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PM 

Lessebo kommun 

Dagvattenhantering Kosta 2:117 och 

Ekeberga 1:16 m.fl., Kosta Lodge 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 

Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden i 

Lessebo kommun upprättat en detaljplan för fastigheterna Kosta 2:117, Ekeberga 

1:16 och 1:2. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turist-

verksamhet inom nuvarande område för verksamheten på fastigheterna Ekeberga 

1:16, för ett område norr om befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117 

samt söder på Ekeberga 1:2. 

I samband med detaljplanen har en utredning av dagvattnet genomförts vilket 

resulterat till detta PM. Utredningen syftar till att beskriva dagens 

dagvattensituation, förändringar i dagvattenflödet då området exploateras 

ytterligare samt förslag på framtida dagvattenhantering inom området. 
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1.2. Orientering 

Planområdet är beläget i den södra delen av Kosta samhälle och angränsar till 

öster av skog och söder av åkermark och naturmark. Väg 838 går genom 

planområdets södra del medan väg G938 angränsar i västra delen. I norr och 

väster angränsar planområdet mot Kosta samhälle. Planområdet omfattar ca 

13,7 ha, se figur 1. 

 
Figur 1 Flygfoto över planområde (röd linje) inkl fastighetsgränser. Urklipp ur 

lantmäteriets kartmaterial ”Min karta”, hämtad 2021-03-09. 
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2. Befintliga förhållanden 

2.1. Befintlig markanvändning 

Planområdet är idag uppdelat på flera fastigheter, se figur 1.  

Kosta 2:117 består nästan uteslutande av skog. Genom skogsområdet i nord/syd-

gående riktning ligger en teleledning som enligt utsago är handgräven och varierar 

mellan 0,3 – 0,6 meter under markytan. Teleledningen fortsätter neråt in på 

fastighet Ekeberg 1:16. 

Ekeberg 1:16 ägs idag av Kosta Lodge som bedriver en turistverksamhet på 

fastigheten. Fastigheten är idag bebyggd med flertalet byggnader där restaurang 

och servicecenter bedrivs inkl. ett poolområde. Området har idag tre dammar i 

varierande storlek med möjlighet till fiske i den största. Runt den största dammen 

finns 28 uppställningsplatser för husvagnar/ husbilar på den västra sidan och 

tretton stugor på den östra, se figur 2. Stugornas takvatten avleds med takrännor 

och vidare ut på marken för infiltration. Vägarna på området samt 

uppställningsplatserna är grusade. Dammarna har anslutning till en kommunal 

dagvattenledning som leds under väg G838. Ledningen under vägen är 600 BTG 

med en lutning på ca 8,5 promille. Ledningen tros avslutas nedanför fastighet 

Ekeberg 1:2 och mynna ut i dike. 

 
Figur 2. Befintliga stugor, vy mot dammar  
 

 
Figur 3. Befintlig stuga söder om väg 838. 
 

På Ekeberg 1:2, söder om väg G838, finns elva mindre stugor samt en station för 

latrintömning. Stugornas takvatten avleds med takrännor och vidare ut på marken 

för infiltration. Vägar inom fastigheten är grusade och fastigheten består till 

största delen av naturmark och öppna ytor. 
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2.2. Markförhållanden 

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), består 
jordarten i området främst av sandig morän. I den nordöstra delen av  
Ekeberga 1:16 finns ett större område med kärrtorv, se figur 4.  
Enligt en geoteknisk besiktning av WSP 2014-03-03 inom gällande 
detaljplanområde från 2014 beskrivs jorden i området bestå av ca 0,2 – 0,5 m 
mullhaltig yt-jord och organisk jord. Denna jord vilar på sandig morän/siltig 
sandig morän. Moränen har ett stort innehåll av block och sten. I den norra delen 
anges området bestå av 0,3 – 1,0 meter organisk jord som vilar på morän. Enligt 
SGU uppskattas jorddjupet vara lägst i den norra delen och större i söder, med 
jorddjup mellan 3 – 5 meter respektive 5–10 meter. Berg i dagen påträffas på 
fastigheten Kosta 2:117. 
 

 
Figur 4. Jordartskarta inkl. höjdskuggning och fastighetsgränser.  

Blå yta – morän, brun/ prickad yta – kärrtorv, röd yta – berg i dagen.  
Urklipp ur SGU geokarta, hämtad 2021-03-05. 
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2.3. Hydrologi och avrinningsområden 

Avrinningsområde 

Planområdet tillhör huvudavrinningsområde Lyckebyån och delas med 

delavrinningsområden Inloppet i Djupgöl och Utloppet av Djupgöl. 

Avrinningsområdet definieras utifrån topografiska samt tekniska barriärer, såsom 

dagvattenledningar och diken. Avgränsning av avrinnande område antas ske vid 

väg G938 (Stora vägen) samt G838. Planområdet avvattnas idag åt två håll där 

fastigheten Kosta 2:117 samt de norra delarna av Ekeberg 1:16 avvattnas åt norr 

till Iglagöl via ett grävt dike medan resterande delar av Ekeberg 1:16 samt Ekeberg 

1:2 avvattnas via dike söderut till Stampasjön, se figur 5. Topografin bidrar även 

till att ett visst tillflöde från naturmarken öster om fastigheten Ekeberg 1:16 

(Dåvedshult 1:1) samt intilliggande fastigheter (Ekeberg 1:14 och 1:5) avvattnas 

via planområdet.  

Skogsmarken väster om planområdet, Dåvedstorp i figur 5, faller mot 

planområdet och avskärmande dike kan behövas beroende på hur framtida 

exploatering sker. 

 

Figur 5. Schematisk illustration över vattnets rinnväg. Röd linje – ytavrinning. Grön linje –

dagvattenledning. Blå linje – diken/ avvattningsstråk. Pil – vattnets riktning. Tolkad DP-gräns i 
grönt. 
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I figur 6 redovisas hur avrinningen beter sig i området, figuren är hämtad från 
Scalgo Live1. Avrinningsområde uppskattas till ca 5,5 ha i norr och presenteras 
med gult raster samt ca 21,8 ha i söder som presenteras med blått raster. 
Avrinningsområdets totala area är i dagsläget ca 27,3 ha. 
 

 
Figur 6. Avrinningsområden och vattenansamlingar. Gult område – norra avrinning. Blått & 

grönt område – södra avrinning. Inringat område – blötområde, leds vidare ner mot dammar. 
Urklipp ur Scalgo Live, hämtad 2021-03-09. Ca 20 mm regn. 

  

 

1 Scalgo Live är en plattform som, med hjälp av Lantmäteriets kartdatabas används för att 
genomföra scenarion där vattnets beteende över topografin kan studeras. 
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Uppdelningen på ytor över området presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1 – Uppdelning av areor över avrinningsområden. Innan exploatering. 

Typ av yta Avrinningsområde norr 
(ha) 

Avrinningsområde söder 
(ha) 

Skog 4,36 15,0 

Öppen mark 0,82 4,23 

Åkermark - 0,20 

Vägar 0,060 0,94 

Byggnader 0,044 0,39 

Övrig exploatering - 0,43 

Öppet vatten - 0,61 

TOTAL 5,50 21,80 

 
I det södra delavrinningsområdet finns ett blötare område där dagvatten samlas 
innan det rinner vidare ner mot dammarna i dike. Området är inringar och visas 
med ljusblått raster i figur 6Området stämmer väl överens med det område med 
kärrtorv som SGU redovisar.  
 
Grundvatten 

I den geotekniska besiktning som utfördes av WSP 2014-03-03 beskrivs 
grundvattenförhållandena inom gällande detaljplaneområde 2014. 
Grundvattennivån har mätts i utförda provgropar och ligger på nivån ca +224,5 – 
+225 m.ö.h. motsvarande ca 0,2 m under markytan.  
 
I hela området har ytvatten även observerats i rotvältor och i hjulspår på ett djup 
ca 0,1–0,2 m under markytan.  
 
Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd. Vid framtida projektering 
bör därför antas att grundvattenytan ibland kan ligga i nivå med markytan och 
ibland kan ligga lägre än här redovisade nivåer.  
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2.4. Recipienter 

Recipienterna omfattas av miljökvalitetsnormer och vattenskyddsområden. 

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 

Vattenmyndigheten 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 2027. 

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 exploatering 

av naturmark. Aktuellt planområde berörs inte direkt av några vattenförekomster. 

Informationen nedan är hämtad ur Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 

databas (2021) och beskriver de vattenförekomster som tas upp av VISS 

nedströms avrinnings-området fram till första recipient.  

Motivering av statusklassningar samt åtgärdsförslag finns att läsa i VISS databas. 

Iglagöl  

Vattenförekomsten klassas som sjö och tillhör åtgärdsområde Lyckebyån men 

saknar i dagsläget en statusklassning. 

Stampasjön 

Vattenförekomsten klassas som sjö och tillhör åtgärdsområde Lyckebyån men 

saknar i dagsläget en statusklassning. Lyckebyån går genom Stampasjön. 

Djupgöl (SE630069-147647)  

Vattenförekomsten klassas som sjö och tillhör åtgärdsområde Lyckebyån och är 

ca 9 ha stor. Djupgöl ingår i vattenskyddsområdet för Kosta, upprättat 1992 och 

och är en dricksvattenförekomst. Lagar och föreskrifter gällande 

vattenskyddsområde och dricksvattenförekomst finns att läsa i VISS databas. 

Statusklassning: 

Ekologisk status Måttlig 

Kemisk status Uppnår ej god 

Tillkomst/härör Naturlig 

 

 



   

2021-08-27 
 
PM dagvattenhantering Kosta 2:117, Ekeberga 1:16 & 1:2 

 

 9 
  

Lyckebyån (SE630298-147711) 

Lyckebyån ligger i Lyckebyåns avrinningsområde som med sina ca 810 km2 har 14 

vattendrag utpekade som vattenförekomster inom avrinningsområdet enligt 

Vattenförvaltningen. Sträckan från planområdet till Lyckebyån är ca 6 km lång 

och rinner genom torv och sandig/grusig morän men inslag av sträckor med 

större sten förekommer. Lyckebyån rinner i sin tur mot havet. 

Statusklassning: 

Ekologisk status Måttlig 

Kemisk status Uppnår ej god 

Tillkomst/härör Naturlig 

 
Den sammanvägda ekologiska statusen klassas till måttlig med avseende på fisk 

och hydromorfologi. Den kemiska statusen uppnår ej god då bromerade 

difenyleter, bly och byföreningar, kadmium och kadmiumföroreningar samt 

kvicksilver överskrider gränsvärden. Gränsvärdena för PBDE och kvicksilver 

överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och 

kustvatten. Den hydromorfologiska statusen påverkas inte av exploateringen. Den 

ekologiska statusen kan påverkas negativt vid stort tillskott av partiklar. Den 

kemiska statusen kan påverkas negativt vid plötsliga pulser av förorenat vatten 

eller kontinuerligt hög belastning.  

Det är viktigt att dagvatten från planerad exploatering hanteras så att föroreningar 

inte riskerar Lyckebyån som vattentäkt eller grundvattenförekomsten. Med tanken 

på de stora avstånden och att avrinning sker via diken är risken för påverkan låg.  

3. Förändrad markanvändning 

I och med genomförandet av förnyad detaljplan förändras markanvändningen.  

Det i sin tur leder till att dagvattenförhållandena ändras. I detta kapitel beskrivs 

ändringar. 

3.1. Förutsättningar och antaganden 

Kosta Lodge planerar att utveckla sin verksamhet inom planområdet.  

Området planeras få en ny minigolfbana, ytterligare 36 uppställplatser för 

husvagn/ husbil, ytterligare 10 – 15 stugor runt de södra dammarna (sydöstra 

delen av Ekeberg 1:16), banor för beachvolleyboll och paddelbanor (utomhus), ny 

restaurang samt två tekniska cykelbanor. Därtill planeras att den nordligaste 

dammen grävs ut ytterligare. 

Samtliga nya vägar antas vara grusade samt att stugor fortsättningsvis utformas 

med en takyta på ca 120 kvm där vattnet avvattnas direkt i mark.  
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Uppställningsplatser utformas med grusad yta och tralldäck på ca 20 kvm enligt 

tidigare. Ytorna redovisas i tabell 2. Vidare har hänsyn tagits till detaljplanens 

föreskrifter gällande hårdgörandegrad av området. 

Tabell 2 – Uppdelning av areor över avrinningsområden. Efter exploatering. 

Typ av yta Avrinningsområde norr 
(ha) 

Avrinningsområde söder 
(ha) 

Skogsmark/naturområde 3,14 9,69 

Verksamhetsytor 1,95 6,98 

Befintliga villaområden 0,35 1,65 

Grusytor - 0,82 

Byggnader - 1,01 

Vägar 0,060 0,94 

Öppet vatten - 0,61 

TOTAL 5,50 21,80 

 

3.2. VA-policy 

Lessebo Kommun utgår ifrån dokumentet ”Allmänna bestämmelser för brukande 

av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län” 

gällande drän- och dagvattenhantering. Dokumentet finns att läsa i sin helhet 

under styrande dokument på Lessebo kommuns hemsida. Nedan följer utvalda 

stycken ur dokumentet som anses gällande för utredningen till detta PM. 

• ”… Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är 

avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl 

skriftligen medgivit undantag…” 

• ”… Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller 

konstruktion till exempel regnvatten, smältvatten eller framträngande 

grundvatten…” 

• ”… Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från 

fastighet, i de fall avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på 

annat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning (LOD = lokalt 

omhändertagande av dagvatten) på den enskilda fastigheten innebära en 

sådan fördel…” 

• ”… Dag- och dränvatten som tillförs allmän avloppsanläggning ska hålla 

sådan kvalitet att huvudmannen kan uppfylla sina skyldigheter enligt 

gällande lagar och förordningar…”  
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3.3. Klimatförändringar 

I framtiden förväntas det att bli allt vanligare med större flöden vid nederbörd. 

Prognosen för framtidens klimat innebär längre torrperioder och starkare skyfall 

sommartid och vintertid längre, ihållande regn. 

För att kompensera detta bör en klimatfaktor användas vid framtida projektering. 

För nederbörd med kortare varaktighet än en timme bör faktorn 1,25 användas 

och 1,2 för övrig nederbörd i enlighet med rekommendationer från Svenskt 

Vatten P110 (2016). Klimatfaktorn utgår ifrån SMHI:s klimatscenarier för 

perioden 1961 – 2100. Nya bedömningar genomförs kontinuerligt av SMHI 

varvid klimatfaktorn kan komma att korrigeras i framtiden. 

3.4. Flödesförändringar 

För att kunna anta ett flöde vid förändrad markanvändning används en 

kombination av befintliga ytor och ytor baserad på planerad bebyggelsetyp enligt 

Svenskt Vattens publikation P110. Dessa ytor förses med en avrinningskoefficient 

som anger hur mycket av dagvattnet från ytorna som når vidare till satt 

utloppspunkt, se tabell 3. Utloppspunkterna är satt till slutet av dike i norr samt 

utlopp för dammarna i söder. 

Tabell 3 – Effektiva areor över avrinningsområden. Efter exploatering. 

Typ av yta Avrinn. 
koefficient. 
(-) 

Norra avr.omr. Södra avr.omr. 

Area 
(ha) 

Eff. area 
(ha) 

Area 
(ha) 

Eff. area 
(ha) 

Skogsmark/naturområde 0,05 3,14 0,16 9,69 0,49 

Verksamhetsytor 0,35 1,95 0,68 6,98 2,44 

Befintliga villaområden 0,20 0,35 0,07 1,65 0,33 

Grusytor 0,20 - - 0,82 0,16 

Byggnader 0,90 - - 1,01 0,91 

Vägar 0,80 0,06 0,05 0,94 0,75 

Öppet vatten 1 - - 0,61 0,61 

TOTAL  5,50 0,96 21,80 5,7 
Observera att öppet vatten sätts till 1. Detta innebär att allt dagvatten inom dessa areor 

tas med i beräkningen för framtida flöden. 

För den norra delen blir den sammanvägda avrinningskoefficienten 0,17 och för 

den södra 0,26.  

Beräknade flöden redovisas för en återkomsttid på 20 år och en varaktighet på 10 

min. Flödet beräknas med rationella metoden. Resultatet redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4 – Flöden exklusive/ inklusive klimatfaktor. Efter exploatering. 

Avrinningsområde Effektiv area 
(ha) 

Flöde exl.  
k-faktor 
(l/s) 

Flöde inkl.  
k-faktor 
(l/s) 

Norr 0,96 275 345 

Söder 5,7 1 635 2 040 

 

Resultatet visar att det totala flödet över planområdet med befintlig 

markanvändning blir ca 850 l/s (exkl. k-faktor, beräkning redovisas ej i PM) och 

ca 2 400 l/s (inkl k-faktor) efter genomförandet av detaljplaneförslag. Ledningen 

under väg G838 har möjlighet att leda bort ett flöde på ca 500 l/s. 

Enligt flödesberäkningen är ledningen alltså redan idag fullt belastad. Eftersom 

detta problem inte uppdagats tyder mycket på att större infiltration sker i området 

än enligt modellen. Dock bör detta beaktas för framtida exploatering. 

Beräkningen för flödet efter genomförd detaljplan har utgått ifrån att större delen 

av bebyggd yta förläggs med grus eller dylikt. Skulle bebyggd yta förläggas med 

hårdgjord yta, exempelvis asfalt eller betong, ökar maxflödet. Därför bör andelen 

hårdgjord yta begränsas i detaljplanen. 

Vidare kan rinntiden överskattas något. En längre rinntid skulle innebära större 

infiltration vilket leder till minskat flöde. 

3.5. Utjämningsbehov 

Vid ökade flöden ökar även behovet av utjämning innan dagvattnet släpps vidare 

utanför planområde. I detta kapitel beräknas hur stor volymförändring som kan 

förväntas när planområdet är exploaterat.  

Beräkningen tar inte hänsyn till infiltration och/ eller avdunstning. Utefter 

framräknad effektiv area jämförs inflöden över tid med ett konstant utflöde för att 

beräkna den högsta utjämningsvolymen. Utflöde söderut likställs med utflöde i 

ledningen. Resultat presenteras i tabell 5. 

Tabell 5 – Utjämningsvolym södra avrinningsområdet. 

 Varaktighet 
(min) 

Flöde (l/s) Volym (m3) 

Före (exkl. 
k-faktor) 

10 751 160 

Efter (inkl. 
k-faktor) 

20 1352 1 023 

Det lägre flödet efter exploatering i tabell 5 beror på lägre intensitet än vid 10 

minuters regn. Den längre varaktigheten ger en högre total volym. 
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Baserat på ovanstående antaganden ökar utjämningsbehovet med ca 860 m3. 

Notera att utflöde likställs med 500 l/s. Om utflödet ökar minskar 

utjämningsbehovet. Exempelvis skulle ett utflöde på 1000 l/s resultera i ett 

utjämningsbehov på ca 630 m3. Likställs utflöde med inflöde blir volymen 0 m3. 

I det norra området finns idag ingen fördröjning samtidigt som beräkningen i 

tabell 4 visar på relativt låga flöden även i framtiden där flödesökningen blir ca 

250 l/s (flöde före exploatering 25 l/s).  

Området bör dock ha möjlighet att fördröja dagvatten om behovet av rening 

uppstår. Ytbehovet för rening kan anses vara tillräckligt om ca 2,5% av effektiv 

area reserveras, enligt StormTac2. 

Ovanstående resulterar i ett ytbehov för rening i norr på ca 240 m2.  

 

2 Schablonvärde från StormTac web – Föroreningsberäkningar med hjälp av dagvatten- och 
recipientmodeller. 
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4. Förordad dagvattenhantering 

Förslag till dagvattenhantering för aktuell exploatering omfattar följande 

dagvattenlösningar: 

• Infiltration på gräsytor 

• Genomsläppliga beläggningar 

• Diken 

• Dammar 

I bilaga 1 redovisas förslagskiss på framtida hantering av dagvatten. I skissen 

illustreras rinnvägar, yta för eventuell rening samt ett avskärande dike mot 

naturmarken i väst. 

Det rekommenderas att de nya uppställningsplatserna ansluts mot en oljeavskiljare 

eller annan typ av reningsanordning innan de leds vidare till recipient samt 

möjlighet att begränsa eller stänga av avrinningen från de ytorna. 

4.1. Infiltration på gräsytor 

Rent takvatten kan delvis hanteras med lokalt omhändertagande i form av 

infiltration på gräsytor. 

För att hindra yt- eller dagvatten att rinna in mot fastigheten måste marken ha en 

bra lutning ut från byggnaden. En lagom lutning är 1:20 och bör sträcka sig ca 3 

meter ut från byggnaden. Därefter kan en flackare lutning på 1:50 – 1:100 

användas. Ligger byggnaden i en sluttning så är det viktigt att komma ihåg att även 

marken på uppströms sida ges en lutning ut från byggnaden. 

Takvatten ska ledas ut ca 3 meter ifrån byggnaden innan infiltration för att 

förhindra att belasta byggnadens dräneringssystem. Detta kan exempelvis lösas 

genom att man anlägger skålade betongrännor, se figur 7. Stuprörens utkastardel 

bör ha en längd på ca 20 centimeter så att man får ett mer samlat flöde i botten av 

stuprörsutkastaren och på så sätt undvika att få vattenstänk på byggnadens fasad. 

Överskottsvatten som inte infiltrerar kan rinna fram mot ett uppsamlande 

dräneringsstråk.  
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Figur 7. Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Överskottsvatten som inte 

infiltreras kan rinna fram mot ett uppsamlande dräneringsstråk. Bild hämtad från Svenskt 
Vatten P105. 

För att kunna hantera takvatten på tomtmark krävs en tillräcklig area och ett 

infiltrationsvänligt markmaterial. Eventuellt överskottsvatten kan ledas till ett 

avskärande dräneringsstråk eller mot dammarna. Det är viktigt att även de 

underliggande, tätare lagerna lutar ut från byggnaden. Annars riskerar man att leda 

in vattnet mot byggnaden och dess grundkonstruktion. 

I områden med infiltrationsvänliga ytor och genomsläppligt underliggande 

marklager fås goda möjligheter till infiltration, förutsatt att grundvattnet ligger på 

ett bra djup. För att kunna infiltrera dagvatten i en gräsyta så måste matjorden 

innehålla en viss andel grus och sand. För god infiltration bör matjordslagret vara 

minst 15 cm. Vid anläggning av infiltration på ytor med exempelvis takvatten från 

stugor, bör en undersökning av grundvattennivå och markens beskaffenhet 

genomföras. På de område där grundvattennivån är låg och/ eller marken består 

av täta jordar kan det i stället vara mer lämpligt att avvattna i ledningar. 

Troligen kommer mark att höjas i samband med byggnation vilket ökar 

möjligheten till lokal infiltration även om det kan krävas dränering och ytlig 

avrinning där underliggande jordlager är täta. 

4.2. Genomsläppliga beläggningar 

Genomsläppliga beläggningar underlättar för infiltrationen. I stället för täta 

asfaltsytor vid kan man i stället välja olika typer av genomsläppliga ytmaterial. 

Infiltrationskapaciteten är dock svår att mäta och med tiden kommer dessa ytor 

att till viss del sättas igen. Två typer av genomsläppliga beläggningar är hålad 

marksten och rasterytor, se figur 8. 
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Figur 8. Hålad marksten på parkeringsytor med gräs och makadam. 

Hålad marksten och rasterytor är försedda med öppna hål eller fogar där 

dagvatten har möjlighet att infiltrera ner till en vattengenomsläpplig, dränerad 

överbyggnad. Möjlighet finns att lägga makadam eller så gräs i hålen. Denna typ 

av beläggning kräver att underliggande mark är dränerad och är därmed lämplig på 

områden där marken fylls eller där det är tillräckligt avstånd till grundvattnet. 

Skulle infiltrationen med tiden minska på ytan behöver materialet i hålen bytas ut. 

Det är mycket viktigt att rasterytan skyddas under byggtiden och även under 

driftskedet för att förhindra att hålen sätts igen av spill från fordon och maskiner. 

I stället för hålsten kan man även använda sig av grusade vägar och uppfarter. 

Det är viktigt att den genomsläppliga beläggningen är höjdsatt så att 

vattenavledningen fungerar även om ytan sätts igen. 

4.3. Diken (avvattningsstråk) 

Med avvattningsstråk menas stråk som avleder vatten inom ett avrinningsområde. 

Avrinning vid mycket extrema regn bör tillåtas genom ytavvattning genom 

parkområden och utomhusanläggningar som tål väta.  

Avvattningsstråk kan vara aktuellt för de delar av anläggningen som ligger i låga 

våtområden så dessa inte riskerar att bli översvämmade. Dock ska man beakta att 

bortledning av markvatten är vattenverksamhet och ska då anmälas till 

länsstyrelsen. 

Öppna gräsklädda diken som är rätt utförda och utnyttjade kan fungera som goda 

reningsanläggningar med god förmåga att fastlägga metaller men också olika 

petroleumprodukter som bryts ned på biologisk väg. I diken sker en rening av 

vattnet främst när det gäller suspenderat material och partikelbundna 

föroreningar. Lösta ämnen och små partiklar fastnar inte i någon högre 

utsträckning i normalutformade diken. Vid höga flöden kan dock sedimenterat 

material sköljas med. 
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Avvattningsstråken är tänkta att ta hand om det dagvatten som inte infiltreras i 

grus, gräs, dammar och kringliggande naturmark. Avvattningsstråket kan 

förstärkas genom att lägga till en underliggande dränering av makadam med en 

dräneringsledning, se figur 9. 

 
Figur 9. Grunt avvattningsstråk med ett kraftigt dagvattenflöde, dränerat. Bild hämtad från 

Svenskt Vatten P105. 
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4.4. Dammar 

Inom området finns idag tre dammar i varierande storlek. Totala arean på 

dammarna är ca 0,6 ha. Dammarna är utgrävda med maskin och har inget tätt 

bottenskikt utöver vissa delar med berg i botten. Enligt utsago från Kosta Lodge 

så förlorar dammarna mer vatten än vad som tillförs, varav dammarna är i behov 

av pumpning för att hållas vattenfyllda under vissa perioder. Utjämningsvolymen i 

dammarna kan därför variera beroende på årstid och hur stort flöde som tillförs 

med pumpning. 

Flödet ut från dammarna bestäms utefter tåligheten i nedströms liggande 

dagvattensystem, bäck eller recipient. För att inte dammen skadas vid större 

nederbörd än den som dammen är dimensionerad för, bör det finnas 

erosionståligt bräddavlopp i dammen. Observera att det flöde som måste kunna 

rinna ut från dammen ska vara lika stort som tillrinningen när magasinet är fullt.  

I anslutning till inloppet bör dammen utformas med en fördjupad del där sand 

och annat sedimentbart material kommer att samlas. Hänsyn bör också tas till att 

fordon måste kunna komma fram för att transportera bort det sedimenterade 

materialet. 

För att binda föroreningar kan dammen även förses med lämpliga växter. 

Växterna bidrar till denitrifikationsprocessen, tar upp näringsämnen och kan 

därmed konkurrera med algerna om näringen varmed algblomning motverkas. 
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5. Sammanfattning och rekommendationer 

Området har i dagsläget inga problem med dagvatten. Det dagvatten som rinner 

in på området har möjlighet att ta sig vidare ner mot recipient och samlas upp i 

dammarna eller infiltreras. Idag har planområdet ytlligt, vilket bör eftersträvas 

även i framtiden. Vid framtida exploatering ska dagvatten ha fortsatt möjlighet att 

röra sig ner mot dammarna i söder respektive diket i norr.  

Planområdet saknar vattenförekomster med miljöklassning. Inom planområdet 

finns anlagda dammar som inte är klassade som vattenförekomster med 

miljöklassning. Dessa dammar används dock för fiske och är därför känsliga för 

grumling och föroreningar. 

Recipienterna Lyckebyån och Djupgöl är de recipienter med miljöklassning som 

riskerar att påverkas av förändrad verksamhet inom planområdet. Det är viktigt 

att framtida explaotering inte bidrar till försämrad kvalité i dessa 

vattenförekomster. Speciellt då Djupgöl och Lyckebyån ingår i ett 

vattenskyddsområde. Med tanken på de stora avstånden till recipienterna och att 

avrinning sker via diken är risken för påverkan låg. 

För att förbättra dagvattnets kvalité innan det släpps vidare mot 

avrinningsområdets recipient kan även viss rening vara aktuellt. Det 

rekommenderas särskilt att de nya uppställningsplatserna ansluts mot en 

oljeavskiljare eller annan typ av reningsanordning innan de leds vidare till recipient 

samt möjlighet att begränsa eller stänga av avrinningen från de ytorna. 

Exempel på dagvattenhantering är att leda vattnet via infiltrationsytor. Rening av 

dagvatten med låga halter föroreningar kan ske i den befintliga södra dammen. I 

det norra området kan det bli aktuellt att anlägga en yta för detta ändamål, det 

gäller om rening inte har anordnats på uppställningsplatser och andra exploaterade 

ytor.  

En utökad verksamhet innebär generellt större miljöbelastning. Med ett större 

antal uppställningsplatser och stugor riskeras yt- och grundvattnet att försämras.  
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Föreslagen markanvändning kommer att leda till ökade flöden inom området. Det 

som inte infiltreras bör ledas i diken/ svackdiken och infiltreras i dessa, vidare bör 

det vattnet ledas mot dammarna för fördröjning. För bättre kontroll av 

tillrinnande dagvatten föreslås att avgränsande diken anläggs utmed östra delen av 

fastigheten. 

Baserat på uttalande från Kosta Lodge antas dammarna kunna hantera det ökade 

flödet i framtiden. Dock rekommenderas att en separat utredning genomförs vid 

detaljprojektering av fastigheten för att säkerställa dammarnas möjliga 

utjämningskapacitet. Exempelvis kan dammarna behöva tätas för att få ett 

jämnare flöde och bättre kontroll av dagvattnet. 

 

 

Jönköping den 27 augusti 2021 

Vatten och Samhällsteknik AB 
 
 

  
Magnus Ottosson  Kristina Händevik 
Uppdragsledare/ Handläggare  Granskare 
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