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Dagvattenutredning för detaljplan för Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19 

vid Karlssons äng 
 

Bakgrund 

Planens syfte är att möjliggöra för ca 400 nya bostäder, varav ca 100 stycken ska utgöra 

småhustomter, och en ny förskola. Detta dokument beskriver hur markavvattning sker i 

området idag samt utreder förutsättningarna för dagvattenhantering i samband med 

exploatering. 

 

Nuläge dagvattenhantering 

Detaljplaneområdet ligger i ett avrinningsområde i Norra Kalmar med befintligt 

dagvattenutlopp enligt Figur 1. Dagvatten inom avrinningsområdet avleds till 

Kraftslösadämmet. Dämmet har sitt utlopp i Krafslösaviken som ingår i vattenförekomsten  

S n Kalmarsund (SE564250-162500). Avrinningsområdets totala yta är ca 230 hektar varav ca 

48 hektar är reducerad hårdgjord yta. Bostadsområden i Berga, Norrliden och Vimpeltorpet 

ingår i avrinningsområdet. Norrlidsvägen är en större gata som löper igenom hela 

avrinningsområdet. 

 

Krafslösadämmet 

Anläggningen byggdes år 1999 för att minska utsläppen av näringsämnen och föroreningar till 

Krafslösaviken. Dämmet består av 4 sammankopplade dammar samt en växtyta. Två inlopp 

finns; ett större i söder samt ett mindre i väster. Dessutom finns det två överfall, mellan damm 

2 och 3 samt mellan damm 3 och 4, för att se till att det är en viss vattennivå i de olika 

dammarna. Medeldjupet i dammarna är ca 1,5 meter. I dammarna renas dagvatten främst 

genom sedimentation av partiklar. Efter den första dammen finns en växtyta och ett 

angränsande alkärr. Vattendjupet i växtytan är ca 0,5 meter och de viktigaste 

reningsprocesserna är växtupptag av näringsämnen och sedimentation. Viss filtrering sker 

också i växtytan. Den totala vattenvolymen i hela anläggningen är ca 21 000 m
3
. 

 

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 avrinningsområde (schematisk gräns), planområde 

markerat med röd 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 Krafslösadämmet gäller: 

 Reducerad area 48 hektar 

 Permanentvolym 21 000 m
3
 

 Längd/breddförhållande 8,4 

 

vilket ger en specifik permanentvolym på 438 m
3
/hared, effektiv volymskvot på 83 % och en 

specifik effektiv permanentvolym på 365 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 

Krafslösadämmet vara överdimensionerad utifrån dagens belastning av hårdgjorda ytor. 

Teoretiskt finns det därmed möjlighet att öka belastningen på dammen med ytterligare ca 70 

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 

Krafslösadämmet 

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

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

grad relaterad till avskiljningen av suspenderat material. En hög procentuell avskiljning av 

suspenderat material medför därför i allmänhet även en hög procentuell avskiljning av 

metaller och fosfor. Detta samband gäller dock i mindre grad för avskiljningen av kväve. 

Kväve avskiljs däremot genom växtupptag i dämmets växtyta. 

 

Sedan år 2015 finns det en fastslagen skötselplan för Krafslösadämmet. I skötselplanen anges 

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

beskriver planen vilka skötselåtgärder som är återkommande och vilka åtgärder som görs vid 

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

avskiljning av föroreningar. 

 

Beräkning av föroreningsbelastning från avrinningsområdet till Krafslösadämmet och 

Krafslösaviken i vattenförekomsten S n Kalmarsund 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 

48 hektar. För att bedöma reningseffekten i Krafslösadämmet har data från NOS-dagvatten
2
 

använts. 

 

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

Medelkoncentration [mg/l] 0,21 1,9 0,011 0,025 0,091 0,0005 67 

Belastning till 

Krafslösadämmet [kg/år] 

55 502 2,9 6,6 24 0,13 17688 

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

Belastning till 

Krafslösaviken [kg/år] 

30 376 1,0 4,0 10 0,07 5306 

 

Nuläge planområde 

Planområdet avgränsas av Norra vägen, Norrlidsvägen, Brunnslätsvägen och 

Visionsvägen/Alice Babsgata. Planområdets yta är ca 32 ha och utgörs främst av 

kommunalägd mark med fastigheter Tehuset 1 och 2 samt del av Berga 10:19. Längs Kapten 

Karlssons väg finns ett antal privatägda bostadsfastigheter som ej är anslutna till kommunalt 

dagvattensystem. Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.  

 

Idag består området främst av skog och åkermark som sedan en tid tillbaka tagits ur bruk. Ett 

dike för avledning av dagvatten från bostadsområdet norr om Brunnslättsvägen går igenom 

planområdet. Detta dike övergår i en större kulvert under Norrlidsvägen. I nordöstra delen 

avleds dagvatten från Ljusstaden via ett dike till en mindre kulvert under Norrlidsvägen. 

 

I den nordöstra, södra och västra delen av planområdet förekommer morän och delvis sand 

och friktionsjord. Norr om det befintliga diket som sträcker sig från nordväst till sydost 

förekommer lera och lera med stor andel gyttja. Avståndet till fasta jordlager varierar mellan 

0-1 m vid morän och vid lera/gyttja är det ca 2-4 meter ner till fasta jordlagret. 

Grundvattennivån ligger ca 0,5-1 m under nuvarande marknivå. 

 

Åkermarken är av naturliga skäl relativt platt. I skogspartierna och vid Kapten Karlssons väg 

är marken högre. Lägsta marknivå finns vid dikets kulvertering under Norrlidsvägen. 

 

                                                 
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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Exploatering med dagvattenhantering 

I samband med exploatering kommer den hårdgjorda ytan att öka inom planområdet och 

därmed också volymen ytavrinning i form av dagvatten. Föroreningsbelastningen från 

ytavrinningen kommer också att öka i samband med exploateringen. En illustrationsplan över 

exploateringen finns framtagen, se Figur 2. 

 

 
Figur 2. Exploateringsytor i detaljplan. 

 

Utifrån illustrationsplanen i Figur 2 uppgår ytan av nya byggnader till 23360 m
2
. Nya gator 

inom planområdet uppgår till 21930 m
2
. Hårdgjorda parkerings- och angöringsytor bedöms 

till 9460 m
2
. Detta ger en tillkommande reducerad area på 46287 m

2
, se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Fördelning av hårdgjorda ytor inom planområdet. 
Yta Area (m

2
) Avrinningskoefficient Reducerad area (m

2
) 

Byggnad (Tak) 23360 0,9 21024 

Gator 21930 0,85 18641 

Parkering och angöring 9460 0,7 6622 

Summa 54750 0,85 46287 
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Grundtanken kring områdets dagvattenhantering är att det befintliga centrala diket breddas 

och får en flödesutjämnande funktion. Ledningar byggs ut i nya gator för avledning av 

dagvatten från gatu- och kvartersmark. Nya ledningar ansluts antingen till befintlig 

dagvattenledning eller direkt till diket i några få punkter. Vattengången i kulverten under 

Norrlidsvägen styr områdets höjdsättning. För att kunna bygga ut ett dagvattensystem med 

självfall och med erforderlig säkerhetsmarginal krävs uppfyllnad av marken som ska 

exploateras. Uppfyllnaden varierar i området men blir för gatumark som mest ca 1,6 meter 

över befintlig marknivå. För omkringliggande kvartersmark blir uppfyllnaden ytterligare 

några decimeter. 

 

I den centrala delen av planområdet, norr om diket, planeras för en multifunktionell parkyta. 

Ytan blir gräsbeklädd och kan innehålla t.ex. en fotbollsplan. Den mesta av tiden används 

ytan som parkfunktion men vid kraftiga skyfall utnyttjas den som fördröjningsmagasin. Vid 

ytterligare kraftigare skyfall kan dagvatten svämma ut i det lägre belägna skogspartiet väster 

om parkytan. Exploateringen längs Alice Babs gata i nordost medför att befintligt dike med 

dagvatten från Ljusstaden måste ledas om. I samband med detta skapas även en 

fördröjningsvolym för detta dagvatten innan det leds till kulverten under Norrlidsvägen. 

 

Dagvattenhanteringen med fördröjningsdiken och en multifunktionell parkyta syftar till att 

fördröja dagvatten så långt det är möjligt inom planområdet. Med en höjdsättning som ger 

marginal för uppdämning av dagvatten säkerställs att ny bebyggelse skyddas mot 

översvämning. Fördröjningsåtgärderna bidrar också till att exploateringen inte skapar problem 

med översvämning för nedströms belägna områden. 

 

Rening av dagvatten från planområdet kommer primärt att ske i Krafslösadämmet. Genom 

ovan nämnda fördröjningsåtgärder säkerställs att inflödet till dämmet blir så pass utjämnat att 

risken för hydraulisk överbelastning minimeras. Beräkning av tillkommande 

föroreningsbelastning från planområdet till Krafslösadämmet redovisas i Tabell 3. 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 4,6 hektar enligt Tabell 2. 

 

Tabell 3. Föroreningsbelastning från dagvatten i planområdet till Krafslösadämmet. 
 Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Susp.mtrl 

Medelkoncentration [mg/l] 0,23 1,5 0,012 0,02 0,09 0,0006 54 

Belastning till 

Krafslösadämmet [kg/år] 

6,0 37 0,30 0,60 2,2 0,015 1368 

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

Belastning till 

Krafslösaviken [kg/år] 

3,3 28 0,10 0,36 0,89 0,008 410 

 

Dagvatten från planområdet ger en ökad årlig belastning på ca 7-11 % till Krafslösadämmet 

och Krafslösaviken beroende på vilken förorening som studeras, jämför  

Tabell 1. Krafslösadämmet bedöms 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. 

 

Övrigt 

När det gäller dagvatten är det är viktigt att kommunens dagvattenpolicy följs. Man bör jobba 

aktivt med att minska den hårdgjorda ytan inom exploateringen och bidra till minskad 

föroreningsbelastning från dagvattnet genom miljövänliga materialval. Även om det finns ett 

kommunalt huvudmannaansvar att avleda och rena dagvatten så måste man också vid all 

http://www.stormtac.com/
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exploatering försöka göra så mycket som möjligt genom uppströmsåtgärder på egen fastighet 

för att minska miljöbelastningen. Öppna avrinningsstråk på kvartersmark 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. 
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