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PM Koncept 170804 

Dagvatten Trekanten 1:81 

Förutsättningar 

Detaljplanen avser att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse samt en skola. 
Exploateringen innebär betydande förändringar av vattenavledningen från 
området jämfört med nuvarande avrinning som sker från oexploaterad mark.  

Detaljplaneområdet ligger inom Ljungbyåns avrinningsområde och avvattnas via 
ett befintligt dagvattendike i områdets södra del. Aktuellt område har marknivåer 
mellan + 30 möh längst i nordväst och + 25 m i södra delen av planområdet 
utmed diket. Avrinnande vatten från området i form av ytvatten från planområdet 
till Ljungbyån bedöms i nuläget vara begränsad och den avrinning som sker 
kommer troligen till stor del via åkerdräneringar. I och med att delar av 
planområdet hårdgörs, och avrinningen ökar, kommer också belastningen av 
föroreningar till Ljungbyån att öka utan åtgärder. 

Dagvattennät finns utbyggt i ett område väster om planområdet, detta dagvatten 
avleds i det befintliga diket som ligger i planområdet södra del, se figur 1. Det finns 
en sedimentationsdamm om ca 1800 m2 för rening av befintligt dagvatten innan 
det leds vidare i diket som mynnar i Ljungbyån.  

Befintligt dike berör inget torrläggningsföretag1. 

 

Vattenförekomst 
Ytvatten 
Dagvattnet från aktuellt planområde berör ytvattendragsförekomsten Ljungbyån 
(SE 628477-152072). Vattenförekomsten har klassats som ytvatten med god 
ekologisk status och god kemisk status (exklusive överallt överskridande ämnen) 
enligt vattenmyndighetens bedömning 2016). 

Ljungbyån har till stora delar ett områdesskydd enligt Natura 2000, dock slutar 
områdesskyddet strax uppströms järnvägen norr om aktuellt planområde. 

 

Grundvatten 
Grundvattnet i sedimentärt berg tillhör Kalmarkustens sandstensformation (SE 
628995-153160). Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god 
kvalitativ och god kemisk status.  

Grundvattenförekomsten i grusavlagringar inom den sydöstra delen av området 
tillhör Ås vid Trekanten (SE628609-151936). Vattenförekomsten har klassats som 

                                                 

1 Länsstyrelsens webgis 



PM Trekanten Dagvatten koncept 170804.docx   

 
2017-XX-XX 
 
 
  

 2 
  

grundvatten med god kvalitativ och god kemisk status och bedöms även ha 
intresse för dricksvattenförsörjningen. 

I samband med ny exploatering med hårdgjorda ytor och dränering så kan detta 
lokalt medföra viss grundvattensänkning. Där så är möjligt kommer vattnet att 
infiltreras lokalt 

Planförslaget bedöms i övrigt inte ha någon påverkan på grundvattenförekomsten. 

 

 
Figur 1 Översiktskarta, befintliga förhållanden källa: Viss 

 
Förslag till dagvattenhantering 
Kommunen har en VA-policy som antogs av kommunfullmäktige januari 2016. I 
den beskrivs principer för dagvattenhantering. En princip är att dagvatten ska 
omhändertas lokalt nära källan där det uppstår. Uppkommet dagvatten inom 
villatomter inom planområdet ska det delvis infiltreras i marken och delvis 
fördröjas. Varje tomt ska kunna fördröja 20 millimeter. I planområdet kommer 
det även att finnas ett dagvattennät. Inom gatumark anläggs dagvattenledning eller 
kombinerade dagvatten-/dräneringssystem för att omhänderta det vägdagvattnet 
som inte kan infiltreras lokalt. Där det inte är lämpligt med infiltration av 
dagvatten från villatomter leds dagvattnet till dagvattenledningar.   
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Det aktuella planområdet är 26 ha, varav ca 9,5 ha utgörs av ny kvartersmark och 
gatumark. Naturmark inom området ligger generellt högre än kvartersmark. 
Översyn av befintlig sedimentationsdamm erfordras dels med tanke på att det blir 
ökad belastning då dagvattnet från delar av området (ca 3,2 ha) leds hit dels för att 
dammen kommer att vara i nära anslutning till byggnation vilket ställer högre krav 
på säkerhet och utseende.  

I områdets sydöstra del anläggs en ny dagvattendamm för sedimentering och 
rening av dagvatten, yta ca 2500 m2, se figur 2. Denna damm anläggs för behovet 
av utjämning och rening av nyexploatering för östra delen av planområdet. 
Beroende på utformning av dammen kan allt vattnet i diket ledas genom dammen 
eller enbart det som kommer från den östra delen.  

För ytterligare bättre utjämning och rening kan befintligt dike utformas som 
tvåstegdike. För att bedöma sträckor som är lämpliga som tvåstegsdike behöver 
förprojektering göras. 

 
Figur 2 Föreslagen dagvattenhantering 
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Dagvattenflöden från nyexploaterade ytor ska anslutas till diken och föreslagna 
dagvattendammar, vilket innebär ett bra resultat efter utbyggd dagvattenhantering.  
Detta innebär sammantaget att planerad exploatering inte kommer att medföra 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för grund- eller ytvattenförekomst. 

 

Kalmar den XX månad 20XX 

Vatten och Samhällsteknik AB 
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