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1. Bakgrund och syfte 

Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Kalmar kommun utfört en 
dagvattenutredning för delar av Rinkabyholm och för ett planerat område för 
bebyggelse öster om Rinkabyholm. Området berör flera fastigheter inom Rinkaby 
och Hossmo. Utredningen grundar sig på det principiella förslag till dagvatten-
hantering och den idéskiss som togs fram av Vatten och Samhällsteknik i miljö-
konsekvensbeskrivningen till den fördjupade översiktplanen för Södra staden.1 

Dagvattenutredningen ska utgöra underlag till detaljplanearbetet. 

Detaljplanearbetet avser att möjliggöra nya bostadsområden och område för 
skola, lokaler och handel inom utredningsområdet vilket påverkar dagvattenflödet 
till, inom och från området. I nuläget utgörs marken i huvudsak av skogsmark. 

Dagvattenutredningen syftar till att beskriva dagens dagvattensituation, 
förändringarna i dagvattenflödet efter att området exploaterats enligt aktuella 
detaljplaneförslag samt ge förslag på en dagvattenlösning för befintlig och 
planerad bebyggelse inom utredningsområdet. 

 

 

Figur 1 Planerat område för nyexploatering 

                                                 
1 Fördjupad översiktsplan för Södra staden med omgivande kulturlandskap, Kalmar kommun, 
miljökonsekvensbeskrivning, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23. 
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2. Befintliga förhållanden 

Utredningsområdet är ca 150 ha och omfattar delar av befintlig bebyggelse i 
Rinkabyholm och ett område mellan Rinkabyholm och kusten där det planeras för 
ny bebyggelse. Området berörs av en nyckelbiotop och riksintresse för 
naturvården. Det finns fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök, men 
inga av dessa ligger inom planerat område för dagvattenhantering. Nuvarande E22 
som sträcker sig genom området är i nuläget riksintresse för kommunikation men 
arbete pågår med en ny sträckning av E22 väster om Rinkabyholm vilket kommer 
medföra att nuvarande E22 öster om Rinkabyholm görs om till en mindre riksväg. 

 

2.1. Markanvändning 

Huvuddelen av nuvarande bebyggelse är lokaliserad norr om E22:an. I samband 
med att den E22:an leds om så kommer aktuell del av E22 att få en avsevärt 
mindre trafikbelastning. Aktuell sträcka kommer också att byggas om för att få en 
karaktär av stadsgata.  

Det område söder om E22 som planeras för ny bebyggelse är huvudsakligen 
skogsmark, till viss del kalhygge. Här finns även jordbruksmark och bebyggelse.   

 
Figur 2 Markanvändning, aktuellt utredningsområde markerat. 
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2.2. Markförhållanden 

De ytliga jordarterna inom utredningsområdet består i huvudsak av fast lagrad 
friktionsjord i form av morän och sand inom områden med befintlig och planerad 
bebyggelse. Området för dagvattenhantering, som ligger väster om Ramsö flak, 
består av kärrtorv och vegetationen består i huvudsak av vass. Området är relativt 
låglänt med markhöjder som varierar mellan 0 och drygt 13 meter. De högsta 
områdena ligger i Rinkabyholm väster om E22.  

 
Figur 3 Översiktlig karta över ytliga jordarter. SGU.  
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2.3. Hydrologi och avrinningsområde 

Utredningsområdet ingår i det delavrinningsområde ”Rinner mot Västra sjön”2, 
som markerats i nedanstående figur. Avrinningsområdet är ca 800 ha stort och 
består av ca 50 % jordbruksmark, 20 % tätort, 10 % skog, 10 % öppenmark och 
10 % sankmark/hav. Större vattendrag saknas inom delavrinningsområdet men 
diken/mindre vattendrag finns och nordväst om Boholmarna finns dagvatten-
anläggningen Bodämmet. Strax norr om delavrinningsområdet finns Kalmar 
Dämme och Törnebybäcken. 

Aktuellt utredningsområde som ska nyexploateras är drygt 40 ha stort och består 
huvudsakligen av skog- och åkermark. 

Det saknas markavvattningsföretag inom området enligt Länsstyrelsens 
WebbGIS. 

 

Figur 4 Delavrinningsområde ”Rinner mot Västra sjön”. I kartan redovisas även 
befintligt tryckspill till avloppsreningsverket. 

  

                                                 
2 VISS, Länsstyrelsen 2016-04-21 
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2.4. Befintliga spill-, dag- och vattensystem 

Dricksvatten 

Den nya bebyggelsen kommer att försörjas med kommunalt dricksvatten. 
Enskilda dricksvattenbrunnar kan finnas inom området inom de delar som idag 
saknar kommunalt vatten- och avlopp. Dessa kommer att ges möjlighet till 
kommunal anslutning i de fall ny bebyggelse tillkommer i anslutning till befintlig 
bebyggelse. 

Avlopp  

Kommunen har ett avloppsreningsverk i Tegelviken dit de flesta fastigheter är 
anslutna. I en del områden tas avloppsvatten omhand i enskilda 
avloppsanläggningar. På grund av risken för näringsläckage till Östersjön, måste 
ny bebyggelse i nya detaljplaner eller på obebyggda tomter ges gemensamma och 
lämpliga avloppslösningar. I samband med utveckling av nya bebyggelse- och 
verksamhetsområden kommer dessa som regel att anslutas till det kommunala 
verksamhetsområdet. Enstaka nya bostäder på landsbygden kan dock i vissa fall 
tillkomma utanför kommunens verksamhetsområde. Avloppslösningen för dessa 
fastigheter avgörs vid tillståndsprövningen. 

Dagvatten 

Dagvattennätet är utbyggt i vissa delar av Rinkabyholm, men inte för övrig 
bebyggelse. Förutom dagvatten från bebyggelse och gator så tillkommer dagvatten 
från kringliggande jordbruksmark. Stora delar av dagvatten från åkermark hanteras 
i dag via Bodämmet, men den största delen av åkermark samt även vissa delar av 
Smedby och Rinkabyholm avvattnas orenat till Kalmarsund via ”Kanalen” med 
tillhörande dikessystem som mynnar i Hossmoviken.  
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Figur 5 Befintligt dagvattennät Rinkabyholm. Planerad bostadsutveckling enligt FÖP 
Södra Staden. 

 

2.5. 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 dagvattenhanting eftersträvas i form av så kallad trög 
avledning, exempelvis av svackdiken och kanaler. Om befintliga förhållanden 



Dagvattenutredning Södra staden rev 160926.docx 

  
160627 
Rev 160926 
 
 
  

   7

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

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. 

 

2.6. 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 Vatten-
myndigheten 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). 
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Västra sjön 

Vattenförekomsten har 2009 klassats som kustvatten med måttlig ekologisk status 
och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Vattenförekomsten ska senast 2021 
ha uppnått en god ekologisk status eftersom det var tekniskt omöjligt att uppnå 
statusen till 2015. I förslaget inför perioden 2016-2021 föreslås fortsatt måttlig 
ekologisk status med en förlängd tidsfrist till 2027. Miljöproblemet bedöms vara 
övergödning och miljögifter.  

Kalmarkustens sandstensformation 

Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god kvalitativ och god 
kemisk status. I samband med ny exploatering med hårdgjorda ytor och dränering 
så kan detta lokalt medföra viss grundvattensänkning. Planförslaget bedöms i 
övrigt inte ha någon påverkan på grundvattenförekomsten. 
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3. Planerad markanvändning 

Utredningsområdet för dagvattenhantering omfattas av den fördjupade 
översiktsplanen för Södra staden. Inom det aktuella området planeras för ny 
bebyggelse i form av bostäder och lokaler med tillhörande bostadsgator, 
infrastruktur och rekreationsområden. I översiktplanen redovisas även ett område 
för dagvattenhantering.  

Nu pågår detaljplanering av området i överensstämmelse med den fördjupade 
översiktsplanen. Utredningsområdet för dagvatten kommer att omfattas av en 
eller flera detaljplaner för bostäder och lokaler för exempelvis skola, vård, handel 
och mindre ej miljöfarliga verksamheter.  

 

Figur 6 Planerad exploatering öster om Rinkabyholm och E22, samt markerad gräns 
för detaljplan etapp 1. Ideskiss 160615 
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4. Dagvattenflöde 

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 ej kan tillgodoräknas. Följden blir att volymen 
avrinnande ytvatten ökar. 

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

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. 

Statistisk bearbetning av uppmätta nederbörden vid SMHI:s station i Kalmar 
1860-2015. Nederbörden redovisas för det hydrologiska året, d.v.s. 1 oktober till 
30 september för att få med hela vintern med snöfall till samma snösmältning.  

Vid beräkningarna har uppgifter om månadsnederbörd för åren 1860-2015 
hämtats från Kalmars väderstation. 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 figuren ovan. 
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Figur 7 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.  

Tabell 1 Högsta uppmätta nederbörden 1960-2015 samt statistiskt beräknad 
 nederbörd för olika återkomsttider. Jämförelse med andra perioder 

Återkomsttid Nederbörd 

(mm/hydrologiskt år) 

Nederbörd (mm/juli) 

 Våtår Torrår Våtmånad Torrmånad 

Extremaste 1860 -2015 678 264 180 2 

1:100 710 298 176 0 

1:50 685 322 159 0 

1:20 649 359 136 8 

1:10 617 391 116 17 

1:5 578 430 94 29 

Medelnederbörd 1960 - 2015 504 64 

Medelnederbörd 1860 - 2015 457 54 

Medelnederbörd 1995 - 2015 529 74 

 

Beroende på regnets varaktighet uppstår olika volymer nederbörd. I tabell 2 
redovisas statistiskt beräknad nederbörd och nederbördsintensitet per dygn och 
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10 minuter vid olika återkomsttider. Nederbördsintensiteten är beräknad utifrån 
Dahlströms modifierade formel för dagvattenberäkningar. 

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

Återkomsttid 

(våtperiod) 

Max nederbörd  

1 dygn 

Max nederbörd  

10 min 

 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 

 

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. 

4.2. Klimatförändringar 

Nederbörd och ytvattenföring 

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, 
se figur 8, med den största ökningen under vintern. 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.  
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Figur 8 Diagrammet visar beräknad förändring av årsnederbörden (%) i Kalmar 
 län under åren 1961-2100 jämfört med den normala (medelvärdet för 
 1961-1990) 3. 

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 2 istället enligt tabell 3. 

Tabell 3  Beräknad och klimatkompenserad nederbördsintensitet vid olika 
 återkomsttider och varaktigheter på regnen (mm respektive l/s/ha). 
 

Återkomsttid Max nederbörd  
1 dygn 

Max nederbörd  
10 min (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 

 

 

                                                 
3 SMHI Klimatscenarier 
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Framtida höjning av vattennivån i Östersjön 

Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) senaste klimatrapport AR5, som kom i november 
2013, tyder prognoserna på att havsnivån stiger något mer och snabbare än 
tidigare beräkningar. Enligt scenario RCP 8.5 så kan medelhavsnivåhöjningen vid 
sekelskiftet hamna på 0,52-0,98 m. Havsnivåhöjningen i Kalmar förväntas 
motsvara den globala havsnivåhöjningen och planeringen måste förhålla sig till ett 
klimatscenario som innebär en stigande havsnivå i Östersjön 

Till viss del påverkar dock den pågående landhöjningen som i sin tur lär minska 
effekterna av havsnivåhöjningen. Vid framtida högsta högvatten ska även hänsyn 
tas till tillfälliga havsnivåhöjningar och inverkan av vågor. 

Relativt stora områden vid kusten i Kalmar kommun har en marknivå under 2,5 
möh, se figur 8. 

 

Figur 8 Översvämmade ytor vid olika havsnivåer.  

Eftersom delar av infrastrukturen för el, värme och VA ligger inom markområden 
belägna lägre än 2,5 möh måste närmare studier genomföras för hur dessa ska 
hanteras. Vid projektering av ny infrastruktur ska hänsyn tas till framtida 
vattennivåer. 

För befintlig bebyggelse och infrastruktur som ligger i områden som omfattas av 
översvämningsrisk måste åtgärder vidtagas.  
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Även nuvarande havsnivåer måste beaktas, exempelvis vid dimensionering. 
Närmaste mätstationer tillhörande SMHI är belägna i Kungsholmsfort och 
Oskarshamn. Extremvärden (HHW och LLW) kommer från mätdata från 
Kungsholmsfort. Medelvärden av MHW, NW och MLW från båda 
mätstationerna får antas gälla för Kalmar, som ligger ungefär mittemellan dessa 
mätstationer,  

Tabell 4  Havsvattenstånd Kalmarsund (medelvärde Oskarshamn och 
Kungsholmsfort. RH2000 

Högsta högvattennivå HHW +1,46 

Normal högvattennivå MHW +0,84 

Normal vattennivå MW +0,13 

Normal lågvattennivå MLW -0,45 

Lägsta lågvattennivå LLW -0,8 

 

Grundvatten 

En mer ojämn fördelning med nederbörd innebär att grundvattennivån kommer 
att variera mer. En stigande havsnivå påverkar också det kustnära grundvattnet. 
Generellt leder en högre havsnivå till en högre grundvattennivå.  

 

4.3. Förutsättningar och antaganden 

Området som ska detaljplaneras är stort, cirka 41 ha öster om ”E22”, dessutom 
kommer även dagvatten från ca 31 ha av befintlig bebyggelse väster om vägen att 
ledas via det nya området. Området har delats in i olika delavrinningsområden 
som beskrivs med avrinningskoefficienter och dimensionerande flöden mot 
avsedda punkter. Totalt har 7 delavrinningsområden definierats varav 4 
framförallt innefattar den nya exploateringen. Delavrinningsområdena är baserade 
på befintliga marknivåer inom exploateringsområdet. Inom befintlig bebyggelse 
baseras avrinningsområdet på befintligt dagvattennät. Delavrinningsområdena 
redovisas i Plansch 1 samt i figur 9. 
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Figur 9 Karta med illustration på befintliga förhållanden och delavrinningsområden 

 

4.4. Beräknade flöden 
För att skapa underlag för uppskattning av vattenmängder har dagvatten-
beräkningar utförts med rationella metoden inom respektive delområde. Andelen 
asfalterad yta, grusad yta, tak, gräsyta respektive naturmark har beräknats och 
redovisas med respektive avrinningskoefficient i tabell 5.  
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Tabell 5  Reducerad yta inom respektive delområde 
Område   Area Viktad  A-red 

  ha 
avrinnings-
koeff. ha 

1 12,5 0,32 4,0

2 3,6 0,23 0,8

3 16,9 0,29 4,9

4 7,7 0,20 1,5

Totalt  40,7   11,3
 Befintlig bebyggelse      

5 23,0 0,25 5,8

6 5,9 0,21 1,2

7 2,2 0,25 0,6

 

Totala flödet på årsbasis samt för juli månad från respektive delavrinningsområde 
har sedan beräknats utifrån nederbördsdata för åren 1961-2015 och finns 
redovisade i tabell 6. 

Tabell 6  Flöde på årsbasis samt jämförelse med juli månad från respektive 
delområde.  

Område   Area Årsflöde     Månad Juli   

  ha Medelår 
Våtår 
1:10 

Våtår 
1:100 

Medel-
månad

Våtmånad 
1:10 

Våtmånad 
1:100 

nederbörd 
(mm)   457 617 710 54 116 176 

1 12,5 18 310 24 720 28 446 2 164 4 648 7 051 
2 3,6 4 647 6 274 7 219 427 917 1 391 
3 16,9 21 762 29 381 33 810 2 571 5 524 8 381 
4 7,7 3 861 5 212 5 998 456 980 1 487 

              

Befintlig bebyggelse 
5 23,0 26 289 35 493 40 843 3 106 6 673 10 124 
6 5,9 5 370 7 250 8 343 7 967 635 1 363 
7 2,2 5 370 7 250 8 343 635 1 363 2 068 
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5. Förordad dagvattenhantering 

I samband med exploatering föreslås att de angivna principerna för 
dagvattenhantering4 följs. 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 10.  

 

Figur 10 Illustration av olika kategorier av öppna dagvattenlösningar (Svenskt 
Vatten, P105)   

Exempel på tekniska lösningar inom respektive kategori redovisas i tabell 7. 

  

                                                 
4 Vatten och Avlopp, tematiskt tillägg till översiktsplanen 160125 
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Tabell 7 Exempel på tekniska lösningar inom de olika kategorierna (bearbetad från 
Svenska Vatten, P105) 

 

I aktuellt planområde lyfts följande förslag för öppna dagvattenlösningar fram. 

1) Lokalt omhändertagande på bostadsfastighet (Lokalt omhändertagande) 
2) Öppna avvattningsstråk.  
3) Makadamfyllda dränstråk utmed villagator 
4) Genomsläppliga växtbäddar – ”Rain gardens” 
5) Dämmen 

5.1. Lokalt omhändertagande på bostadsfastigheter 

Dagvattnet som uppstår inom området föreslås omhändertas i ett 
våtmarksområde/dämme. Men det betyder inte att allt dagvatten från 
bostadsfastigheterna behöver ledas till dämmet. I områden med genomsläppliga 
jordarter (exempelvis sandiga jordar), kan exempelvis takdagvattnet infiltreras på 
den egna tomten eller samlas in för att kunna användas för bevattning av 
trädgårdar. Fördröjning kan även ske på takytorna genom ”gröna tak”. 
Hårdgjorda ytor kan ersättas med vattengenomsläppliga beläggningar etc. Dessa 
åtgärder benämns LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten. 

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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Om det anges att dagvatten skall hanteras via LOD i detaljplan är det av stor vikt 
att det anges hur stor fördröjningen skall vara och principiellt beskriva hur 
dagvattenhanteringen skall utformas samt vilka ramar och funktionskrav som 
gäller. Utan att ange detta löper man stor risk att misslyckas5.  

Uppkommet dagvatten inom villatomter infiltreras och/eller fördröjs. Där det ej 
är lämpligt med infiltration av dagvatten från villatomter förläggs detta dagvatten 
gemensamt med vägdagvattnet.  

5.2. Öppna avvattningsstråk 

Öppna avvattningsstråk utformas för att hantera överskottsvolymer som ej tas om 
hand via ledningsnätet eller infiltrerar marken. Ledningar dimensioneras sällan för 
att klara regn vid situationer av skyfall. Det är då viktigt att dessa regn kan 
hanteras utan att orsaka konsekvenser i form av skada på konstruktioner. Det är 
viktigt att beakta var överskottsvattnet rinner/blir stående. Åtgärd för att 
minimera konsekvenserna kan vara att anordna lämpliga fördröjningsplatser. 
Öppna ytor, såväl torgytor som idrottsytor kan vara goda exempel på ytor som 
kan anläggas för att även fungera som fördröjningsmagasin, se figur 11. 
Nedanstående figur, ska bara ses som ett exempel. I aktuellt område kan det 
exempelvis utformas som en nedsänkt idrottsyta eller en atriumteater på 
skolgården med en eller två rader sittplatser 

 
Figur 11 Multifunktionell yta (foto från Malmö kommuns hemsida) 

Utformningen av utjämningsvolym inom centrumområde/skola kommer att 
hanteras inom den projektering som pågår. Utjämningsvolymen bör minst 
motsvara volymen vid ett 10-års regn med varaktigheten 10 min.  

 

                                                 
5 Svenskt Vatten. Publikation P105, 2011. 
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Utjämning av dagvattenflöden föreslås även i ett utpekat lågområde. 

Den stora andelen dagvatten från området för Södra staden detaljplan etapp 1 
kommer att ledas till föreslaget dämme via öppet dikessystem, se Plansch 2 samt 
Plansch 11 där profilen redovisas. Diket föreslås utmed vissa sträckor att 
utformas som ett bredare svackdike. Aktuellt område för svackdiket är idag 
åkermark med täta jordar där det periodvis står ytvatten p.g.a dålig infiltration och 
ingen ytvattenavledning. Med föreslaget dike blir det dels en avskärning av 
ytvatten från högre belägen mark samt förbättrad avrinning. 

Öppna avvattningsstråk har de fördelar att 
fördröjning av flöden ökar, ökad reningsgrad 
samt ökad grundvattenbildning (dock ej vid 
täta kanaler). Avvattningsstråk kan utformas 
med infiltration och utan. I figur 12 
redovisas ett exempel på avvattningsstråk 
utan infiltration, som kan anläggas såväl i 
hårdgjord yta som i gräsyta.  

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Exempel på dagvattenkanal 

 

I Södra staden föreslås ett skåldike längs planerad GC-väg i kombination med 
dränering gc-väg. Dräneringen kan/bör även dimensioneras för att minska risken 
för ytligt grundvatten vid lägre belägna fastigheter norr om gc-vägen. Diket kan ha 
olika utformning längs olika sträckor för att anpassas till befintliga förutsättningar, 
i figur 13, redovisas typsektion då diket ligger utmed GC-vägen.  
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Figur 13. Dike utmed planerad GC-väg, med makadamfyllt dränstråk. 

Makadamfyllda diken kan utföras med eller utan en skålad gräsyta på toppen där 
ytligt dagvatten kan samlas upp och avledas vid kraftigare regn. Under en 
eventuell gräsyta skapas ett makadamfyllt dike med en dränerande ledning i 
botten. Bräddintag i form av brunnar med kupolsil, kan placeras ovan den skålade 
gräsytan. 

Där plats finns, utmed gator eller vid parkeringar, är detta ett lämpligt alternativ 
för att kombinera dränering- och dagvattenhantering.  

 

5.3. Genomsläppliga växtbäddar 

Genomsläppliga växtbäddar eller nedsänkta växtbäddar är lämpliga för mindre 
parkeringsplatser och liknande ytor där ett behov av rening föreligger, utöver 
utjämningsvolym. Fördelar med växtbäddar är deras mångsidighet och variabilitet 
samt att de kräver lite underhåll. Genomsläppliga växtbäddar utgör en synlig 
dagvattenåtgärd och kan utföras med olika gestaltning. I aktuellt område kan det 
vara intressant med denna dagvattenslösning där det även finns intresse av att 
skapa växtytor. 

Om stora ytor leds till en växtbädd skapas så kallade regngårdar/raingardens, vika 
syftar till att fördröja, infiltrera och rena dagvattnet. 
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5.4. Dämme  

”Ramsö dämme” 

Öster om Rinkabyholm finns ett lågt beläget område med marknivåer kring 0,5 
möh. Här föreslås dämme dit dagvatten från stora delar av Rinkabyholm samt 
föreslagna bostadsområden kan ledas.  Redovisat förslag är etappindelat  i dämme 
syd och dämme norr. I samband med utformning och projektering av dämme syd 
och norr bör en eventuell framtida sammanslagning till ett gemensamt dämme 
beaktas. 

 

Figur 14 Förslag ”Ramsö dämme” etapp söder och etapp norr.  

Totalt uppskattas det vara ca 16 ha reducerad area, se tabell 9 och figur 15, som 
kan ledas till detta dämme från exploateringsområden. Det är ett litet 
avrinningsområde sett till möjligt yta för dagvattenhantering, vilket är en god 
förutsättning för fördröjning och rening av dagvatten. Normal storlek på dämmet 
för att erhålla god rening är ca 5% av den reducerade arean vilket för aktuellt 
område ger en yta av 1,0 ha, att jämföra med inritat förslag om totalt ca 4 ha.  
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Utformning av dämmet är anpassat till de förutsättningar som finns i området, 
med låglänta områden samt att kommunen har rådighet över föreslagna områden.. 
Slutlig utformning av ett dämme styrs även av de geotekniska förutsättningar, inga 
undersökningar är dock gjorda i dagsläget. 

Tabell 9 Flöden mm till föreslaget dämme syd 

Ramsö dämme, söder (etapp 1)     

Avrinningsområde (ha) 35,2 Omr 1 - 3 o 7 

Ared (ha) 10,3   

Medelflöde (m3/år) 50 088   

  (m3/dygn) 137   

  (m3/tim) 5,7   
  l/s 1,6   
Våtmark/dämme       
Yta (ha) 1,8 Tillgänglig yta 
Ytbelastning (mm/tim) 0,3   

Volym m3 14 400 Medeldjup 0,8 m 

Utjämningsvolym m3 1800 0,1 m 

Teoretisk uppehållstid  (dygn) 105
Räknat på hela 
volymen 

 
Tabell 10 Flöden mm till föreslaget dämme norr 
Ramsö dämme, norr 
(etapp 2)       

Avrinningsområde (ha) 36,6 Omr 4 -6 

Ared (ha) 8,5   
        

Medelflöde (m3/år) 35 519   

  (m3/dygn) 97   

  (m3/tim) 4,1   
  l/s 1,1   
Våtmark/dämme       
Yta (ha) 2,3 Tillgänglig yta 
Ytbelastning (mm/tim) 0,2   

Volym m3 18 400 Medeldjup 0,8 m 

Utjämningsvolym m3 2300 0,1 m 

Teoretisk uppehållstid  (dygn) 189
Räknat på hela 
volymen 

 

Dämmet byggs för att klara dagens högvattennivåer med viss marginal, förslagsvis 
med en utgångspunkt från en medelvattennivå i dämmet på ca 0,6 m vid inloppet 
samt med vallar/omkringliggande mark på 1,3 - 1,5 m. Vid detaljprojektering ska 
man tillse att det finns plats för att möjliggöra höjning av vallarna sett till framtida 
klimatförändringar.  
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Utformning av dämmet med hänsyn till behovet av rening 

Innehållet av näringsämnen och föroreningar i dagvatten varierar bland annat 
beroende på markanvändningen inom dagvattnets avrinningsområde. Det är 
viktigt att dämmet i samband med detaljprojektering utformas såväl med tanke på 
rening som säkerhet och gestaltning. Dämmet bör utformas med såväl djupa som 
grunda partier samt med växtytor. På lämpliga ställen anordnas spridning av 
vattnet för att undvika kanalbildning i mitten av dämmet. 

Föroreningsgaraden för dagvattnet från det aktuella området bedöms som låg-
måttlig.6  Se även kapitel 6. 

Uppsamling av eventuell oljeförorening 

Dagvatten från gator och parkeringsytor kan innehålla oljeföroreningar. För att 
vid behov kunna samla upp eventuella oljeföroreningar föreslås att en oljeskärm 
placeras vid inloppet, se exempel figur 16.  Eftersom olja flyter på vattenytan och 
lägger sig mot skärmen, är den lätt att se och möjlig att suga upp. 

 

 
Figur 15 Exempel på utformning av en oljeskärm vid dagvattendamm. Västerviks 

stadspark. 

                                                 
6 Baserad på provtagning av dagvatten gjord i Stockholm som sedan omarbetats till Kalmars 
förhållanden. Tabell 12, Vatten och avlopp, Tematiskt tillägg till översiktsplanen, Kalmar 
kommun, Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016. 
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Figur 16 Typsektion trädäck med oljeskärm 

 

Utformning med hänsyn till rekreation och friluftsliv 

Förslaget till dämme är utformat i syfte att förstärka och bli en del av rekreations-
området i närområdet och en tillgång för det rörliga friluftlivet inom och genom 
området. Vandringsleden Kalmarsundsleden föreslås utökas genom en stig som 
passerar genom dämmet på broar eller spänger. Ytterligare en stig föreslås 
anläggas på en vall inom dämmet och broar/spänger föreslås byggas mellan 
befintlig lokalgator/stigar, vallen och den utökade Kalmarsundsleden. På detta 
sätt skapas flera olika promenadslingor inom området och några av dessa kan 
utformas med hög tillgänglighet. 

Klimatanpassning 

När kusten är så låg som den är inom det aktuella området, riskerar havsvatten gå 
upp baklänges i dagvattensystemet. Vid framtida havsnivåhöjning ökar detta 
problem med risk för översvämningar som följd. För att undvika en framtida 
översvämning av föreslagna dämmen, finns möjlighet att succesivt höja vallarna 
kring dämmet i takt med den framtida höjningen av Östersjön. Plats avsätts för 
detta ändamål. Det finns även möjlighet att i en framtid anordna bakvattenlucka 
vid inlopp till dämmen för att hindra tillfälliga högvatten i Kalmarsund gå upp i 
dikessystemen.  

Utformning med hänsyn till biologisk mångfald 

Biologisk mångfald har att göra med hur många olika arter det finns i en miljö. 
Generellt minskar den biologiska mångfalden och i huvudsak beror detta på att 
arters livsmiljöer försvinner. Många arter är bundna till sötvatten och därför har 
minskningen av småvatten och dammar i landskapet inverkat negativt på den 
biologiska mångfalden. Dagvattendammar och öppna dagvattensystem kan skapa 
nya livsmiljöer för en mängd arter och därmed gynna den biologiska mångfalden. 
Forskningsstudier har visat vilka faktorer som påverkar den biologiska mång-
falden och vilka åtgärder som är gynnsamma. 



Dagvattenutredning Södra staden rev 160926.docx 

  
160627 
Rev 160926 
 
 
  

   27

Följande har bland annat visat sig gynna den biologiska mångfalden:7 

 Grönytor i direkt anslutning till dammen. 

 30-50% täckningsgrad av växter i dammen. 

 ”Lagom skötsel” 

 Ej stenkross på botten av dammen. 

Synligt vatten året runt 

Om det är önskvärt att ha synligt vatten i nyanlagda kanaler uppströms dämmet, 
så kommer det att vara nödvändigt att pumpa vatten för recirkulation under vissa 
perioder.  

 

5.5. Prövning enligt miljöbalken 

Förslaget redovisar ett vattenområde som är mindre än 5 ha, vilket innebär att 
anmälan avseende vattenverksamhet måste göras till länsstyrelsen.  

Blir den slutliga utformningen större än 5 ha så är det en tillståndspliktig 
vattenverksamhet.  

 

5.6. Strandskydd 

Dämmet ligger inom område för strandskydd, vilket innebär att dispens avseende 
strandskydd måste sökas.  

 

5.7. Hantering av extrema flöden/skyfall 

Ledningsnätet kan inte dimensioneras för att klara de stora flödena som uppstår i 
samband med skyfall. Dagvattnet kommer då under korta tider att samlas som 
ytvatten. Det är då viktigt att eftersträva att dagvatten styrs så att omkringliggande 
områden inte översvämmas på ett oönskat sätt. Det rekommenderas att ha 
buffertzoner dit dagvatten kan söka sig vid höga flöden.  Inom bebyggda områden 
kan dessa konstrueras på ett tilltalande sätt, det är därför viktigt att ha med dem 
redan i ett tidigt planeringsskede. 

Inom område för centrumbebyggelsen med skola är det betydelsefullt att det finns 
låga områden dit dagvattnet rinner så att det finns tillgängliga utjämningsvolymer. 
Utjämningsvolym kan exempelvis tillskapas genom en nedsänkt aktivitetsyta.  

                                                 
7 Referat av Stina Adielsson, redaktör Dagvattenguiden, 2015-10-22, www.dagvattenguiden.se 
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Gator inom området bör utformas så att ytvatten vid häftiga regn kan rinna på 
ytan samt ledas mot lågpunkter där det inte kan skada omgivande bebyggelse. 
Ytavrinning utmed gatumark måste beaktas vid höjdsättning av gata relativt till 
byggnader så att ytvatten ej riskerar att rinna in mot byggnader. Utmed vissa 
sträckor kan det även vara aktuellt att dagvattnet styrs med hjälp av kantstenar. I 
figur 17 redovisas möjliga stråk för ytavrinning i samband med skyfall utmed gata 
inom detaljplan 1. 

 

Figur 17 Ytvattenavledning utmed gatumark vid skyfall inom detaljplan etapp 1 
(detaljplanegräns enligt princip 160615). 
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6. Påverkan på aktuella miljökvalitetsnormer 

Avrinnande vatten från området i form av ytvatten från planområdet till 
ytvattenrecipienten bedöms i nuläget vara mycket begränsad. Merparten av 
nederbörden över planområdet infiltrerar marken. I och med att stora delar av 
planområdet hårdgörs, och avrinningen ökar, kommer också belastningen av 
föroreningar till ytvattenrecipienten att öka utan åtgärder. 

Med schablonhalter från StormTac har en uppskattning av förändring av 
förorenande ämnen till recipienten gjorts. Schablonhalterna som använts får ses 
som grova. I beräkningarna är hänsyn tagen till förändringar i avrinnande volymer 
vatten. Beräknade förändringar i föroreningskoncentrationer i dagvatten från 
planområdet redovias i tabell 10. 

Tabell 10  Förändringar i koncentration i dagvatten från område 1 – 4, före och efter 
genomförande av detaljplaneförslag. Baserat på normalår vad avser 
nederbörd. 

  Tot-N Tot-P Olja Pb Cd Cu Cr Ni Zn 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Nuläge,  

område 1 - 4 2,26 0,37 0,11 0,0066 0,00024 0,0097 0,0008 0,00055 0,016

Detaljplaneförslag, 
område 1 - 4 1,24 0,18 0,47 0,0109 0,00048 0,0189 0,0049 0,00495 0,067

Differens  -1,02 -0,19 0,36 0,0043 0,00025 0,0091 0,0041 0,00440 0,051

 
I tabell 11 redovisas den ackumulerade förändringen av föroreningar från 
dagvatten, före och efter genomförande av detaljplaneförslag, uttryckt i kg/år 
baserat på medelnederbörd för åren 1860 - 2015, se kapitel 4.1.  

Tabell 11   Totalhalt i dagvatten före och efter genomförande av detaljplaneförslag. 
Baserat på normalår vad avser nederbörd. 

  Tot-N Tot-P Olja Pb Cd Cu Cr Ni Zn 

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

Nuläge                   

Område 1 - 4  61,9 9,9 3,2 0,19 0,01 0,30 0,02 0,02 0,51 

Område 5 -7  48,0 6,8 13,6 0,34 0,02 0,68 0,14 0,20 2,72 

Totalt 109,9 16,7 16,8 0,53 0,02 0,98 0,16 0,22 3,23 

Detaljplaneförslag                    
Område 1 - 4  64,1 10,0 24,5 0,5 0,0 1,0 0,2 0,3 3,7 

Område 5 - 7  48,0 6,8 13,6 0,34 0,02 0,68 0,14 0,20 2,72 

Totalt  112,1 16,8 38,1 0,88 0,04 1,70 0,36 0,48 6,44 

Differens  2,2 0,02 21,3 0,34 0,02 0,71 0,20 0,26 3,21 
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För att inte riskera att försämra statusen för recipient bör differensen mellan 
nuläge och efter genomförande av detaljplaneförslag kompenseras genom 
dagvattenåtgärder.  Avseende reningseffekter kommer de största reningseffekterna 
att uppnås genom nyanlagda dämmen. 

Dagvattenflöden från befintlig bebyggelse ansluts också till föreslagna dämmen, 
vilket innebär att goda resultat vad avser situationen efter utbyggd 
dagvattenhantering.  Genom att leda dagvattenflöden genom dämmen erhålls en 
teoretisk avskiljning enligt tabell 12.  I aktuellt fall används den lägsta av de 
schablonvärden sammanställda i StormTac’s databas samt NOS-dagvatten8 sett till 
reduktion i våtmark.  

Tabell 12 Teoretisk avskiljning efter föreslagna åtgärder med dämmen 

  Tot-N Tot-P Olja Pb Cd Cu Cr Ni Zn 

  kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 
Förändring sett till 
planförslag  2,2 0,02 21,3 0,34 0,019 0,71 0,20 0,26 3,21 

Teoretiskt avskiljning i 
dämme syd, etapp 1 
(kg/år) 17,6 4,9 23,8 0,4 0,013 0,42 0,16 0,08 2,1 
Teoretiskt avskiljning i 
dämme norr, etapp 2 
[kg/år] 12,5 3,2 11,5 9,4 0,008 0,29 0,09 0,05 1,4 

Förändring sett till 
föreslagna 
dagvattenåtgärder -28,0 -8,1 -14,0 -9,40 -0,002 0,01 -0,04 0,13 -0,31 

 

Beräkningar för respektive delområde redovisas i bilaga 1a och b. Definierade 
delområden redovisas på Plansch 1 och 2 samt i figur 9. 

Befintlig samt nu planerad exploatering kommer att hanteras med öppna diken 
och dämmen med god reningseffekt. Detta innebär att sammantaget kommer nu 
aktuell exploatering ej medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för 
kustvattenförekomster Västra Sjön. 
 

 

 

                                                 
8 NOS-dagvatten, uppföljning av dagvattenanläggning i fem stockholmskommuner. 
Andersson j, Owenius S & Stråe D, 2012 Svenskt vatten 
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Figur 18 Föreslagen dagvattenhantering. Områdeshänvisning, se figur 9. 

7. Sammanfattande kommentarer 

Föreslagna dagvattenåtgärder är i linje med Kalmar kommuns riktlinjer avseende 
dagvatten9.  

Med föreslagna åtgärder ökar inte föroreningsbelastningen, vilket ofta är ett 
problem i samband med nyexploatering. 

Mervärden som erhålls med föreslagen lösning 

 Öppna dagvattenlösningar är ofta billigare än konventionella 
ledningsdragningar. 

 Nedsänkta ytor för utjämning av dagvattenflöden är billiga att anordna, 
förutsatt att de kommer med tidigt i planeringen.  

 Med omsorg om detaljer kan vackra, funktionella dagvattenlösningar 
tillskapas. 

 Föreslagen våtmark ”Ramsö dämme norr och Ramsö dämme söder” kan 
utformas mindre till ytan, i aktuellt fall känns det dock obefogat då aktuellt 
område är ett stort låglänt område.  

                                                 
9 Vatten och avlopp. Tematiskt tillägg till översiktsplanen. Antagen 160125 
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 Området vid utloppet från ett dämme kan utformas så att det blir goda 
förutsättningar för gäddor att föröka sig, ett område som ofta benämns 
som ”gäddfabrik”.  

 Goda naturliga förutsättningar. 

 Möjligt att bygga ut/bygga om sett till klimatförändringar. 

 Närhet till skola och bebyggelse, ger fina förutsättningar att bli såväl ett 
populärt vandringsområde som en lokal för utomhusundervisning. 

 

Kalmar den 27 juni 2016, rev 26 sep 2016 

Vatten och Samhällsteknik AB 
 
 

  
Åsa Blixte   Catarina Lund  
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