
   
2017-09-01 
PM Kompletterad dagvattenutredning - kv Flodhästen 

  

   1

Kv Flodhästen 
PM – Kompletterad dagvattenutredning 

Detta PM kompletterar förstudien av dagvatten och utformning, Rifa-området, kv. 
Flodhästen 4 m fl i kalmar, Förstudie dagvatten och utformning, upprättad 2012-09-14. 

Kompletteringen avser huvudsakligen uppdaterade beräkningar med klimatfaktor, aktuell 
för Kalmar län1, beräknade ytanspråk samt redovisning av tilltänkt dagvattenhantering 
inom aktuella delområden för uppdaterat detaljplaneförslag. 

Dagvattenflöden 

Nya delområden har definierats enligt figur 1 med i övrigt samma antaganden om 
hårdgörandegrad och utsläppsmängd. 

 

Figur 1. Definierade delområden.  

                                                      
1 G. Persson, M. Asp et al. 2015. Framtidsklimat i Kalmar län – enligt RCP-scenarier.  
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Definierade delområdens egenskaper och beräknade magasinsvolymer redovisas i tabell 
1. 

Tabell 1 Beräknad erforderlig magasinsvolym för respektive delområde baserat på 
beräknad tömning till kommunalt dagvattennät, samt deltagande ytor. 
Magasinsvolymerna är beräknade för ett regn med återkomsttiden 10 år. 

 

Dagvattenhantering  

Beräkningarna gäller under antagande om att grundvattennivån hamnar minst 1,0 m 
under färdig mark, baserat på inmätta höjder och uppmätta grundvattennivåer2. För att 
erhålla god avskiljning av förorenande ämnen i dagvattnet krävs att de mer frekventa 
regnen och den s.k. first flush leds till regnbäddar/dagvattenbiofilter (i detta PM vidhålls 
benämningen regnbäddar), se figur 2.  

 
Figur 2. Nedsänkt regnbädd. Inflödet till regnbädden kan ske dels ytledes via öppningen i 

kantstödet, dels via ledningar till underliggande makadammagasin (Hekla 
Regnbädd - Bara Mineraler, 2017) 

Främst bör dagvatten från trafikerade ytor, som innehåller högre halter av förorenande 
ämnen, ledas till regnbäddar. Avskiljningen avtar vid kraftigare regn, dels då detta vatten 
inte innehåller samma koncentration av förorenande ämnen, dels för att regnbädden blir 
mättad. Placeringen av regnbäddarna är avgörande för att erhålla god avskiljning. För att 
säkerställa god funktion av regnbäddarna krävs kontinuerligt underhåll och beroende på 
vart dessa placeras, styr även vem som ansvarar för skötsel och underhåll vilket måste 
beaktas vid utformande av och placering av regnbäddarna såväl som övriga 
dagvattenåtgärder. 

                                                      
2 Areco. 2017. Miljöteknisk markundersökning – Rifa (Flodhästen 5), Kalmar. 

Område
Tömning 

[l/s]
Area
[ha]

Hårdgörandegrad
[-]

Area,reducerad
[ha]

Magasin 
klimatfaktor 1,2

[m3]
A 6,5 1,341 0,7 0,939 328
B 5,8 1,201 0,7 0,841 294
C 4,0 0,822 0,3 0,247 61
D 1,4 0,287 0,7 0,201 69
E 6,4 1,324 0,7 0,926 325
F 15,0 0,997 0,7 0,698 162
G 6,0 1,236 0,6 0,742 245
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Sett till utjämning av dagvatten vid mer extrema regn finns bättre lämpade metoder där 
större volym kan tillskapas inom samma yta. Regnbäddar kräver ett medvetet och 
anpassat val av växter för att tåla aktuella förhållanden med periodvisa 
översvämningar/torka.  

Vägdagvatten är normalt förenat med de högsta koncentrationerna av förorenande 
ämnen i utgående dagvatten. Därav är det kritiskt att avvattning och rening av dessa ytor 
beaktas. Primärt bör avvattning av dessa ske ytledes mot regnbäddarna, sekundärt ytledes 
mot skåldike/utjämningsmagasin. Om ytledes avvattning ej är möjlig avvattnas vägar via 
ledningar. Förutsättningar finns för att merparten av vägdagvattnet kommer att kunna 
ledas till något utjämningsmagasin, sett till föreskrivna höjder på gator. 

Huskroppar med källare och underjordiska parkeringshus kommer att kräva pumpning av 
dräneringsvatten. 

Beräknade ytanspråk och placering av utjämningsmagasin för dagvatten finns illustrerade 
i ”Illustration utjämningsmagasin”. 

Infiltration av dagvatten, relaterat till markföroreningar, anses ej kunna försämra 
underliggande grundvattenmagasin eller ytlig recipient då området ska saneras till halter 
som ej kan medföra påverkan på dessa.  

Område A:  

Utjämning och rening av dagvatten förutsetts ske inom regnbäddar. Givet principsektion 
A-A, figur 3, klarar dessa att fördröja ca 0,5 m3/m2.  

 
Figur 3. Principsektion regnbädd 

Totalt krävs att ca 650 m2 reserveras för regnbäddar inom delområde A. Möjlighet finns 
att ersätta delar av regnbäddarna med dagvattenkassetter för att minska eller tillskapa 
körbara ytor. Dagvattenkasetter är grovt räknat dubbelt så yteffektiva (ca 95 % 
hålutrymme per kassett) avseende utjämningsvolym relativt regnbäddar. 

Område B: Delar av området avses utgöras av underjordiskt garage, vilket styr placering 
av magasin för utjämning av dagvatten under mark.  

Utjämning av överskottsvatten från delområde B föreslås huvudsakligen ledas och 
utjämnas inom parken, delområde C. En mindre andel av magasinsvolymen omhändertas 
inom en regnbädd. På så sätt undviks att delar av parken frekvent står under vatten samt 
erhålls en god avskiljning av förorenande partiklar. Avvattning från delområde B föreslås 
ske i två steg. 



  
 
  
 
 
 

 4

1. Mer frekventa regn, med återkomsttid av upp till 3 månader ~60 m3, 
omhändertas inom regnbädden och tillhörande makadammagasin och infiltrerar 
huvudsakligen marken. På så sätt erhålls en god avskiljning av förorenande 
partiklar. ”First flush” omhändertas inom regnbädden för de mer frekventa 
regnen. 

2.  Regn med en återkomsttid av 3 månader eller mer infiltrerar regnbädden och 
överskottsvatten avleds kontrollerat via dränledning samt överfall till ytränna och 
vidare till utjämningsmagasinet inom parken, delområde C. Ytrännan kan göras 
körbar alternativt likt ett öppet skåldike. Rännan/skåldiket utförs lämpligen med 
öppen botten för att medge infiltration. Inom delområde C utjämnas 
överskottsvatten dolt via underliggande makadammagasin och öppet inom 
svackdike.  

Ytledes avvattning är att föredra framför underjordiska ledningar då dessa har en 
begränsad kapacitet, eventuella konflikter med fjärrvärmeledningen kan uppstå och vidare 
bedöms det finnas dåliga förutsättningar att säkerställa tillräcklig lutning av eventuell 
ledning mellan regnbäddar och svackdiket/makadammagasinet inom delområde C. En 
eventuell ledning skulle behöva ha en kapacitet om ca 400 l/s för att kunna avleda 
överskottsvatten från delområde B till C. Samma princip gäller också för område D och 
E. 

Totalt krävs att ca 120 m2 reserveras för regnbäddar inom delområde B. 

Område C: 

Delområde C är tilltänkt som parkmark med en GC-väg som sträcker sig genom området. 
Längs med östra kanten går en större Fjärrvärmeledning. Inom parken finns goda 
möjligheter att inrymma större volymer dagvatten. Föreslagen dagvattenhantering bygger 
på att delar av överskottsvatten från delområde B, D och E utjämnas inom delområde C, 
utöver överskottsvatten genererat inom delområde C. 

Totalt krävs att ca 620 m3 kan utjämnas inom delområde C, enligt redovisade belastningar 
från respektive delområde. Dagvatten aves utjämnas inom parkområdet via svackdike 
med ett underliggande makadammagasin och dränledning. Utloppet från svackdiket och 
makadammagasinet skall vara strypt för att inte överbelasta kommunala dagvattennätet. 

För att inte delar av området frekvent skall stå under vatten avses regn med en 
återkomsttid av upp till tre månader utjämnas dolt inom makadammagasinet. 
Makadammagasinet bör då kunna inrymma en minsta volym om 30 m3. Om önskvärt kan 
en växtbädd tillskapas ovan makadammagasinet för att på så sätt erbjuda möjligheter till 
plantering ovan magasinet. Makadammagasinet måste då ha tätare mellan kupolbrunnarna 
för att överskottsvolymer av dagvatten skall kunna brädda över till svackdiket utan att 
dämma bakåt i systemet. Beräkningar är gjorda under antagande om att växtbädd ej 
påförs makadammagasinet och en antagen porositet på 30 %. Makadammagasin har en 
begränsad livslängd med bibehållen kapacitet på några årtionden beroende på skötsel.  

Svackdiket behöver således inrymma minst 590 m3 för att fördröja ett regn med tio års 
återkomsttid. Givet dimensioner enligt principsektion B – B, figur 4, klarar svackdiket att 
inrymma ca 4 m3/lm och makadammagasinet 0,7 m3/lm. För att säkerställa tillräcklig 
utjämningsvolym krävs att svackdiket/makadammagasinet, enligt principsektion B-B, 
anläggs längs med en sträcka om 150 m motsvarande en yta om 1500 m2. Det finns 
förutsättningar att utöka denna volym. 
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Figur 4.  Principsektion svackdike med underliggande makadammagasin. 

 

Område D: 

Överskottsvatten från delområde D förslås avvattnas till fullo inom delområde C. 
Möjlighet finns att uppföra regnbäddar inom delområde D, vilka delvis kan ersätta 
regnbäddar inom delområde B och E. 

Område E: 

Dagvattenhantering inom delområde E föreslås utföras enligt samma principer som 
delområde B, dvs merparten av överskottsvattnet leds till delområde C för utjämning vid 
kraftiga regn. Samma tvåstegsprincip, likt delområde B, för avvattning föreslås för 
delområde E. 

1. Mer frekventa regn med en återkomsttid av 3 månader omhändertas inom 
regnbäddar. Dessa skall då kunna rena och utjämna 70 m3.  

2. Regn med en återkomsttid av 3 månader eller mer infiltrerar regnbädden och 
överskottsvatten avleds kontrollerat via dränledning samt överfall till ytränna och 
vidare till utjämningsmagasinet inom parken, delområde C. Ytrännan kan göras 
körbar alternativt likt ett öppet skåldike. Rännan/skåldiket utförs lämpligen med 
öppen botten för att medge infiltration. Inom delområde C utjämnas 
överskottsvatten dolt via underliggande makadammagasin och öppet inom 
svackdike.  

Totalt krävs att ca 140 m2 reserveras för regnbäddar inom delområde E. 

Område F: 

Överskottsvatten avleds till ny dagvattendamm placerad i västra delen av delområdet, 
närmast korsningen Galggatan/Erik Dahlbergs väg. Givet en cirkulär utformning och 
principsektion C – C, figur 5, krävs en yta om ca 330 m2, diameter 20 m, för att utjämna 
ca 162 m3. 

 
Figur 5. Principsektion dagvattendamm med varierande diameter. 
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Område G: 

Området avses bebyggas med parkeringshus och byggnader avsedda för handel samt 
parkeringsytor på befintlig mark.  

Utjämning av dagvatten med en återkomsttid av tre månader ~50 m3 förutsetts ske inom 
regnbäddar/dagvattenbiofilter. Givet principsektion A - A klarar dessa att fördröja ca 0,5 
m3/m2. Dessa placeras i anslutning till parkeringar. Totalt krävs att ca 100 m2 reserveras 
för regnbäddar. 

Kraftigare regn utjämnas i ny dagvattendamm placerad sydväst om tilltänkta 
byggnader/parkering. Dagvattendammen behöver kunna inrymma ca 200 m3. En 
dagvattendamm enligt principsektion C – C, figur 5, kräver ca 350 m2, diameter 22 m, för 
att kunna inrymma 200 m3.  

 

Kalmar den 1 september 2017 

Vatten och Samhällsteknik AB 
 

 
 
 Olle Eidem 


