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1. Bakgrund och syfte
Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Lessebo kommun utfört en 
dagvattenutredning för del av området kallat ”Kosta handelsområde”. 
Dagvattenutredningen ska utgöra underlag till Detaljplan för del av Kosta 3:28 m.fl. 
Aktuellt detaljplaneförslag avser möjliggöra parkeringsgarage och handel (butik, 
restaurang och vinlager).

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

Samtliga nivåer är angivna i RH2000. Föreliggande dagvattenutredning är baserad 
på tilltänkt exploatering enligt principskiss över möjligt exploateringsscenario.

Aktuellt område för dagvattenutredning är beläget i den norra delen av samhället, 
längs med Stora vägen i Kosta.

Planområdet består i norr av en asfalterad parkeringsyta. Fastigheterna Kosta 1:9 
och 1:10 utgörs av bostäder med villaträdgårdar. 
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2. Befintliga förhållanden
Planområdet är ca 1 ha och utgörs i nuläget av parkering och två villatomter. Översikt ses 
i figur 1.

Figur 1 Planområde
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2.1. Befintligt dagvattennät
Dagvatten från parkeringsområdet avleds via befintligt kommunalt dagvattenledningsnät 
inom Lustigkullavägen, se figur 2. Dagvatten avleds till kommunalt dagvattenledningsnät 
utan föregående rening i form av oljeavskiljare. Planområdet ansluter till högpunkten på 
ledningsnätet och en dagvattenledning dimension 300 PVC avleder dagvatten från 
parkeringsområdet. Dagvattenledningen mynnar i ett låglänt skogsparti sydost om 
området. Med aktuella lutningar medger ledningen ett maxflöde på ca 220 l/s.

Avrinningen från villatomterna sker genom infiltration.  

Figur 2 Befintliga förhållande
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2.2. Markförhållanden
Enligt SGU utgörs planområdet av sandig morän med jordlager som har medelhög 
genomsläpplighet, se figur 3 och figur 4. 

Figur 3 Jordartskarta från SGU, ljusblått utgör sandig morän och rött är berg

Figur 4 Genomsläpplighetskarta från SGU, gult utgör medelhög genomsläpplighet
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2.3. Hydrologi och avrinningsområde
Avrinningsområdet mot planområdet definieras utifrån topografiska och tekniska 
barriärer, såsom dagvattenledningar. Avrinningsområdet antar samma utbredning som 
detaljplaneförslaget, dvs inga betydande tillskott av externt dagvatten utanför 
planområdet tillkommer. Topografin medger goda förutsättningar för avledning av 
dagvatten.

Planområdet faller mot sydost. I nordväst ligger marknivån på cirka +238,0 medan 
marknivåerna i sydost ligger på +234,5. 

Avrinningsområdet avleds till ett låglänt skogsområde sydost om planområdet och vidare 
till sjön Iglagöl. Iglagöl ingår i delavrinningsområde till Djupgöl vilket ingår i 
huvudavrinningsområde Lyckebyån. 

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 beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 
åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Miljökvalitets-
normerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och vidmakthållas i 
vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk status ska nås 2021. 
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 två vattenförekomster:

 Djupgöl (sjö), SE630069-147647
 Emmabodaåsen, Kosta, sand- och grusförekomst (grundvatten), SE630073-

147632 
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Tabell 1 Status och riskbedömning för berörda vattenförekomster

Djupgöl
Vattenkategori Sjö
Kemisk status Uppnår ej god
Risk att kemisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027
Orsaker till att kemisk status ej uppnås Överskridande av bromerad difenyleter 

och kvicksilverföreningar
Ekologisk status Måttlig
Risk att ekologisk status ej uppnås Risk att ej uppnås till 2027
Orsaker till att ekologisk status ej uppnås Påverkan av morfologiska förändringar 

och kontinuitetsförändringar
Emmabodaåsen, Kosta

Vattenkategori Grundvatten
Kemisk status God
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås -
Kvantitativ status God
Risk att kvantitativ status ej uppnås
Orsaker till att kvantitativ status ej uppnås -
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3. Dagvattenflöden
Eftersom planområdet är förhållandevis litet har dimensionerande dagvattenflöden 
beräknats med den så kallade ”rationella metoden” beskriven i Svenskt Vattens 
publikation P110. Regnets varaktighet har antagits till 10 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 enligt aktuellt detaljplaneförslag, se figur 5.

Enligt planbestämmelserna har en exploateringsgrad på 30% angivits för 
detaljhandelsområdet. Vid flödesberäkningar antas större delen av ytan att hårdgöras med 
30% takytor och 70% ytor belagda med plattor. Avrinningskoefficienter för olika typer av 
ytor har tagits från Svenskt Vattens publikation P110.

Föreslagen dagvattenhantering utgår från dagvattenanslutning till kommunalt ledningsnät. 

Figur 5 Föreslagen plankarta
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Området bör definieras som centrum- och affärsområde enligt Svenskt Vattens 
definition. Därmed bör återkomsttiden för dimensionering av ledningsnätet vara 10 år för 
fylld ledning, se tabell 2. 

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
Tär bostadsbebyggelse 5 20 >100
Centrum- och 
affärsområden

10 30 >100

3.2. Dimensionerande flöden
I tabell 3 redovisas dimensionerande flöden för ett regn med 5-, 10- och 100-års 
återkomsttid före och efter föreslagen byggnation inom planområdet.

Tabell 3 Dimensionerande flöde

Återkomsttid Flöde (l/s) innan Flöde (l/s) efter
5 år 130 190
10 år 165 240
100 år 350 510

Flödet vid ett 10-års regn (240 l/s) är något högre än dagvattenledningens kapacitet på 
cirka 220 l/s men då det finns goda möjligheter till ytlig avrinning längs befintliga gator i 
händelse av mer extrema regn bedöms detta som hanterbart. 
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4. Föroreningsberäkning
Föroreningsberäkningar har gjorts med yt- och dagvattenmodellen StormTac. 

Lokala nederbördsdata används som indata (medelnederbörden 640 mm) för att få mer 
platsspecifika beräkningar. I modellen används en faktor 1,1 för att korrigera för mätfel 
för bland annat vindeffekt, vilket ger en korrigerad medelnederbörd på 705 mm. En 
reducerad hårdgjord area på 0,51 ha före exploatering och 0,68 ha efter exploatering.

Föroreningsbelastning från planområdet har beräknats före och efter exploatering, med 
beaktande av föreslagen oljeavskiljare. Beräkningarna redovisas i tabell 4. 

Riktvärdena är tagna från Riktvärdesgruppens föreslagna riktvärdeshalter för 
dagvattenutsläpp1.

1 Riktvärdesgruppen – Stockholms läns landsting. 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP
Nuläge, utan oljeavskiljare [ug/l] 140 2000 21 31 110 0,4 11 11 0,055 99000 610 2,3 0,048

Efter exploatering, med oljeavskiljare [ug/l] 160 2000 20 30 110 0,54 10 10 0,055 92000 140 1,9 0,058

Riktvärde 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40000 400 0,03

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP
Nuläge, utan oljeavskiljare [kg/år] 0,62 8,6 0,092 0,13 0,47 0,0017 0,046 0,048 0,00024 430 2,7 0,01 0,00021

Efter exploatering, med oljeavskiljare [kg/år] 0,87 11 0,11 0,16 0,58 0,0029 0,054 0,056 0,0003 500 0,73 0,01 0,00031

Tabell 4 Resultat föroreningsberäkningar före och efter exploatering inklusive rening med oljeavskiljare. Röda siffror 
anger att riktvärde ej uppnås eller att halter har ökat.
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5. Förslag till dagvattenhantering i planområdet
Hela planområdet lutar åt sydost utan några instängda områden. Vid kraftiga regn kan 
idag vatten ansamlas mot byggnad på fastigheten Kosta 3:61. Det är därför viktigt att 
vatten tydligt leds mot Lustigkullavägen som utgör ett naturligt stråk utan några 
översvämningskänsliga områden nedströms. 

Inom aktuellt planområde lyfts följande förslag till dagvattenlösningar fram, se figur 6: 

1) Kantsten
2) Oljeavskiljare
3) ”Gröna ytor”

Kantsten för styrning av dagvattenflöde

co

Oljeavskiljare för parkeringsytor

coco

Figur 6 Förslag till dagvattenhantering

Anvisat stråk för ytlig avrinning mot 
Lustigkullavägen. Kantsten sänks och mark 

anpassas för att leda vatten bort från 
närliggande fastighet 

co

”Gröna ytor” med planteringar och 
växtbäddar

co
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5.1. Kantsten
På parkeringsytan mot fastigheten Kosta 3:61 samt längs delar av Lustigkullavägen 
föreslås sättning av kantsten. Kantsten avser minska risken för inträngande vatten på 
närliggande fastighet och styra flödet bort från planområdet. Inramningen med kantsten 
får en magasinerande effekt vid större flöden.

5.2. Oljeavskiljare
Innan dagvattnet från parkeringsytorna lämnar planområdet och leds till det kommunala 
dagvattennätet föreslås oljeavskiljning. Lämplig placering av oljeavskiljaren är på 
parkeringsytan i väster nära Lustigkullavägen. 

5.3. ”Gröna ytor”
Det finns flera möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten från fastigheter 
planerade för detaljhandel.

Om det planeras grönytor eller planteringsytor bör dessa också utformas för att ta hand 
om dagvatten. Ytan ska luta bort från hus. Enkla infiltrationsytor skapas genom att 
stuprörets utkastare leder ut vattnet via betongplattor till en gräs- eller planteringsyta. 
Regnbäddar kan utformas upphöjda för att hantera takdagvatten men kan också vara 
nersänkta och då ges möjlighet att även hantera markvatten, se figur 7.

 

Byggnader kan förses med ”gröna tak” för att minska avrinningen.

Planteringar och växtbäddar bör förses med bräddutlopp och det finns behov att dränera 
byggnader varför kommunal dagvattenanslutning föreslås. Anslutningsdimension föreslås 
klara ett regn med 10 års återkomsttid.

Figur 7 Exempel på avledning till gräsyta, kv Inspektoren Kalmar och exempel på Växtbädd 
från Nacka kommun, Anvisningar och principlösningar för dagvattenhantering på 
kvartersmark och allmän platsmark
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5.4. 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 områden inte 
översvämmas på ett oönskat sätt. 

Med anledning av att planområdet har en ihållande lutning mot sydost föreligger goda 
förutsättningar för att kunna avleda stora flöden vid skyfall. Höjdsättning av gator och 
parkeringar inom planområdet måste beaktas så att överskottsvatten som ej avleds via 
ledningsnätet ej riskerar att rinna in mot byggnader utan kan rinna på ytan mot 
lågpunkten i sydost. Föreslagen kantsten bidrar med både styrning av flödet och en 
utjämnande effekt. 
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6. Påverkan på recipienten
Med avsedd exploatering förändras framförallt markanvändningen från villatomt till 
detaljhandel vilket ger en viss ökning av föroreningar. För parkeringsytan sker en 
förbättring med installerad oljeavskiljare jämfört med nuläget. 

När det gäller grundvattenförekomstens kvantitativa status är det generellt negativt att 
hårdgöra mark då det riskerar att minska grundvattenbildningen. Då stor del av 
planområdet idag är hårdgjort samt att det låglänta skogsområdet nedström inte förändras 
bedöms påverkan som låg.  

Då planområdet är relativt litet och placerat längst uppströms i avrinningsområdet 
bedöms det mer fördelaktigt att i framtiden skapa möjligheter för att hantera dagvatten 
nedströms vid utloppet och på så sätt rena och eventuellt fördröja hela 
avrinningsområdet.

Även om påverkan av planförslaget bedöms vara liten är det viktigt att se till att tillförsel 
av föroreningar begränsas genom implementering av föreslagna åtgärder samt att de 
framtida verksamheterna minskar föroreningsbelastningen genom kloka materialval, goda 
rutiner vid byggnation och renoveringar och planera verksamheter så förorenings-
spridning minimeras. 

Kalmar den 6 november 2020

Vatten och Samhällsteknik AB

Martin Nyrén Olle Eidem


