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1. Bakgrund 

Kalmar kommun arbetar med detaljplaneläggning av kvarter T-bryggan, del av 

Stensö 2:3. Planen avser att möjliggöra bostadsbebyggelse. Det planeras nya 

radhus, med tillhörande parkeringsytor.  

Planen var på samråd 2017-06-27 till 2017-08-30. Länsstyrelsen inkom med 

samrådsyttrande 2017-08-28. Denna utredning syftar till att besvara detta yttrande 

och fördjupa den tidigare dagvattenutredning som Kalmar Vatten AB tog fram 

2016.  

Synpunkter gällde: 

• Önskemål om kompletterande beskrivning av påverkan på 

miljökvalitetsnormer för vatten 

• komplettering med höjder och avrinningsområden 

• redovisa påverkan på befintlig bebyggelse eller angränsade fastighet  

Den damm/yta för dagvattenhantering som föreslogs i samrådsskedet har utgått 

då det i denna kompletterande utredning inte bedöms vara en lämplig åtgärd.  
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2. Förutsättningar och alternativ 

Planområdets utformning är styrd av bland annat gestaltning och en strävan att 

spara så mycket natur som möjligt. De enskilda fastigheterna är på grund av den 

sparade naturmarken mycket små vilket begränsar möjligheten att ta hand om 

dagvattnet inom fastigheten. Större tomter skulle medföra att en större andel 

naturmark skulle behöva tas i anspråk. 

Området ingår i området för planprogram Skärgårdsstaden (2006). En 

dagvattendamm ”Skärgårdsstaden” har anlagts som är dimensionerad för att rena 

dagvatten från området Skärgårdsstaden där T-bryggan (Stensö 2:3) ingår. En ny 

dagvattenledning planeras som ska avleda dagvatten från befintlig bebyggelse. 

Detta avlastar ledningsnätet i Stensövägen samt minskar belastningen till 

recipienten. Dock kan inte hela planområdet ledas till dagvattendammen med 

självfall utan delen kallad ”Stensökanal” måste avledas på annat sätt, för läge se 

figur 1. 

 

Figur 1 Utredningsområdet är markerat med rött 
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2.1. Markförhållanden 

För att klara framtida förväntade stigande havsnivåer behövs uppfyllnad av mark 

och lokalväg. Sannolikt kommer ett krav på färdig golvnivå på +2,8 att vara 

styrande. För att avleda dagvattnet med självfall krävs det uppfyllnad av den 

planerad lokalgatan. 

Grundvattenytan antas vara nära kopplad till havsytans nivå. Då marken 

huvudsakligen består av sandig morän med relativt hög genomsläpplighet bedöms 

förutsättningarna till infiltration som goda. 

Beräkning av flöden och föroreningar har gjorts med yt- och dagvatten modellen 

StormTac och följer P110.  Klimatfaktor på 1,2 har använts samt 

lokalnederbördsdata (årsnederbörd 502 mm, korrigerad för vindförlust mm). 

Planområdet har delats in i två mindre områden. Ett med den norra delen, kallat 

”Skärgårdsstaden” som leds till den befintliga dammen och ett för delen mot 

Stensövägen ”Stensökanal”. Beräkningar för dagvattnet från naturmarken i mitten 

där skog bevaras har inte utförts. Beräkningar har inte heller gjorts för 

Stensövägen och Bisterfeldsvägen då inga förändringar sker där när det gäller 

dagvattnet. 

Tabell 1. Indata 

Markanvändning1 ᵩ Skärgårdsstaden Stensökanal 

Lokalgata 0,8 0,015 
 

Parkering 0,8 0,015 0,03 

Takyta 0,9 0,05 0,15 

Gräsyta 0,1 0,02 0,05 

Totalt 0,71 0,1 0,23 

Reducerad dim, area (hared) 
 

0,071 0,16 

 

I planområdet finns en instängd lågpunkt i naturmarken. Vid platsbesök hösten 

2017 syntes inga tecken på att det skulle vara blött och då det är naturmark med 

god infiltrationsmöjlighet är området sannolikt torrt trots lågpunkten. Vid ökad 

exploatering i planområdet och utanför planområdet (inom tillrinningsområdet) 

finns det en risk att detta område får större flöden efter exploatering om ytor 

avvattnas mot naturmarken. 

                                                 

1 Det finns alternativa möjligheter för indelning i markanvändningar. Ofta väljs en sammansatt 
markanvändning för radhusområden (där takytor, lokalgator, gräsytor, mm ingår), men i denna 
utredning har vi valt att beräkna med separata mark¬användningar (tak, gräs och parkering). Detta 
då det är ett relativt litet radhusområde och det bedöms ge ett mer korrekt resultat.   
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2.2. Befintligt dagvatten 

Området består av skogsmark och det finns inga diken eller trummor. 

Dagvattenledningar finns i Stensövägen och Bisterfeldsvägen. Ledning i 

Stensövägen läggs om uppströms planområdet och får en ny sträckning längs 

Bisterfeldsvägen. Detta gör att det finns god kapacitet för tillkommande flöden. 

Inget vatten från omkringliggande område avrinner idag till planområdet. 

Stensövägen och Bisterfeldsvägen har kantsten och dagvattenbrunnar. Sekundär 

avrinningsväg är söderut längs Stensövägen, se pilmarkering i figur 2.  

 

Figur 2. Befintliga höjder och pilar som visar rinnriktning. 
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2.3. Recipient 

Recipient är Västra Sjön som förbinds med N v s Kalmarsund via Stensökanal, se 

figur 3. Västra sjön och N v S Kalmarsund omfattas av Miljökvalitetsnormer för 

vatten. Vattenförekomsterna uppnår i dagsläget Miljökvalitetsnormen för kemisk 

status (utan överallt överskridande ämnen), men inte för Ekologisk status. 

Beslutad miljökvalitetsnorm är god ekologisk status år 2027. Åtgärderna för dessa 

vattenförekomster behöver emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk 

status ska kunna nås till 2027.  

Anläggandet av den nya dagvattenledningen och den anlagda dammen är en 

förbättringsåtgärd som Kalmar Vatten AB utför för att förbättra recipientens 

status.  

 

Figur 3. Recipient 

  

Västra sjön 

Stensökanal 
N v s Kalmarsund 

Pl,anområdet 
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3. Åtgärdsförslag 

Platsspecifika begränsningar 

Det är viktigt att tänka på ansvarsfrågan och driftmöjligheter särskilt i detta 

område där exploatören önskar att stycka av bostadshusen som enskilda 

fastigheter, ej bostadsrätter. Det är viktigt att säkerställa att avledningen ska 

fungera över tid och för extrem nederbörd samt vid torrperioder (aktuellt vid 

plantering). 

Primärt för att skapa god dagvattenhantering är att ha en säker avledning av 

flöden. Utöver detta ska kvalitén beaktas. Kalmar kommuns dagvattenstrategi ska 

följas. Målet med denna utredning är att utreda möjligheten till lokalt 

omhändertagande av dagvattnet.  

Ambitionen med framtida dagvattenhantering är även att den instängda 

lågpunkten i naturmarken ska få så oförändrad vattenbalans som möjligt.  

För att skapa en ny sekundär avrinningsväg ut från naturmarken krävs åtgärd 

utanför detaljplanen. Därför bör man undvika att öka flödet till lågpunkten. 

I detta område där behovet av fördröjning inte finns (befintligt ledningsnät 

avlastas i samband med ny ledningsdragning till damm Skärgårdsstaden) är fokuset 

på kvalitet inte kvantitet.  

Krav och begränsningar vi lokalt omhändertagande av dagvatten: 

• Genomsläpplighet alternativt bräddning till dagvattenledning 

o Genomsläpplighet bedöms vara god, men det finns risk att 

dagvatten från tomtmark tränger fram i lågpunkten i naturmark.  

o Bräddning till ledningsnät finns söderut i Stensövägen men inte 

mot naturmarken 

 

• Tillgång till lämplig plats 

o Små tomter med radhus begränsar utrymmet 

o Ägande (privat, gemensamhetsanläggning eller kommunal) 

▪ Inte lämpligt med privat då det kommer att bli enskilda 

fastigheter  

• Driftmöjlighet 

o Dagvattenåtgärder på sidan mot naturmarken har begränsad 

framkomlighet för drift då det endast finns stigar.  
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Platsspecifika förslag 

Åtgärder kan vara ytliga eller underjordiska. I detta område med låga halter och 

inget behov av fördröjning är inte underjordiska magasin ett lämpligt alternativ. 

Underjordiska magasin fungerar bäst som reningsanläggningar för starkt förorenat 

dagvatten med mycket partiklar (även om de ofta är svåra att sköta och det är 

svårt att upptäcka ev brister i funktion), men rening av förhållandevis rent 

takdagvatten är begränsad. Det är att föredra anläggningar ovan mark där 

dagvattnet infiltrerar och fastläggning kan ske i växtlighet och mark. 

Parkeringsytor bör förses med tak så att dagvatten inte rinner över parkeringsytan. 

Parkeringsytor utan tak genomförs med genomsläpplig beläggning alternativt med 

marklutning mot lågstråk med kross eller planteringar så att fastläggning av 

föroreningar kan ske, se figur 4.  

 

Figur 4. Parkeringsplats vid Saltholmen, Göteborg.se. Foto: Anne Lundgren. 

 

Fyra åtgärdsalternativ har utretts. 
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3.1. Alternativ 1 

Pumpning av dagvattnet till dagvattendammen Skärgårdsstaden. Detta är inte ett 

rimligt alternativ då det går att avleda dagvattnet med självfall. 

3.2. Alternativ 2 

Område ”Skärgårdsstaden” leds till nyanlagd damm och renas där. Område 
”Stensökanal”, leds via svackdiken/planteringar till naturmarken, se figur 5.  

 

Figur 5 Blå pilar visar förslag på dagvattenstråk 
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Bräddutlopp från privat dagvattenanläggning på tomtmark samt sekundär ytlig 
avrinning ansluter till naturmarken där ett lågstråk skapas, se exempel i figur 62. 

I lågstråkets slut placeras förslagvisen en perkolationsbrunn som minskar risken 
för stående vatten. Förgårdsmark mot Stensövägen kan ej ledas mot naturmark. 

      

Figur 6. Ytlig avledning i dikesanvisning på gräsmatta. Kvarter Inspektoren, Kalmar kommun. 

Djupet på ett längsgående stråk skulle behöva vara ca 0,5 m, vilket ger en bredd 

på ca 0,7-1,0 m. Stråket kan göras smalt (ca 1,0 m) och det är torrt mellan regnen.  

Enligt geoteknisk undersökning kan grundvattenytan antas vara nära kopplad till 

havsytans nivå, vilket innebär att systemet inte får hamna för djupt och stråket bör 

inte förläggas i den lägsta delen utan något högre, se figur 5. Ett avstånd på 3 m 

från fastighet rekommenderas innan vatten infiltreras och anläggningen bör vara 

5-10 % av den hårdgjorda ytan. För en hårdgjord yta på 100 m2 innebär det en yta 

på 5-10m2 behövs. 

Komplettering kan behövas med mindre tvärgående planteringar, se figur 7. Dessa 

behöver inte ha växtlighet utan de kan utföras med makadam eller stenar (fraktion 

0-32 undviks), 

Viktigt är att flödet görs trögt och att så goda infiltrationsmöjligheter som möjligt 

skapas. Förutsättningarna för detta är goda då marken har en flack lutning. Då 

marken huvudsakligen består av sandig morän med relativt hög genomsläpplighet 

bedöms förutsättningarna till infiltration som goda (enl. planbeskrivning). 

                                                 

2 Figur 6 är något missvisande då det i det aktuella området är mycket begränsad tomtyta och 

möjligheterna till ytlig dagvattenhantering är betydligt svårare. För att skapa större ytor för 

dagvattenhantering skulle det krävas att mer av naturmarken skulle behöva tas i anspråk och 

därmed skulle sannolikt fler träd behöva avverkas. Detta kan inte motiveras miljömässigt. 
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Figur 7. ”Flodstensdike” 
  

Figur 8 Makadamdike. Stockholm Vatten och Avfall AB 
 

Längsgående stråk är svårare att utföra på husens södra sida mot Stensövägen pga 

infarter. Där kan makadamdike enligt figur 7 och 8 vara aktuellt för att hantera 

vatten från förgårdsmaken och uppfarter. 

Som figur 4 visar krävs det vid detta alternativ dagvattenåtgärder på bägge sidor av 

husen vid Stensövägen, vilket medför att det krävs dubbla förbindelsepunkter (en 

mot naturmark och en mot Stensövägen) alternativt gemensamhetsanläggningar. 

Det finns inga styrmedel för att reglera vilken av förbindelsepunkterna 

fastighetsägarna ansluter till och det är stor risk att man anlägger en kostsam 

lösning som begränsar nyttjandet av platsen till ingen eller mycket liten nytta. 

Dessutom riskerar man att lågpunkten i naturmarken blir blötare.  

Alternativet bedöms vara det bästa sett till kvalitet även om skillnaden är liten, 

men risken är överhängande att det inte blir ett välfungerande system och att 

anlagda dagvattenåtgärder inte får tillräcklig med vatten då det finns möjlighet att 

ansluta till dagvattenledning i Stensövägen. Behovet av rening bedöms inte 

uppväga risker och kostnader. 
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3.3. Alternativ 3 

Område ”Skärgårdsstaden” leds till nyanlagd damm och renas där. Område 
”Stensökanal”, leds via ledning utan åtgärd på tomtmark till lågpunkt i parkmark 
mellan områdena där vattnet infiltrerar, se figur 9.  

  

Figur 9 Skiss på alternativ 3 

 

Till skillnad mot alternativ 2 skapas en gemensam dagvattendamm/våtmark i 
lågpunkten. Denna måste vara tillräckligt stor för att kunna hantera det flöde som 
uppstår. Erosionsskydd och ev fördelningsdike behövs. Ytan är grovt uppskattat 
minst 25x15 m. Bedömningen är att vatten tillfälligt kan komma att stiga 15 cm 
vid regn med återkomsttid på 10 år. 
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Figur 10. Exempel på anläggning. Bild från Ideanthro 

Förslaget bedöms inte vara genomförbart då det bedöms vara en risk att vatten 

blir stående och inte infiltrerar undan (särskilt vintertid), vilket kan påverka 

ekarna. En ytterligare nackdel med detta alternativ är att åtkomsten för ev drift 

(hantering av sediment och skräp) är mindre tillgänglig. Anläggande skulle ske på 

bekostnad av naturmark vilket inte kan anses motiverat med tanke på att det är 

relativt lite och relativt rent dagvatten. 
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3.1. Alternativ 4 

Område ”Skärgårdsstaden” leds till nyanlagd damm och renas där. Område 
”Stensökanal”, leds utan åtgärd via befintlig ledning till kanalen. 
Förbindelsepunkter skapas med anslutning till Kalmar Vatten AB:s ledning i 
Stensökanalen. Antingen skapas en förbindelsepunkt till respektive fastighet eller 
så anläggs en parallell privat ledning till en gemensam förbindelsepunkt. Det 
senare alternativet kräver att det skapas en gemensamhetsanläggning för den 
privata ledningen. 

Detta förslag ger en trygg avvattning som inte begränsar nyttjandet av platsen, den 

medför ingen ökad drift och den bedöms inte påverka naturmarken.  

4. Resultat flödesberäkningar 

Rinnsträckan är kort inom området och dimensionerande varaktighet är 10 min. 

Rinnhastighet är antagen vara 1 m/s.  

Tabell 2 Flöden 

  
Skärgårdsstaden Stensökanal 

Tot, avrinning, årsmedel m3/år 390 890 

Tot, avrinning, årsmedel l/s 0,012 0,028 

Medelavrinning l/s 0,21 0,5 

Dim, flöde, 1 års återkomsttid l/s 9 21 

Dim, flöde, 10 års återkomsttid l/s 19 45 

Dim, flöde, 20 års återkomsttid l/s 24 56 

Dim, flöde, 100 års återkomsttid l/s 42 96 

 

Dimensionering alternativ 2 

Det är oklart hur mycket vatten som kan infiltrerar men ett rimligt antagande är 

att den sandiga moränen har en konduktivitet på ca 1000 mm/h och med ett stråk 

på 80 m blir då infiltrationen ca 45 l/s. 

Dimensionering alternativ 3 

En magasinsberäkning har gjorts för att skatta behovet av yta för att hantera 

dagvattnet för alternativ 3, där dagvattnet leds till den låglänta skogen. Med ett 

utflöde på 1 l/s (vilket är lågt räknat sett till möjlig infiltration) skulle en volym på 

ca 50 m3 behöva hanteras vid ett regn med 10 års återkomsttid.  Med en yta på 25 

gång 15 meter skulle vattnet tillfälligt kunna vara 15 cm.  

Ett regn med 1 års återkomsttid skulle ge en volym på 20 m3 vilket skulle innebära 

att vattendjupet tillfälligt skulle bli ca 5 cm på samma yta. För att testa om detta 

alternativ är görligt krävs mätning av infiltrationskapaciteten i fält.  
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5. Resultat föroreningsberäkningar 

Beräkningar har gjort för de olika alternativen.  

Då marken i nuläget består av skogsmark som avrinner till lågpunkten i skogen 

och där infiltrerar är det inget utflöde och ingen belastning till recipienten i 

nuläget. Beräkningar baseras på schablonvärden som baseras på flödes-

proportionell provtagning och forskning. De är olika säkra beroende på 

markanvändning, se tabell 3. 

Osäkerheten i föroreningsberäkningarna är relativt stora, särskilt när det kommer 

till halter i takdagvatten som beror väldigt mycket på val av material, atmosfärisk 

deposition mm. I detta projekt är det rimligt att anta att schablonhalterna är i 

överkant då takmaterialet sannolikt kommer ha högre miljökrav än vad som 

tidigare har gällt.  

Tabell 3. Dagvattenhalt (ug/l) per markanvändning.  
SD = Standard Deviation (standardavvikelse). nd = no data (ingen data) 

Markan-
vändning 

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

Parkering 100 1100 30 40 140 0,45 15 15 0,050 140000 800 3,5 0,060 

SD 45 450 94 24 120 0,97 9,6 nd nd 98000 290 nd nd 

Takyta 90 1800 2,6 7,5 28 0,80 4,0 4,5 0,0030 25000 0 0,44 0,010 

SD 230 2900 440 1000 5900 160 nd nd nd 29000 nd nd 75 

Gräsyta 160 1100 6,0 15 28 0,30 2,5 1,3 0,013 47000 200 0 0 

SD nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Klassificering 
av osäkerhet 

Hög 
säkerhet 

Medel 
säkerhet 

Låg 
säkerhet 
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Beräkningar av halter och mängder görs för alternativ fyra. Alternativ 2 och 3 ger 
en något lägre belastning. Som tabell 4 visar är det att förvänta relativt låga halter 
från området och högst halter är att förvänta från delen ”Skärgårdsstaden” som leds 
mot dammen. Att det är högre halter från område ”Skärgårdsstaden” beror på at 
lokalgatan ingår i detta område till skillnad mot det andra området som inte har 
någon lokalgatan. 

Tabell 4 Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) utan rening (ug/l). 
Jämförelse mot riktvärde där fetmarkerade celler visar överskridelse av riktvärde 

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

Skärgårdsstaden 98 1700 7,2 15 47 0,59 6,1 5,9 0,024 50000 270 0,85 0,017 

Stensökanal 89 1600 6,5 12 43 0,68 5,3 5,7 0,01 41000 130 0,84 0,016 

Riktvärde 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40000 400 
 

0,03 

 

Då flödet ifrån delen ”Stensökanal” är högre blir mängden något högre från denna 

del trots att halterna är låga, se tabell 5. 

Tabell 5 Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening (kg/år) 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni 

Skärgårdsstaden 0,038 0,67 0,0028 0,006 0,018 0,00023 0,0024 0,0023 

Stensökanal 0,079 1,4 0,0058 0,011 0,039 0,00061 0,0047 0,0051 

Totalt 0,12 2,1 0,0086 0,017 0,057 0,00084 0,0071 0,0074 
 

Forts. Hg SS olja PAH16 BaP 

Skärgårdsstaden 9,4E-06 19 0,1 0,00033 6,8E-06 
Stensökanal 0,000009 36 0,11 0,00075 0,000015 
Totalt 0,000018 56 0,22 0,0011 0,000021 
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6. Miljökvalitetsnormer 

Förordat alternativ 4 ger störst påverkan på recipienten även om påverkan är liten. 

Då halterna är låga och mängderna små ska den tekniskt mest lämpade lösningen 

väljas som ger en säker avvattning.  

I och med anläggande av ny ledning från det befintliga området uppströms 

detaljplanen och omledning av detta dagvatten till dagvattendamm 

”Skärgårdsstaden” avlastas recipienten.  

När det gäller kemisk status är det främst byggmaterial som kan ge en påverkan. 

Av gestaltningsskäl är det planerat trähus, vilket anses vara ett hållbart alternativ 

som ger förhållandevis låg föroreningsbelastning.  

När det gäller ekologisk status kommer påverkan vara noll till försumbar. De 

biologiska faktorerna (bottenfauna, makroalger och växtplankton) får inte 

förändrade förutsättningar utifrån planerad exploatering. De fysikalisk-kemiska 

faktorerna kommer inte påverkas märkbart. Mängden näringsämnen som tillförs 

är små och kommer inte förändra recipientens EK-värde så att status förändras. 

De hydromorfologiska faktorerna kommer inte att påverkas överhuvudtaget. 

7. Förordat alternativ 

• En tät ledning ger säkrast avvattning  

• Att leda hela området med självfall till den anlagda dammen 

Skärgårdsstaden är inte möjligt och pumpning är inte ett lämpligt alternativ 

• Ekarna i naturmarken mår bäst av så oförändrade förutsättningar som 

möjligt och infiltration av dagvattnet med bräddning ut i naturmarken 

bedöms ge minst förändring. Att däremot leda dagvattnet direkt i ledning 

ut i naturmarken kan påverka ekarna negativt.  

Förordat är alternativ 4, där fastigheterna mot Stensövägen ansluts till ledning. 

Utifrån den marginella påverkan på miljön kan det inte anses rimligt att kräva 

alternativ som inte är tekniskt säkra. Förutsättningarna är inte tillräckliga goda 

(med avseende på sekundär avrinningsväg, nivåer för att säkerställa dränering) 

för att kräva 100% lokalt omhändertagande av dagvatten och därför föreslås 

att förbindelsepunkt till ledning skapas. 

Rekommendation till exploatörer är dock att följa Kalmars dagvattenstrategi 

och denna dagvattenutredning och att dagvatten ska infiltrera lokalt där det är 

möjligt. 
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8. Slutsats 

Ambitionen att hantera och rena dagvattnet lokalt är hög hos kommunen och en 

stor satsning har gjorts på nyligen anlagd damm ”Skärgårdsstaden” dit allt vatten 

från planområdet, som kan rinna med självfall, leds. Vidare föreslås att dagvattnet 

så långt det är möjligt ska ledas via genomsläppliga stråk för infiltration. Det 

bedöms dock inte finns tillräckliga skäl att kräva att en gemensamhetsanläggning 

för dagvatten utförs då påverkan på recipienten är låg.  

VA-huvudmannen har genom Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) skyldighet 

att erbjuda förbindelsepunkt. I det aktuella området bedöms det säkrast och mest 

lämpligt ur driftsynpunkt och framtida åtkomst att förbindelsepunkt är till den 

befintliga dagvattenledningen i Stensövägen respektive till den föreslagna 

dagvattenledningen i lokalgatan. 

Halterna är låga även utan reningsåtgärder för de fastigheter som avrinner mot 

Stensökanal. Övrig del av detaljplaneområdet avleds till dagvattendamm. Dock 

kommer exploateringen medföra en viss ökning av belastningen, detta oavsett 

åtgärder då det är naturmark som bebyggs. Samtliga alternativ bedöms vara 

genomförbara med avseende på MKN. 

Oavsett planens framtida höjdsättning kan dagvattnet avledas utan negativ 

påverkan på befintlig bebyggelse eller angränsande fastighet. Den instängda 

lågpunkten kan beroende på åtgärd få mindre vatten än idag eller mer, dock ska 

utformning ske så att förändring blir så liten som möjligt.  

 

Kalmar den xx mån 2018 

Vatten och Samhällsteknik AB 
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