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Dagvattenutredning i detaljplan för Vesholmarna 1 mfl (Kalmarsundsverket) 
 

Bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett modernt stadsnära reningsverk. Området är en 

del av ett attraktivt rekreationsområde och stråk för passage genom området ska finnas. 

Anläggningarna ska vara ett tillskott för området med attraktiv gestaltning och pedagogisk 

utformning. Planområdet ägs idag av kommunen och ligger inom verksamhetsområde för 

dagvatten.  

 

Detta dokument beskriver hur markavvattning sker i området idag samt utreder 

förutsättningarna för en dagvattenhantering i samband med ett genomförande av detaljplanen. 

Efter att denna dagvattenutredning färdigställdes har plangränsen ändrats så att KSRR:s 

område utgått. Figurerna med plangräns har inte uppdaterats. Detta påverkar dock inte 

dagvattenutredningens slutsatser. 

 

Nuläge dagvattenhantering 

Detaljplaneområdet ligger inom ett avrinningsområde med befintligt dagvattenutlopp enligt 

Figur 1. Avrinningsområdet är totalt ca 270 hektar varav ca 61 hektar är reducerad hårdgjord 

area. Industri- och verksamhetsområdena vid Svaneberg och kring KLS anläggning samt 

bebyggelsen i Tegelviksområdet ingår i avrinningsområdet. Dagvatten från en mindre sträcka 

av motorvägen E22 samt från Södra vägen avleds också till samma dagvattenutlopp.  

 

Bredvid det kommunala reningsverket ligger Tegelviksdammen. Dammen renar dagvattnet 

från hela avrinningsområdet innan det avleds till utloppet i Västra sjön. Den permanenta 

vattenytan för huvuddammen är cirka 13 000 m
2
 med ett medeldjup på 1,3 meter. 

 

Det första reningssteget i Tegelviksdammen är en försedimentationsdamm där de grövre 

partikelbundna föroreningarna avskiljs. Försedimentationsdammen har en volym på cirka 800 

m
3
. Via en ledning leds dagvattnet till huvuddammen som har en permanent volym på cirka 

17 000 m
3
. Här sker ytterligare sedimentation och fastläggning av partiklar. Via ett överfall 

leds sedan det renade dagvattnet till Västra sjön.  

 

En av de mest betydelsefulla parametrarna för avskiljning av föroreningar i en 

dagvattendamm är dess förmåga att kvarhålla regnvolymen mellan olika regntillfällen. En 

parameter som väl fångar denna egenskap hos en damm är dess specifika effektiva 

permanentvolym beräknad med utgångspunkt från tillrinningsområdets reducerade area. 
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Figur 1. Befintliga dagvattenledningar och avrinningsområden (schematisk gräns), 

avrinningsområdet markerat med blå linje, planområde markerat med gul linje. 

 

Genom att dividera permanentvolymen hos en damm med den reducerade arean hos dess 

tillrinningsområde erhålls dammens specifika permanentvolym. Den effektiva volymkvoten 

är ett mått på hur effektivt vattnet omsätts i en damm och kan beräknas med utgångspunkt 

från dammens längd och bredd. Genom att korrigera den specifika permanentvolymen med 

den beräknade effektiva volymkvoten kan en dagvattendamms specifika effektiva 

permanentvolym uppskattats. 

 

För Tegelviksdammen gäller: 

 Reducerad area 61 hektar 

 Permanentvolym 17000 m
3
 

 Längd/breddförhållande 4:1 

 

vilket ger en specifik permanentvolym på 279 m
3
/hared, effektiv volymskvot på 76 % och en 

specifik effektiv permanentvolym på 212 m
3
/hared. En genomgång av avskiljningen i svenska 

dagvattendammar
1
 har visat att när den specifika effektiva permanentvolymen uppgår till 150 

m
3
/hared eller mer leder ytterligare volymtillskott endast till försumbar ökning av 

avskiljningen. Utifrån parametern specifik effektiv volymsbelastning så bedöms 

Tegelviksdammen vara dimensionerad för att gott och väl klara dagens belastning av 

hårdgjorda ytor. Teoretiskt finns det därmed möjlighet att öka belastningen på dammen med i 

storleksordning 25 hektar reducerad area utan att avskiljningen av föroreningar skulle 

påverkas i någon större grad. 

 

                                                 
1
 Pramsten, J. (2010) Avskiljningsförmåga hos dagvattendammar i relation till dammvolym, bräddflöde och 

inkommande föroreningshalt. Vatten, vol. 66, pp. 99-111. 

Utlopp 

Tegelviksdammen 
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Det är utifrån studien ovan rimligt att anta att avskiljningen av suspenderat material i 

Tegelviksdammen ligger i intervallet 70-90 %. Avskiljningen av metaller och fosfor är i hög 

grad relaterad till avskiljningen av suspenderat material. 

 

Kalmar Vatten AB har fastslagit skötselplaner för alla dagvattenanläggningar som va-

huvudmannen har förvaltaransvar för, inklusive Tegelviksdammen. I skötselplanen anges hur 

ofta anläggningen ska inspekteras och vad som ingår i en tillsynsinspektion. Dessutom ska 

den beskriva vilka skötselåtgärder som är återkommande och vilka åtgärder som görs vid 

särskilda behov. Skötselplanen är en viktig del i att långsiktligt säkerställa dammens 

avskiljning av föroreningar. Försedimenteringsdammen rensades på sediment under vintern 

2016-2017. Huvuddammen avses rensas på sediment under 2018. En översyn pågår också för 

hur dammens uppehållstid kan förbättras (ökad effektiv volymkvot) vilket kommer att öka 

reningsgraden ytterligare. 

 

Beräkning av föroreningsbelastning från avrinningsområdet till Tegelviksdammen och Västra 

sjön redovisas i Tabell 1. Indata har varit schablonhalter för dagvattnets föroreningsinnehåll 

för olika typer av markanvändning enligt Stormtac (www.stormtac.com), medelårsnederbörd 

550 mm samt reducerad hårdgjord area på 61 hektar. För att bedöma reningseffekten i 

Tegelviksdammen har data från NOS-dagvatten
2
 använts. 

 

Tabell 1. Föroreningsbelastning från dagvatten i avrinningsområdet till Tegelviksdammen. 
 Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Susp.mtrl 

Medelkoncentration [mg/l] 0,25 1,9 0,021 0,036 0,186 0,001 87 

Belastning till 

Tegelviksdammen [kg/år] 

84 637 7,0 12,1 62 0,34 29189 

Antagen reningsgrad [%] 45 25 65 40 60 45 70 

Belastning till Västra sjön 

[kg/år] 

46 478 2,5 7,2 25 0,18 8757 

 

Nuläge planområde 

Planområdet omfattar ett markområde vid Tegelviken med kommunalt reningsverk och 

KSRR:s återvinningscentral, se Figur 2. Marken vid reningsverket är relativt platt med lägsta 

marknivå på ca +2,0 meter över nollplanet (RH2000). Marken stiger sedan upp mot KSRR:s 

anläggning där områdets högsta punkt ligger på ca +7,0 meter. I området för nuvarande 

massupplag och slamavvattningsplatta finns några instängda lågpunkter.  

 

KSRR:s område i norra delen av planområdet består idag till största delen av hårdgjorda 

trafikerade ytor. Dessa ytor avvattnas till en större dagvattenledning (nord-sydlig riktning) 

som avleder dagvatten söderut mot Tegelviksdammen vid avloppsreningsverket. Området för 

det nya avloppsreningsverket består idag av massupplag (grusyta) och avvattningsplatta för 

avloppsslam. Avvattningsplattan är ansluten till interna spillvattenledningar, dvs. avvattnas 

till avloppsreningsverket.  

 

Området för nuvarande avloppsreningsverk består av reningsbassänger, byggnader och 

körytor som är kopplade till ett internt dagvattensystem. Vissa ytor ansluts direkt till den stora 

dagvattendammen medan det är oklart kring hur övriga ytor är kopplade. Det finns också en 

större del gräsytor samt ett mindre skogsparti inom nuvarande område för 

avloppsreningsverket. 

 

 

                                                 
2
 Andersson J, Owenius S & Stråe D, 2012. NOS-dagvatten. Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem 

Stockholmskommuner. Svenskt Vatten Utveckling. Rapport Nr 2012–02. 

http://www.stormtac.com/
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Figur 2. Befintliga dagvattenledningar, höjdförhållanden, lågpunkter (instängda områden) 

samt flödeslinjer. Planområde markerat med gul linje. 

 

Dagvattenhantering i planförslag 

En konceptlayout för Kalmarsundsverket finns framtagen, se Figur 3. Principer i modern 

dagvattenhantering som generellt ska följas är att dagvatten ska fördröjas och renas så nära 

källan som möjligt. För fördröjning används generellt infiltration (olämpligt i detta fall på 

grund av förorenad mark!), gröna tak, gröna diken eller uppehållsmagasin. För rening 

används gröna diken eller andra system där vegetation kan ta upp föroreningar, men rening 

kan också ske genom sedimentation. Dagvattenstrategin för Kalmarsundsverket följer nedan: 

 

a) Fördröjning för kapaciteten är inte relevant, då området ligger så pass nära havet 

b) Infiltration kan anses som oönskad i detta fall då det kan finnas förorenade massor 

c) Diken utan infiltration är nödvändigt; tätskikt i botten är viktigt 

d) Diken kan utformas som ”gröna diken” för att uppnå en fördröjnings‐ och 

reningseffekt 

e) Takytor får gärna utformas som gröna tak 

f) Materialval för tak/byggnader ska inkludera dagvattenperspektivet (inget koppar!) 

g) Västra diket ska utformas på ett sätt som inte medför förändringar i 

lakvattenuppsamlingssystemet för västra deponikullen 

h) Ytavrinning från västra deponikullen kan inte anses som någon 

i) riskfaktor 

 

 

 

Legend

GSD Markhöjder (Grid 2x2m)

[m]

-2,49 - -0,638

-0,637 - 0,104

0,105 - 0,847

0,848 - 1,84

1,85 - 2,83

2,84 - 3,82

3,83 - 4,81

4,82 - 5,8

5,81 - 6,79

6,8 - 7,78

7,79 - 8,77

8,78 - 9,88

9,89 - 10,9

11 - 12

12,1 - 13

13,1 - 14,1

14,2 - 15,1

15,2 - 16,1

16,2 - 17,1

17,2 - 18

18,1 - 19

19,1 - 19,9

20 - 20,8

20,9 - 21,6

21,7 - 22,5

22,6 - 23,4

23,5 - 24,4

24,5 - 25,5

25,6 - 26,6

26,7 - 28,9

Utlopp Invallning 
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Figur 3. Konceptlayout för Kalmarsundsverket, heldragen linje för öppet dike, streckad linje 

för ledning. 

 

I området för det nya reningsverket kommer den hårdgjorda ytan att öka på grund av nya 

byggnader, reningsbassänger och körytor. I det aktuella planförslaget tillkommer maximalt 

cirka 3 hektar hårdgjord yta. Dessa ytor kommer att avvattnas till täta svackdiken som sedan 

ansluts till den huvudledning för dagvatten (öst-västlig riktning) som avleder dagvatten 

västerut mot den lilla och stora dagvattendammen. I svackdikena kommer fördröjning och 

rening av dagvattnet att ske. Ytterligare rening sker i den lilla och stora dagvattendammen.  

 

Nuvarande reningsverk och hårdgjorda ytor kommer att rivas. Ytan kommer att få växtjord 

och fukthållande lager samt gräsbesås. Träd planteras i området som terrängmodelleras. Ytan 

som återställs är ca 2 hektar. Ändrad användning av KSRR:s område i framtiden kan 

potentiellt minska föroreningsbelastningen från dagvatten (mindre trafik, ändrad 

markanvändning).  

 

Genom ett lokalt omhändertagande av dagvatten inom planområdet kommer 

föroreningsbelastningen till dagvattensystemet att begränsas. Den hårdgjorda ytan som skapas 

i detaljplanen kompenseras till stor del med återställningen av befintligt reningsverk. Vidare 

bedöms Tegelviksdammen klara det extra tillskott som exploateringen i detaljplanen ger i 

form av hårdgjorda ytor och ökad föroreningsbelastning utan att den övergripande 

reningseffekten påverkas negativt, se ovan under Nuläge dagvattenhantering. Med lokala 

dagvattenåtgärder och rening i Tegelviksdammen bedöms planförslaget därmed begränsa 

föroreningsbelastningen så att miljökvalitetsnormer för Västra sjön inte överskrids. 

Föreslagen exploatering kommer inte heller att försämra flödeskapaciteten i 

dagvattensystemet eftersom dagvattnet fördröjs inom planområdet. 
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Klimatanpassning av dagvattenhantering 

Öppna avrinningsstråk, t.ex. svackdiken som föreslås i denna detaljplan, är att föredra framför 

ledningar då det ger en trög avledning av dagvatten. Detta ger ett robust system som är bättre 

rustat vid kraftiga skyfall, något som förutsägs bli vanligare i ett framtida förändrat klimat. 

Detaljplanen måste även förhålla sig till ett klimatscenario som innebär en stigande havsnivå i 

Östersjön. Enligt SMHI:s beräkningar med klimatscenariot RCP8,5 förväntas medelhavsnivån 

vid Kalmar-kusten höjas med knappt en meter till år 2100. Marken inom södra delen av 

planområdet ligger lägre än +2,5 meter, vilket innebär att området i framtiden riskerar att 

översvämmas vid ett högsta högvattenstånd. Planförslaget innehåller planbestämmelser som 

säkerställer skydd mot översvämning på byggnader. Planförslaget bedöms därmed i den delen 

vara anpassat till framtida klimatförändringar.  

 

Dagvattensystemet påverkas av en stigande havsnivå genom att dämningen ökar i 

ledningssystemet och det blir svårare att bli av med vattnet. De kritiska dämningsnivåerna för 

påverkan på byggnader och infrastruktur är olika för varje dagvattenutlopp. De mest kritiska 

dagvattenutloppen är de med ett flackt avrinningsområde och bebyggelse nära utloppet. Hur 

klimatanpassning av hela dagvattensystemet ska ske hanteras övergripande i kommunens 

klimatanpassningsplan som är under framtagande. Åtgärder för att klara kritiska nivåer kan 

till exempel vara invallning och pumpstationer.  

 

Inom planområdet finns Tegelviksdammen som tar emot dagvatten från hela avrinnings-

området. Genom utloppet som är utformat som en överfallskonstruktion står dammen i direkt 

förbindelse med Västra sjön. Vid en hög havsnivå kommer det vara samma nivå i 

Tegelviksdammen. När havet stiger och sjunker sker ett vattenutbyte med låg hastighet vid 

överfallet varför risken bedöms vara låg för återkommande utspolning av sediment från 

dagvattendammen. Dammens reningsfunktion påverkas därmed inte negativt av fluktuationer 

i havsnivån. Kritisk nivå sker när havsnivån stiger över krönet på invallningen mot Västra 

sjön. När dammen blir översvämmad från havssidan kommer reningsfunktionen av eventuellt 

tillfört dagvatten att vara begränsad. Dock är det ingen katastrofsituation. Nivån på 

invallningen varierar idag från +2,0 meter till som lägst +1,5 meter över nollplanet (RH2000). 

Högsta observerade havsvattenstånd vid SMHI:s mätstationer i regionen har uppmätts till 

+1,48 meter.  

 

SMHI
3
 har gjort beräkningar av höga havsnivåer både idag och i framtiden. Det högsta 

beräknade havsvattenståndet visar hur högt vattenståndet kan stiga tillfälligt, under en storm. 

Högsta beräknade havsvattenstånd vid mätstation Kungsholmsfort är +1,68 meter i dagens 

klimat, se Figur 4. I ett framtida klimat (år 2100) är högsta beräknade havsvattenstånd vid 

Kungsholmsfort +2,5 meter enligt ”värsta” framtidsscenariot RCP8,5. 

 

I samma SMHI-rapport har vattenståndet med 100 års återkomsttid tagits fram med hjälp av 

mätdata. För Kungsholmsfort är vattenståndet med 100 års återkomsttid i dagens klimat cirka 

+1,4 meter. Vallkrönet vid Tegelviksdammen är således dimensionerat för att klara ett 

vattenstånd med 100 års återkomsttid i dagens klimat. 100 års återkomsttid är samtidigt en 

väldigt stor säkerhetsmarginal i detta fall. Slutsatsen är att det inte finns något omedelbart 

behov av klimatanpassning av Tegelviksdammen. Däremot måste utvecklingen av 

havsvattenståndet och scenarier för klimatförändring följas noga i framtiden. 

Förutsättningarna är goda för att t.ex. höja krönet vid befintlig invallning och även runt 

dammen. Det finns plats för en sådan åtgärd idag och även i planförslaget. Rådighet finns 

också eftersom kommunen äger marken. 

                                                 
3
 SMHI ”Framtida havsnivåer i Sverige”, Klimatologi nr 48, 2017 
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Figur 4. Havsvattenstånd i dagens klimat vid Kungsholmsfort (cm, relativt 

medelvattenståndet), för RH2000 adderas 13 cm, www.smhi.se 

 

Sammanfattande slutsatser 

 

 Genom ett lokalt omhändertagande av dagvatten inom planområdet kommer 

föroreningsbelastningen till dagvattensystemet att begränsas. 

 Den hårdgjorda ytan som skapas i detaljplanen kompenseras till stor del med 

återställningen av befintligt reningsverk. 

 Med lokala dagvattenåtgärder och rening i Tegelviksdammen bedöms planförslaget 

begränsa föroreningsbelastningen så att miljökvalitetsnormer för Västra sjön inte 

överskrids.  

 Föreslagen exploatering kommer inte heller att försämra flödeskapaciteten i 

dagvattensystemet eftersom dagvattnet fördröjs inom planområdet. 

 Det inte finns något omedelbart behov av klimatanpassning av Tegelviksdammen. 

Vallkrönet vid Tegelviksdammen är dimensionerat för att klara ett vattenstånd med 

100 års återkomsttid i dagens klimat. Däremot måste utvecklingen av 

havsvattenståndet och scenarier för klimatförändring följas noga i framtiden. 

 

 

KALMAR VATTEN AB 

Utredningsavdelningen 

 

Stefan Ahlman 


