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1. Bakgrund och syfte 

Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Älmhults kommun utfört en 
dagvattenutredning som ska utgöra underlag till Detaljplan för Äskya 1:27, Furulund. 
Aktuellt detaljplaneförslag avser möjliggöra bostäder och verksamhetsområden. 

Dagvattenutredningen syftar till att beskriva dagens dagvattensituation, 
förändringarna i dagvattenflödet efter att området exploaterats enligt aktuellt 
detaljplaneförslag, behov av rening och fördröjning samt ge förslag på   
dagvattenhantering för planerad bebyggelse inom utredningsområdet. 

Föreliggande dagvattenutredning är baserad på tilltänkt exploatering enligt 
plankarta daterad 2022-02-16, se figur 1. 

 

  

Figur 1 Plankarta, daterad 2022-02-16 
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2. Allmänt 

2.1. Planområde 
Aktuellt område för dagvattenutredning, Furulund är beläget i östra Älmhult. I 
norr begränsas området av Danska vägen, i söder mot handelsområdet med Ikea, i 
väster mot Äskya avfallsanläggnings lakvattendammar och i öster mot Väg 23. 

Planområdet är cirka 38,1 hektar och utgörs i nuläget till största delen obebyggd   
skogs- och mossmark. Två privata fastigheter, Äskya 1:20 och 1:31 finns inom 
planområdet. Handelsvägen korsar planområdet och kommer att vara oförändrad 
i sträckning och höjd. Översikt ses i figur 2.  

 

 
Figur 2 Planområde 

Det två vita områdna insprängda mellan Handelsvägen och verksamhetsområdet i 
söder, se figur 1 benämns optionsområdet och ingår inte i detaljplanen.  
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2.2. Befintligt dagvattennät 
Det finns inget utbyggt dagvattenledningsnät inom planområdet. Befintliga diken 
och vägtrummor avvattnar området, se plansch 1.  I nordväst finns trumma, 
under Danska vägen som utgör utlopp för planområdet. Under Väg 23 leder 
befintlig trumma vatten från Froafälle mosse till planområdet. I nordöst finns en 
trumma under Danska vägen. Då vattengången är osäker är det inte klarlagt om 
denna trumma belastar planområdet eller inte.  

Det finns ett dikningsföretag inom planområdet, ”Gemöns torrläggningsföretag 
av år 1938”, se figur 3. "Företaget avser att genom upptagande av åtskilliga diken 
och dikesgrenar bereda ökad möjlighet till torrläggning av i företagets ingående 
odlad jord. En ej oväsentlig del av annan mark beräknas även vinna nytta av 
företaget i angivna hänseenden." 

En del av dikningsföretaget har sin början i den västra mossen och avvattnar 
planområdet åt nordväst via trumma i Danska vägen och vidare mot Möckeln. 
Dikningsföretaget har inte omprövats. Planområdets nordvästra hörn ingår i 
båtnadsområdet, men övriga mark har ingen båtnad av markavvattningsföretaget. 
Dikeslängden är totalt 5270 meter, från planområdet till Möckeln. 

  

Figur 3 Dikningsföretag inom undersökningsområdet 
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2.3. Hydrologi och avrinningsområde 
Planområdet ingår i ett större avrinningsområde om cirka 47 ha som avleds via 
vägtrumma genom Danska vägen och vidare till Möckeln, se plansch 1. Cirka 20 
ha av Froafälle mosse öster om Väg 23 avleds genom planområdet då man ser 
avrinningsstråk i Scalgo. Froafälle mosse är en dikad torvtäkt och avrinning från 
denna är svår att analysera korrekt utifrån terrängmodell. 

Höjdskillnaden inom planområdet varierar mellan cirka +146 och cirka +157.  

Enligt tidigare utredningar och mätningar samt nyligen gjorda mätningar framgår 
att grundvattennivåerna i området ligger högt eller mycket högt. I mossmark kan 
grundvattennivån antas ligga i markytan.  

Generellt är de lägre mossmarkerna blötare och vattnet rinner hit från de högre 
partierna. Kyrke myr i nordväst, område mot Danska vägen i nordöst, mellan 
Handelsvägen och Väg 23 samt optionsområdet i söder utgör tre tydliga lågpartier 
inom planområdet. Delar av Froafälle mosse öster om Väg 23 samt de södra och 
mellersta delarna av planområdet avvattnas genom diken till Kyrke myr.  

Området mot Danska vägen i nordöst är förbundet via befintlig vägtrumma mot 
ett lågparti norr om Danska vägen. Dimension och vattengång på vägtrumman är 
osäker och det behövs vid detaljprojektering säkerställas att vatten från 
planområdet inte leds bort via denna trumma. Vägdiken längs Danska vägen leder 
en del av detta vatten vidare mot nordväst och den befintliga cykelundergång som 
utgör en instängd lågpunkt.  

2.4. Recipient 
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning 
av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 
Vattenmyndigheten beslutar om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 
åtgärdsprogram för i princip alla vattenförekomster, såväl yt- som grundvatten. 
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 
status ska ha uppnåtts. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras 
i 5 kap. miljöbalken.   

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.  

Aktuellt planområde berörs av ytvattenförekomsten Möckeln (SE628323-139679). 
Närmaste grundvattenförekomst Älmhultsåsen påverkas ej.  
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Möckeln  
Möckeln ingår i Helge ås huvudavrinningsområde. Sjön är 10 meter djup, har en 
yta på 46,1 kvadratkilometer och befinner sig 136 meter över havet. Vid provfiske 
har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och 
faren. 

Tre tillflöden finns, den större Helge å som mynnar i Möckeln vid Diö i nordöst, 
samt de två mindre Lilla Helge å och Agunnarydsån (som även den benämns 
Helge å i mer nutida källor) som mynnar i sjön längst i nordöst respektive 
nordväst. Utloppet från sjön sker vid fastigheterna Älvanäs och Byvärma i 
nordväst, där Helge å sedan fortsätter söderut mot Hanöbukten i östra Skåne.  

Vattenståndet kan variera cirka 1 meter upp eller ner över medelvattenlinjen (137 
till 135 meter över havet) beroende på nederbörd och tillrinning, men sjön är inte 
reglerad. (Källa Wikipedia) 

Enligt senaste statusklassning i VISS (2017-2021) har vattenförekomsten klassats 
som ytvatten som ej uppnår god kemisk status och med måttlig ekologisk status. 

Den kemiska statusen klassas som ”uppnår ej god” då gränsvärdet för kvicksilver 
överskrids, vilket det gör i alla Sveriges undersökta sjöar. Den ekologiska statusen 
har bedömts som ”måttlig” med avseende på fisk, morfologiska förändringar och 
kontinuitet.  

Beslutade miljökvalitetsnormer för Möckeln är enligt gällande förvaltningscykel 
2021-2027 ”god ekologisk status 2033” och ”god kemisk ytvattenstatus”.   
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2.5. Markförhållanden  
Detaljplaneområdet består till största delen av torvmark med moränryggar, se 
Figur 4. Enligt SGU:s grova klassning av genomsläppligheten är den hög i 
delarna med isälvssediment, medelhög i områdena med morän och låg i områdena 
med torv.  

Då marken i nuläget består av skogsmark finns troligen inga markföroreningar.   

Inom planområdet finns en känd vattenbrunn vid de privata fastigheterna. 

 
Figur 4. Ytliga jordarter enligt SGU. Brunt är torv, blått är morän och grönt är 
isälvssediment.  
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2.6. Lakvattendammar Äskya avfallsanläggning 
Nordväst om planområdet och Danska vägen är Äskya avfallsanläggning 
lokaliserad. I direkt anslutning till planområdet i nordväst finns 
behandlingsanläggning för avfallsanläggningens lakvatten. Anläggningen består av 
dammar och våtmarker där lakvattnet behandlas innan det pumpas söderut till det 
kommunala dagvattenledningsnätet med utlopp i Drivån. Lakvattenbehandlingen 
med samtliga dammar och uppsamling ingår i miljötillståndet för Äskya 
avfallsanläggning. I tillståndet har ett skyddsavstånd på 100 meter från 
behandlingsanläggningen till bostadshus angivits.   

Lakvattensystemet har ett antal provtagningspunkter i egenkontrollprogrammet 
för Äskya avfallsanläggning. Främst är det en kontrollpunkt för lakvatten (A10) 
samt två kontrollpunkter för ytvatten (Y10 och Y11) som berörs av planområdet, 
se plansch 1 o 2.  

I punkt A10 kontrolleras värdena i lakvattnet efter att vattnet har genomgått hela 
behandlingssystemet för lakvatten. I tillståndet för anläggningen finns angivet ett 
antal begränsningsvärden som vattnet måste uppnå för att få ledas vidare till 
recipient. I nuläget bedöms vattnet i A10 inte påverkas av ytvattnet som rinner 
öster om anläggningen (planområdet) och det är viktigt att detta förhållande 
bibehålls.  

Punkt Y11 är en uppströmspunkt som fungerar som referenspunkt för 
ytvattenkvaliteten i området. Det är viktigt att denna punkt inte påverkas av 
lakvatten.  

I punkt Y10 kontrolleras om något läckage sker från behandlingssystemet till diket 
som rinner strax öster om anläggningen.  

Vattnet i punkt Y10 och Y11 kommer att vara påverkat av vatten från 
planområdet. Det är dock viktigt att förhållandet mellan punkt Y10 och punkt 
Y11 är jämförbart även efter exploateringen för kontroll av eventuellt läckage av 
lakvatten. Utlopp av dagvatten mellan dessa punkter bör därför begränsas.    

För att hindra vatten från översilningsytan att blandas med befintliga diken 
föreslogs vid projektering av behandlingsanläggningen en vall i nära anslutning till 
grusvägen/gångvägen som går från planområdet mot lakvattendammarna. Höjden 
föreslogs till +146,3 möh. Det är oklart om denna vall byggdes vid anläggandet av 
dammarna. Vid exploatering av planområdet föreslås en förlängning av denna vall, 
se plansch 2. Lämplig höjd på en vall och mark mot lakvattenanläggnigen är 
minst +146,3 möh. Utformning bör utredas vidare vid detaljprojektering av diken 
och dagvattendamm.  
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Planområdets vatten kommer inte att påverka lakvattenanläggningen då detta leds 
norrut mot Möckeln.  

2.7. Dagvattenhantering 
Följande önskemål finns för dagvattenhanteringen i planområdet:  

- Fördröjning och omhändertagande av dagvatten skall ske i kommunal 
regi. 

- Dagvattnet får inte påverka Äskyas avfallsanläggnings anläggningen för 
lakvatten. 

- Öppna dagvattensystem uppmuntras. 
- Pumpning av dagvatten ska undvikas. 
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3. Dimensioneringsförutsättningar  
Utloppet från planområdet utgör början på en av delarna i det dikningsföretag 
som beskrivits tidigare i denna utredning. För att inte förändra förutsättningarna 
nedströms bör utflödet från planområdet inte belasta dikningsföretaget med högre 
flöden än dagens. Dimensionerande blir trummans dimension 600 mm under 
Danska vägen. Med antagen lutning på 5 promille ger detta ett maximalt utflöde 
på cirka 450 l/s.   

Regnets varaktighet har utifrån rinnsträckor antagits till 35 minuter.    

SMHI har gjort klimatscenarier för perioden 1961–2100 och där förväntas 
årsmedelnederbörden att öka. För att kunna möta de större flödena har en 
klimatfaktor på 1,25 använts.  

3.1. Förutsättningar och antaganden 
Beräkningar utgår från ytor/markanvändning enligt förslag daterat 2022-02-16, se 
figur 5.  

 

  

Figur 5 Planerad markanvändning, illustration februari 2022 
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Ett område i söder mellan verksamhetsområdet och Handelsvägen, kallat 
optionsområdet ingår inte i föreliggande detaljplan, se plansch 2.  Området 
avvattnas mot planområdet. Beräkningsmässigt ingår därför området och antas 
utgöras av bostäder i framtiden.  

Markanvändningar och använda avrinningskoefficienter redovisas i tabell 1.  
Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor har tagits från Svenskt Vattens 
publikation P110. 

Tabell 1 Markanvändning i hektar 
 Avrinnings- 

koefficient 
Nuläge (ha) Efter exploatering (ha) 

Väg – Väg 23 0,8 0,91 0,91 
Lokalgata – Handelsvägen 0,8 1,17 0  

(ingår i markanvändning 
bostäder, förskola, verksamhet) 

Våtmark 0,2 7,04 7,04 
Blandat grönområde 0,1 38,13 13,09 
Bostäder 0,5 0 22,55 
Industriområde 0,6 0 3,66 
Totalt  47,25 47,25 
Reducerad avrinningsyta 
(hared) 

 6,9 17,0 

 

Föreslagen dagvattenhantering utgår från dagvattenanslutning till kommunalt 
ledningsnät. 

Området bör definieras som tät bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vattens 
definition med minimikrav på återkomsttider enligt tabell 2. Återkomsttiden för 
det dimensionerande flödet är enligt tabellen 20 år (för trycklinje i marknivå). De 
valda dimensionerande regnen skall även ökas med en klimatfaktor.  

Tabell 2 Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 
dagvattensystem 

 VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 
 Återkomsttid 

för regn vid 
fylld ledning 

Återkomsttid för 
trycklinje i marknivå 

Återkomsttid för 
marköversvämning med 
skador på byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100 
Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 
Centrum- och affärsområden 10 30 >100 
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4. Resultat 

4.1. Dimensionerande flöden och fördröjning 
I tabell 3 redovisas dimensionerande flöden för ett regn med 5-, 10-, 20- och 100-
års återkomsttid före och efter föreslagen byggnation inom planområdet. Dessa 
flöden gäller längst nedströms innan utloppet genom Danska vägen. Beräkningar 
har genomförts för en återkomsttiden 20 år.  

Tabell 3 Dimensionerande flöde inkl. klimatfaktor 
Återkomsttid Nuläge (l/s)  

 
Efter exploateringen (l/s) 

5 år 770 1800 
10 år 960 2300 
20 år 1200 2900 
100 år 2000 4900 

 

Froafälle mosse öster om Väg 23 antas beräkningsmässigt belasta planområdet 
med 1,5 l/s∙ha vilket ger ett tillskott på 30 l/s. Värt att notera är att störst tillflöde 
från mossen förväntas ske vid långa varaktigheter och det som är 
dimensionerande när det gäller utjämningsbehovet är regn med kortare 
varaktighet. 

Enligt beräkningen uppnås störst utjämningsvolym vid en varaktighet av 70 
minuter. 

I nuläget finns utjämningsvolymer i befintliga lågpartier. I och med exploateringen 
måste fördröjningsvolymer säkerställas. För att utreda fördröjningsbehovet antas 
att befintligt system klara ett flöde på 450 l/s och resterande flöde måste 
fördröjas. 450 l/s motsvarar ungefär flödet från ett regn med 1-års återkomsttid 
utan klimatfaktor innan exploatering. Fördröjningsbehov redovisas i tabell 4. 

Tabell 4 Fördröjningsbehov 
 10-års regn 20-års regn 100-års regn 
Fördröjningsbehov (m3) 3300 4700 10 000 
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5. Förslag till dagvattenhantering i planområdet 

5.1. Allmänt 
Inom planområdet föreslås allmänt mycket gröna stråk och öppen 
dagvattenhantering med diken och dagvattendamm, se plansch 2. Området 
planeras för bostäder och verksamheter som skall ingå i kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten. Ledningsnät kommer avleda dagvatten från 
bebyggelse och lokalgator till dikesstråken. 

5.2. Inom gatumark och naturmark 
Dagvattendamm 
För att säkerställa behovet av fördröjning och rening föreslås en damm/våtmark i 
nordväst innan områdets dagvatten leds ut från området under Danska vägen. 

Mätningar visar att grundvattnet vid placeringen av föreslagen damm/våtmark 
ligger i eller nära markytan delar av året. Även om de dimensionerande regnen 
troligen inte inträffar när grundvattnet är som högst bör detta antas som 
dammens permanenta vattenyta och utjämningsvolymen räknas från denna nivå. 
Utifrån detta visar beräkningar att det finns goda möjligheter att fördröja och rena 
dagvatten.  

Föreslagen damm/våtmark dimensioneras med ett areaförhållande på 
300 m2/reducerad hektar. För att erhålla god rening bör detta förhållande 
generellt inte understiga 150 m2/reducerad hektar. Föreslagen damm blir också 
stor nog att rymma tillräckligt mycket vatten för att klara fördröjningskrav. God 
hydraulisk effektivitet är ett krav och dammen/våtmarken ska helst utformas med 
en varierad organisk form. Som god utformning rekommenderas det att dammen 
har ett längd/ breddförhållande på minst 2:1 (>3:1 rekommenderas), en grund 
zon, flacka slänter och ett vattendjup på minst 1,2 meter. Exempel på damm kan 
ses i figur 6.  

Det är viktigt att denna yta i nordväst planläggs så att funktionen för att kunna 
rena och fördröja dagvatten säkerställs. 
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Figur 6 Exempel på damm, Björnökärr i Kalmar 

Diken och kulvert 
Ett större huvudstråk för avledning av dagvatten föreslås, se plansch 2. Med 
fördel utformas detta stråk som öppen dagvattenhantering genom diken. I stor 
utsträckning förslås befintliga rinnstråk/diken att utnyttjas. Eftersom rening och 
fördröjning naturligt placeras i nordväst där det finns väl tilltagna ytor för 
dagvattenhantering ses inget behov att leda vatten som tillrinner planområdet och 
vatten från exploateringen i separata system. Dagvattnet från exploateringen är 
inte heller kraftigt föroreningsbelastat.  

Dagvattnet från det mellersta, södra och västra området leds via detta system till 
föreslagen damm i nordväst. En del av detta system är placerat norr om 
skolområdet och hanterar främst vatten från den östra sidan av Handelsvägen det 
som idag leds genom befintlig trumma genom vägen, se plansch 2. Befintlig 
trumma genom grusvägen (vid punkt Y10) mot lakvattendammarna bör vid 
detaljprojektering ses över så den inte utgör en begränsning. 

Vatten från den nordöstra delen av området föreslås att ledas via en ledning till 
dammen i nordväst, se plansch 2. Vid kraftigare flöden skapas möjlighet att 
ytledes avleda vatten mot vägdiket längs med Danska vägen. Danska vägen är 
kommunal och vägdiket föreslås vid exploatering att anslutas till dammen i 
nordväst så att vägdagvattnet erhåller rening.   

Avskärande diken behövs där avrinning från omkringliggande mark faller mot 
bebyggelse, se plansch 2.  
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Både större och mindre dagvattenanläggningar kräver underhåll för att fungera. 
För att möjliggöra underhåll krävs utrymme bredvid dikena där en maskin kan 
komma fram och exempelvis rensa, se figur 7. Utrymmet utformas med fördel 
som ett gångstråk. 

 

Figur 7 Principsektion för dike i naturmark  
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5.3. Inom kvartersmark 
Nedan ges exempel på ytterligare åtgärder för rening och utjämning av dagvatten 
som med fördel kan vara utformad för att bli en positiv del av gestaltningen. 
Gemensamt för förslagen är att det behövs en yta på cirka 5-10% av den 
hårdgjorda ytan för att uppnå god reningseffekt. Dränering och bräddutlopp bör 
beaktas vid anläggandet för att hantera extremflöden.  

Multifunktionell yta/torrdamm 
Parker och gårdar kan utformas som multifunktionella ytor/torrdammar. Ytan 
utformas som en nedsänkt grön yta med exempelvis gräs, se figur 8. Till ytan leds 
dagvatten för att infiltrera. Vid kraftig nederbörd används ytan för att utjämna 
flöden och det bildas då en tillfällig vattenspegel och vid torr väderlek kan ytan 
användas som parkyta, se figur 9. För att säkerställa att vatten inte blir stående 
längre perioder bör anläggningen utformas med dränering eller bottenutlopp. 
Reningseffekten blir högre ju mer vatten som kan infiltrerar och inte bara rinna 
över ytan till ett utlopp.

 

Figur 8 Principskiss torrdamm 

 

Figur 9 Exempel på multifunktionell yta 
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Regnbäddar och infiltrationsytor 
Dagvatten från tak och parkering kan ledas till särskilda planteringar (regnbäddar) 
utformade för hantering av dagvatten. Dessa regnbäddar som även kallas för 
biofilter kan utformas upphöjda för att hantera takdagvatten eller nersänkta för 
hantering av markvatten från hårdgjorda ytor, se figur 10 och 11. 
Dagvattenhantering i regnbäddar på parkeringsytor är ett bra sätt att rena 
dagvatten och att få in grönska i området. Om markförhållandena tillåter kan 
regnbäddar utföras som öppna system där det renade dagvattnet perkolerar ner till 
grundvattnet. Enligt den översiktliga geotekniska undersökningen är jordart och 
grundvattenförhållandena sådana att anläggningarna bör förses med dränering och 
bräddutlopp. 

Figur 10 Exempel på upphöjd regnbädd för 
takvatten, källa Hekla regnbädd 
- Bara Mineraler 

Figur 11 Exempel på nedsänkt 
dagvattenhantering på 
parkering, källa Uppsala 
Vatten 

 
Regnbäddar kräver en väl genomtänkt placering och utformning då dagvattnet 
företrädesvis leds till regnbäddarna ytledes. För att bibehålla anläggningens 
renings- och fördröjningsfunktion krävs regelbunden tillsyn och underhåll.  

Enkla infiltrationsytor kan skapas genom att stuprörs utkastare leder ut vattnet via 
betongplattor s.k. ränndalsplattor till en gräs- eller grusyta, se figur 12. Viktigt är 
att marken lutar bort från huset för att inte orsaka fuktskador samt att rännan är 
tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem.   
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Figur 12 Utkastare med ränndalsplattor 

Regnvattentank 
Att leda dagvatten från tak till tankar (ovan eller under mark) är ett bra exempel 
på en dagvattenåtgärd där dagvattnet kan användas som resurs (bevattning), se 
exempel på utförande i figur 13. Regnvattentankar ovan mark måste kunna 
tömmas och ha en förbiledning vintertid. Bräddning för flöden större än 
dimensionerande flöde krävs. 

 
Figur 13 Regnvattentank, källa Avloppscenter 

Oljeavskiljare 
Beroende på verksamhet kan oljeavskiljare behövas. Enligt flera kommuners 
riktlinjer för oljeavskiljare skall olje- och slamavskiljare installeras vid nyanläggning 
av hårdgjord parkeringsyta som rymmer fler än 50 personbilar.  

5.4. Instängda områden 
Den befintliga cykeltunneln under Danska vägen utgör idag en instängd lågpunkt 
och kan med fördel slopas och schaktas igen enligt föreliggande planförslag. Ska 
tunneln nyttjas krävs att dagvatten tidvis pumpas. 
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5.5. 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 ansamlas som 
ytvatten. Det är då viktigt att eftersträva att dagvatten styrs så att omkringliggande 
byggnader inte översvämmas på ett oönskat sätt.  

En skyfallsanalys har gjorts i Scalgo1. Innan analysen har terrängen modellerats 
genom att infoga damm, vall och nya diken och trummor, se figur 14. Modellen 
är baserad på att inget vatten infiltrerar eller avleds via ledningssystem. Vid 
analysen har ett regn på 100 mm använts som definition på skyfall. 

Modellen påvisar att dagvattenflödena vid extrema regn rinner bort från områden 
med planerad bebyggelse och söker sig mot de områden som är föreslagna för 
dagvattenhantering.   

På några ställen visar modellen på stående vatten i områden planerad för 
bebyggelse. Vatten blir stående i vägdiken mot Handelsvägen, samt i 
verksamhetsområdet och på privat fastighet. Vid exploatering kommer marken att 
modelleras och lokala mindre lågpunkter kommer att försvinna. Stående vatten i 
modellen bedöms därför inte vara någon risk.  

Modellen visar att planerade öppna system med diken och dammar ger robusthet 
då det kan hålla stora volymer regn. Gator och parkeringar relativt byggnader 
måste höjdsättas så att vattnet som vid skyfall ej avleds via ledningsnätet kan 
avrinna ytligt via gator och naturområdena. Lågstråket i nordöst mot Danska 
vägens vägdike behövs för att hantera kraftigare regn. 

Modellen påvisar också att tidigare i utredning föreslagen vall mot 
lakvattenanläggningen behövs för att förhindra att vatten från detta område och 
exploateringen blandas 

 

 
 

 

 

 

1 SCALGO Live är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett ytvattenperspektiv. 
Metoden är statisk, till skillnad mot de tvådimensionella hydrauliska beräkningsmodeller som traditionellt 
använts vid skyfallskarteringar. Detta innebär att metoden saknar dynamiska (tidsberoende) aspekter, och 
därmed inte kan identifiera effekter av tröghet i systemet. 



   
Dagvattenutredning Furulund Älmhult 
2020-10-02 rev 2022-02-23  
 

 19 
  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 14 Skyfallsavrinning, baserat på modell i Scalgo 
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6. Påverkan miljökvalitetsnormer 
Föroreningsberäkningar har gjorts med yt- och dagvattenmodellen StormTac.  

Lokala nederbördsdata används som indata (medelnederbörden 536 mm/år). I 
modellen används en faktor 1,1 för att korrigera för mätfel för bland annat 
vindeffekt, vilket ger en korrigerad medelnederbörd på 590 mm/år. En reducerad 
hårdgjord area på 6,9 ha före exploatering och 17,0 ha efter exploatering har 
använts i beräkningarna. 

Föroreningsbelastning från planområdet har beräknats före och efter exploatering, 
med beaktande av föreslagen damm i nordväst. Beräkningarna redovisas i tabell 5 
och 6.  

I beräkningarna av föroreningar har det antagits att det efter planens 
genomförande blir mindre förorenande industriverksamhet samt ytor med natur 
och bostadsytor. I dessa markanvändningar ingår parkeringsytor, lokalgator och 
grönytor. Froafälle mosse öster om Väg 23 har inte beaktas i beräkningen då 
eventuella föroreningar inte förändras efter exploateringen jämfört med nuläget. 

Riktvärdena är tagna från Riktvärdesgruppens föreslagna riktvärdeshalter för 
dagvattenutsläpp2. 

6.1. Halter 
Beräknade halter ut från området kan efter rening förväntas klara de riktvärden 
som har tagits fram av riktvärdesgruppen 2009, se tabell 5. Dessa riktvärden är 
inte styrande men syftar till att underlätta bedömningen av förväntade halter. Det 
finns en osäkerhet i schablonhalterna och hur väl de kommer att matcha halter i 
dagvatten från framtida byggnation (och nuläge). Förändringar i materialval på 
byggnader och fordon påverkar likväl som förväntad minskning av fossila 
bränslen. Vidare påverkar områdets utformning dagvattnets innehåll där 
föreslagen utformning med öppna stråk för dagvattenhantering kan ge mindre 
föroreningar då andelen grönyta ökar.  

Tabell 5 Beräknade halter (µg/l) för nuläge och efter exploatering. Fetmarkerat visar 
halter som överskrider riktvärdet 

Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 
Nuläge 81 1100 3,6 9,0 15 0,16 1,8 1,5 31000 0,0066 
Efter exploatering,  
innan rening 

170 1300 9,6 18 73 0,45 4,2 5,4 41000 0,040 

Efter exploatering,  
efter rening 

84 970 3,4 8,4 27 0,22 1,3 2,3 14000 0,011 

Riktvärde 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 40000 0,030 

 

2 Riktvärdesgruppen – Stockholms läns landsting. 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp.  
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6.2. Mängder 
Eftersom det tidigare har varit obebyggd skogsmark kommer 
föroreningsbelastningen att öka efter exploateringen, se tabell 6.  

Tabell 6 Beräknade mängder (kg/år) för nuläge och efter exploatering 
Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 
Nuläge 5,6 75 0,25 0,62 1,0 0,011 0,12 0,10 2100 0,00046 
Efter exploatering,  
innan rening 

21 170 1,2 2,3 9,2 0,057 0,52 0,68 5100 0,0051 

Efter exploatering,  
efter rening 

11 120 0,42 1,1 3,3 0,027 0,16 0,29 1800 0,0014 

 

6.3. Påverkan på recipienten 
Med avsedd exploatering förändras markanvändningen från skogsmark till 
bostäder och verksamhetsområden. Påverkan på recipienten bedöms dock vara 
liten då dagvattnet renas och flödet ut från planområdet begränsas till dagens. 

Föreslagna diken och dammen står för effektiv utjämning. Hårdgörning av mark 
resulterar visserligen i att den totala mängden vatten som når recipienten ökar 
men med dikena och dammen skapas en trög avrinning och vattnet hålls kvar 
inom området.  

Diken och dammen utgör även en effektiv fastläggning av föroreningar och 
riktvärdena bedöms med föreslagen dagvattendamm att underskridas även om 
föroreningsbelastningen kommer att öka.  

Vägdagvatten från delar av Väg 23 och Danska vägen kommer efter 
exploateringen att renas i föreslagen dagvattendamm. Detta redovisas inte separat 
i beräkningarna men är en positiv effekt.    

Även om planförslaget bedöms ha en liten påverkan är det viktigt att se till att 
tillförsel av föroreningar begränsas genom implementering av föreslagna åtgärder, 
kloka materialval och goda rutiner vid byggnation och renovering.  

Ingen hänsyn är tagen till den rening som sker i diken nedströms planområdet. 

Även om Möckeln är en stor vattenförekomst kan den vara känslig för påverkan. 
Med föreslagen rening och begränsning av utflödet från planområdet bedöms 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna inte försämras. 
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6.4. Definition av dagvatten 
Huruvida åtgärderna för dagvattnet för ett område är att betrakta som 
avloppsvatten eller markavvattning kan vara svårtolkat. Framför allt två lagrum, 
miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster (LAV) definierar detta.  

I miljöbalken går att läsa att avloppsvatten avses vara vatten som avleds för sådan 
avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa 
fastigheters räkning.  

Lagen om allmänna vattentjänster definierar dagvatten som avloppsvatten när det 
är dagvatten som avleds från samlad bebyggelse.   

De åtgärder eller förslag på åtgärder för dagvatten som beskrivs i denna utredning 
syftar till att hantera dagvatten inom detaljplanelagt område, hanteringen avser 
hela planområdet samt att området kommer utgöra en samlad bebyggelse. 
Hanteringen kommer vidare att ske genom allmänna anläggningar och ledningar.  

Med denna beskrivning bör dagvattnet definieras som avloppsvatten. 
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7. Förslag planbestämmelser 
I planen ska säkerställas att föreslagna diken och dagvattendamm inryms inom 
gatumark eller naturmark. 

Källare bör inte tillåtas inom planområdet. 

 

 

Kalmar den 23 februari 2022 

Vatten och Samhällsteknik AB 
     
   

 

Åsa Blixte   Martin Nyrén 

 


