd på 60-talet och därmed kan en öppning av 

kulverten ge en längre livslängd på systemet.  

Nedan visas fyra exempel där man har öppnat upp kulvertar visas i figur 17-20. 

 
Figur 17. Linnékanalen i Växjö 

 
Figur 18 La Rosa Reserve, Auckland 

 
Figur 19.Bjeredalenpark i Oslo 

 
Figur 20 Utlopp i Zürich 

Den aktuella dagvattenkulverten ligger djupt i förhållande till befintlig mark, 

vattengången är ca 4 m djup. Det gör att det krävs flacka slänter eller spontning 

för att öppna upp kulverten. I nuläget däms ledningen av överfallet som reglerar 

vattennivån i Golfdammarna. Krönet på dammens överfall är +2,0 meter över 

havet (RH2000). I och med dämningen finns risk att kulverten är relativt full med 

sediment. Vid höga vattenflöden sker det bräddning av spillvatten till kulverten. 

Detta sker på grund av inläckage till spillvattenledningen. Upptagningsområdet är 

stort och det kan finnas många felkopplingar och läckande ledningar. Detta måste 

åtgärdas innan det kan bli aktuellt att öppna kulverten. 
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5. Föroreningsberäkning 

Nedan redovisas förutsättningar för de befintliga dagvattendammar som berörs av 

planprogramområdet. Beräknade halter jämförs med riktvärden som är standard i 

StormTac3, 

5.1. Björnökärr 

Den södra våtmarken har dimensionerats för att ta hand om dagvatten från ny 

och framtida bebyggelse inom planprogramområdet. Våtmarken har kapacitet att 

ta hand om dagvattnet utan att fördröjning krävs. Vid dimensioneringen av 

våtmarken gjordes föroreningsberäkningar och redovisade halter hämtas från 

Dimensionerings-PM, Björnökärr 2019-09-06, reviderat 22-05-09. Arean för 

normalvattenytan är ca 0,6 hektar, vilket ger ett areaförhållande på cirka 

300 m2/reducerad hektar. Avrinningsområdet till den södra våtmarken är cirka 

90 hektar och består av skogsmark (38 ha), jordbruksmark ( 30 ha), 

verksamhetsområde/industri (Norden m.fl, 8,6 ha), flerfamiljshusområde 

(framtida, 9 ha) samt E22:an.  

Halter 

Som tabell 1 visar är det att förvänta en bra avskiljning.  

Tabell 1 Beräknade halter (µg/l), gråmarkerade celler visar halter över riktvärde 

Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja 
Inlopp 190 2800 11 19 74 0,43 6,1 6,0 0,025 72 000 650 

Utlopp 74 1900 2,1 6,8 15 0,17 0,84 1,7 0,01 22 000 190 

Riktvärde 160 2 000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 000 400 

 
Mängder 

Beräknad belastning innan rening är hög, vilket är att förvänta då det är ett stort 

avrinningsområde, se tabell 2. Efter rening är mängderna lägre och avskiljningen 

kan förväntas vara stor i dammarna, se tabell 2. 

Tabell 2 Beräknade mängder (kg/år)  

Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja 

Inlopp 28 410 1,6 2,8 11 0,064 0,9 0,89 0,0034 11 000 95 

Utlopp 11 280 0,31 1 2,3 0,024 0,12 0,25 0,0014 3200 29 

  

 

3 Riktvärden enligt Riktvärdesgruppen 2009 



   

2022-05-10 
 
Snurrom Planprog dagvattenanalys 20220510 

 
 

 21 
  
 

5.2. Golfdammen 

Golfdammarna har 2019 fått nytt överfall och kan hantera flödet från 

tillkommande exploatering, men ytterligare dagvattenhantering rekommenderas i 

planområdet för att inte minska reningseffekten i befintlig damm. I den utredning 

som gjordes i samband med projektering av det nya överfallet (Vatten och 

Samhällsteknik 2018) beräknades föroreningar för nuläge och framtida läge med 

tillkommande exploatering. Den reducerade arean för nuläget som användes vid 

beräkningen var 54 hektar och för framtida läge 61 hektar (total area är 530 hektar 

varav ca 50% är jordbruksmark). Beräknade halter för nuläget redovisas även 

utifrån en GIS-analys som Kalmar Vatten har gjort.  

Halter 

Halterna är i nuläget högre än riktvärdena se tabell 3. De halter som är beräknade 

av Kalmar Vatten AB är generellt högre, vilket förklaras av att de inte räknar med 

att rening sker i befintliga anläggningar (Volvodammen och diken längs E22 och 

Norra vägen). Efter rening i dammen bedöms halterna bli lägre än riktvärdena, se 

tabell 4. Då hela avrinningsområdet är så stort och även i nuläget stor del är 

bebyggt är det inte att förvänta en markant ökning i föroreningshalter. 

Tabell 3 Beräknade halter (µg/l) innan rening, gråmarkerade celler visar halter över riktvärde 
Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja 

Nuläge 180 2 400 11 20 90 0,55 4,6 5,8 0,03 61 000 610 

Framtida 190 2 400 11 21 92 0,56 4,7 6,1 0,03 60 000 630 

Kalmar Vatten AB 256 1 930 22 38 200 1,1 14 12 0,06 89 300 1 800 

Riktvärde 160 2 000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 000 400 

 
Tabell 4 Beräknade halter (µg/l) efter rening 
Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja 
Nuläge 95 1 800 4,1 11 37 0,3 1,6 2,7 0,017 22 000 100 

Framtida 100 1 800 4,4 11 40 0,32 1,7 3 0,018 23 000 100 
Riktvärde 160 2 000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 000 400 

 

Mängder 

Beräknad belastning innan rening är hög, vilket är att förvänta då det är ett stort 

avrinningsområde, se tabell 5. Efter rening är mängderna lägre och avskiljningen 

kan förväntas vara stor i dammarna, se tabell 6. Även i nuläget efter rening är det 

enligt beräkningen stora mängder som leds till recipienten. För att inte försämra 

för recipienten rekommenderas ytterligare åtgärder inom planområdena. 

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

Nuläge 110 1 400 6,3 12 53 0,33 2,8 3,5 0,017 36 000 360 

Framtida 120 1 500 6,9 13 59 0,36 3 3,8 0,018 38 000 400 
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Tabell 6 Beräknade mängder (kg/år) efter rening 
Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja 

Nuläge 57 1 100 2,4 6,4 22 0,18 0,97 1,6 0,01 13 000 59 

Framtida 64 1 100 2,8 7,2 25 0,2 1,1 1,9 0,011 14 000 64 
 

För att föroreningsbelastningen inte ska öka rekommenderas komplettering med 

en ny damm. Den tillkommande bebyggelsen förväntas vara tät och omfatta ett 

stort område (ca 45 hektar blandad bebyggelse). I denna översiktliga analys görs 

en grov uppskattning av ytbehov för tillkommande rening i en ny damm. För att 

få god rening är det lämpligt att dammen motsvara ca 2,5% -4,5% av anslutande 

hårdgjord yta (Ap/Ared 250-450). I nuläget har Golfdammen ett areaförhållande på 

150 m2/reducerad hektar räknat på den sammanslagna dammarean (14 000 m2).  

Förslagsvis leds det befintliga diket från bebyggelsen norr om Värsnäsvägen i ny 

ledning (eller dike) till en ny dagvattendamm i anslutning till de befintliga 

dammarna. Ny bebyggelse inom Kläckeberga 10:10 leds via ytliga dagvattensystem 

eller nytt separat dagvattenledningsnät till det befintliga diket. Den nya dammen 

skulle behandla vatten från ett område på ca 30 hektar (exkl. parkmark) och 

kommer att bestå av blandad bebyggelse, se figur 21. Framtida avrinnings-

koefficient bedöms bli 0,5, vilket ger 15 hektar anslutande hårdgjord yta (Ared, 

reducerad area). Det medför att den nya dagvattendammen behöver ha ca 3 700 

till 6 700 kvadratmeter permanent vattenyta. Om dammen leds vidare via de 

befintliga Golfdammarna kan en mindre damm räcka (fördamm). 

 
Figur 21. Möjligt avrinningsområde till ny damm 
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5.3. Krafslösadämmet 

Kalmar Vatten har i samband med detaljplanearbete för Tehuset 1, 2 och del av 

Berga 10:19 vid Karlssons äng utrett funktionen av Krafslösadämmet. Dammen 

har enligt utredningen en reducerad area på 48 hektar och en permanent 

vattenvolym på 21 000 m3. Dammens area är ca 18 000 m2. Detta ger en specifik 

permanentvolym på ca 440 m3 /hared eller 375 m2/hared, vilket motsvarar ca 4% av 

anslutande hårdgjord yta. Teoretiskt finns därmed möjlighet att öka belastningen 

på dammen med ytterligare ca 70 hektar reducerad area utan att avskiljningen av 

föroreningar skulle påverkas i någon större grad4. Inom planprogramområdet är 

det ca 8 hektar ny bebyggelse som leds mot Krafslösadämmet. 

Under åren 2000-2004 provtogs Krafslösadämmet och en utvärdering av 

funktionen gjordes av Kalmar Vatten5. Enligt utvärderingen innehåller dagvattnet 

som når Krafslösa dammar måttliga till höga halter av kväve samt låga till måttliga 

halter av fosfor. De uppmätta halterna varierar kraftigt, särskilt för fosfor. 

Metallhalterna är så låga att de ibland går under detektionsgränsen. Lägst är 

koncentrationerna av bly, krom och kadmium. Högst är koncentrationerna av 

zink och koppar. Reningen av näringsämnen ser ut att fungera och retentionen av 

kväve var ca 40 %. Avskiljningen av fosfor ligger i medeltal på 30 %, men 

variationerna är stora. Vid några tillfällen är halterna av fosfor högre i utloppet än 

i inloppet. Det beror sannolikt på resuspension av sedimenterat fosfor vid höga 

vattenflöden. I Krafslösadämmet kan man se en tydlig avskiljning (40-50%) av 

zink, kadmium och koppar.  

Tabell 7. Uppmätta årsmedelhalter. Extremvärden från 2000 är ej medtagna 

 
Då avrinningsområdet är stort och tillkommande bebyggelse är förhållandevis 

liten medför inte den framtida tillkommande bebyggelsen någon stor förändring i 

dammens funktion. Krafslösadämmet bedöms ha kapacitet även för tillkommande 

bebyggelse.  

  

 

4 Dagvattenutredning för detaljplan för Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19 vid Karlssons äng. 
Kalmar Vatten 2016 
5 Utvärdering av våtmarksdammar vid Krafslösa och Skälby 2000-2004. L Selander 2008 
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6. Omgivningspåverkan 

Hela utredningsområdet ligger inom SMHI:s karterade delavrinningsområde 

SMHI delavrinningsområden (2016): Rinner mot S n Kalmarsund. 

Utredningsområdet berörs av följande vattenförekomster: 

• Kalmarkustens sandstensformation, sedimentär bergförekomst 

(grundvatten), SE628995-153160  

• S n Kalmarsund, kustvatten, (SE564250-162500)  

I det yttre utredningsområdets norra del finns ett Natura 2000 område, Horsö-

Värsnäs. Reservatet har två badplatser, det ena på södra sidan mot 

Kläckebergaviken. Avståndet till badplatsen från dammarnas utloppspunkt är mer 

än 400 m. 

 
Figur 22. Vattenförekomster och skyddade områden.  
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6.1. Kalmarkustens sandstensformation 

Kalmarsundskustens sandstensformation är en långsträckt sedimentär 

bergsförekomst och utredningsområdet ligger i dess centrala delar. 

Grundvattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kemisk status 

men den kvantitativa statusen är bedömd som otillfredsställande på grund av 

saltinträning i de södra delarna.  

När marken bebyggs inom planprogramområdet minskar grundvattenbildningen 

lokalt. I och med att området är kustnära blir det främst en påverkan på ytligare 

markvatten. 

6.2. S n Kalmarsund 

Enligt statusklassning VISS (2017-21) har vattenförekomsten klassats som 

kustvatten som ej uppnår god kemisk status och med måttlig ekologisk status. 

Den sammanvägda kemiska statusen har klassats som uppnår ej god status då de 

prioriterade ämnena kvicksilver, PBDE (flamskyddsmedel) och tributyltenn 

föreningar (tidigare använts i båtbottenfärger) ej uppnår god status. Gränsvärdena 

för kvicksilver och PBDE överskrids i alla Sveriges undersökta kustvatten. 

Tributyltenn föreningar har funnits vid analys av sediment i södra Dragsviken 

norr om Kalmar.  

Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig och miljöproblemet bedöms 

vara övergödning. Påverkan sker också från omgivande vattenförekomster.  

Beslutad miljökvalitetsnorm är att god ekologisk status skall nås till 2039 samt att 

det är god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver och PBDE, 

flamskyddsmedel). För Tribultyltenn föreningar ges en tidsfrist till 2027.       
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Utlopp finns i två olika vikar, Kläckebergaviken och Krafslösaviken, se figur 23. 

Bägge vikarna är påverkade av övergödning.  

 
Figur 23. Utlopp, badplatser. 

Den norra delen av Kläckebergaviken är klassat som Natura 2000. Det finns en 

kombinerad skötselplan och bevarandeplan (länsstyrelsen 2016) och där anges att 

följande kan påverka området negativt: 

• Utsläpp av olja och kemikalier  

• Övergödning av vattenmiljön  

• Tillförsel av näring i naturbetesmarkerna via nederbörd 

Därmed är det viktigt att det sker god rening av dagvattnet från ny bebyggelse. 

Badplatserna påverkas av övergödningsproblematik. Det är stora områden 

jordbruksmark som avleds via dammarna. Att minska näringsbelastningen från 

jordbruksmarken är viktigt för recipienten. Detta bör göras uppströms 

planprogramområdet.  

För att befintliga dammar ska upprätthålla sin funktion som reningsanläggning är 

det av vikt att dammarna sköts och att sediment avlägsnas.  
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6.3. Vattentäkter  

Ingen vattentäkt finns inom eller i anslutning till utredningsområdet. Närmsta 

vattentäkt är Nybroåsen som ligger ca 14 km söderut. Ingen påverkan kommer 

ske på grundvattenbildningen i åsen.  

Det är viktigt att informera om vikten av att spara vatten vid inflyttning och 

fortlöpande. Om kommunala ytor med planteringar anläggs bör dessa utformas så 

att bevattning med färskvatten undviks. Med fördel kan dagvatten nyttjas.  

Inom området finns det enligt SGU:s brunnsregister två enskilda vattentäkter på 

Strängenäsvägen.  

 

Kalmar den 11 mars 

Vatten och Samhällsteknik AB 

       

Kristina Händevik Olle Eidem 



Trädgårdsgatan 16
392 49 Kalmar
Tel: 0480-615 00

Oxtorgsgatan 3
553 17 Jönköping
Tel: 036-19 64 80

RITAD AV, KONSTRUERAD AV

KALMAR

Ansvarig RITNINGSNUMMERPROJEKTNUMMER

JÖNKÖPING

Kalmar
Plansch 133134-170814

SKALA 1:8 500 (A3)

2022-03-11

NORRA STADEN
DAGVATTENANALYS
Avrinningsområden och rinnvägar

KH

KH

KALMAR KOMMUN

© Google maps, Lantmäteriet, SGU, Länsstyrelserna, Bing, 
ESRI, OpenStreetMap. 2019

J:
\K

al
m

ar
_l

an
\K

al
m

ar
\K

O
M

M
U

N
EN

\N
or

ra
 s

ta
de

n 
da

gv
at

te
na

na
ly

s\
2 

G
EN

O
M

FÖ
R
A
N

D
E\

2.
3 

G
IS

\Q
G

IS
 m

al
l f

ör
 N

or
ra

 s
ta

de
n\

N
or

ra
 s

ta
de

n 
da

gv
at

te
n 

pl
an

sc
h 

1.
qg

z

Teckenförklaring

Anmärkning
Koordinatsystem SWEREF 99 16 30

Planerad bebyggelse

Huvudrinnstråk

Avrinningsområden

Dike (VA)

Befintlig dagvattenledning
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Huvudrinnväg
Nytt dike
Ny väg "Norra länken"

Markanvändning Planprogram
Bebyggelse
Verksamhet
Natur
Skola 

Dagvattenhantering
Befintligt
Behov inom framtida bebyggelse
Lågområde bevaras
Lågområde skydd skyfall
Lågområde övrigt
Rening

1G Lämpliga platser för framtida
dagvattenhantering och/eller
platser med risk för
översvämningsproblematik
pekats ut. 
Dessa har littererats med
bokstav utifrån avrinnings-
område och löpnummer. 
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