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1 BAKGRUND 

WSP har på uppdrag av Lessebo kommun upprättat en översiktlig 
dagvattenutredning för ny detaljplan i Kosta (Figur 1). 

  

Figur 1. Planområdets läge (markerat med blå ring). 

 

Detaljplanen ska möjliggöra en utveckling av Kosta Art Hotell samt en 
utökning med nya verksamheter och nya ytor för outlet. 

2 SYFTE 

Syftet med utredningen är att beskriva förutsättningar för dagvattenhantering 
samt utifrån områdets lokala förutsättningar och den framtida 
markanvändningen föreslå lämpliga åtgärder för att hantera dagvattnet från 
det nya exploateringsområdet.  

3 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING 

Det aktuella planområdet är beläget i Kosta. Planområdet avgränsas av väg 
28 i väster, Dåvedshultsvägen i norr, Stora vägen i öster och befintligt 
bostadsområde i söder. I dagsläget består planområdet av oexploaterat 
gräsmark samt byggnader för hotellverksamhet i öster. Den totala ytan 
uppgår till ca 3,8 ha. Recipient för dagvattnet är via några mindre vattendrag 
Fagerhultsån/ Lesseboån som ej uppnår god kemisk status. Detta har 
inverkan på dagvattenhanteringen från planerat område och kan komma att 
resultera i att åtgärder krävs. 
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 Figur 2. Planområdets avgränsning blå ring  

3.1 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 
Avrinningen från den västra, gräsbevuxna delen sker genom infiltration och 
naturlig avrinning till befintliga diken utmed cykelvägarna som via trumma 
under Dåvhedshultsvägen rinner norrut mot befintlig dagvattendamm. 

Medan dagvattnet från hotellområdet i öster tas omhand i befintlig 
infrastruktur för dagvatten i Dåvhedshultsvägen. Befintlig dagvattenledning 
har sitt utlopp i befintligt dike som löper parallellt med parkeringen norr om 
aktuellt planområde. Diket ansluter i sin tur till befintlig dagvattendamm, vars 
utlopp leds via en trumma under väg 28 för att ansluta till ett mindre 
vattendrag innan det leds till Fagerhultsån/ Lesseboån. 

 

 

Figur 3. Befintlig dagvattenantering. Dagvattenledningar är markerade med 
grönt. 

Befintlig dagvattendamm 

Befintligt dike 
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3.2 GEOTEKNISKA OCH MILJÖTEKNISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

3.2.1 Jordarter 
Enligt SGUs jordartskarta består området av sandig morän. Detta bekräftas 
även av Mark och Vattens Ingenjörernas Ab markundersökning från 2006. Ur 
dagvattensynpunkt är det mest intressant att veta markens 
infiltrationsmöjligheter, vilket redovisas i genomsläpplighetskartan (Figur 5). 
 

 

Figur 4. Jordartskarta. Planområdet markerad med blå ring. 

 

 

Figur 5. Genomsläpplighetskartan. Planområdet markerad med blå ring. 

 

Enligt genomsläpplighetskartan är planområdet beläget i ett område med 
medelhög genomsläpplighet. Detta innebär att stora delar av planområdet 

Teckenförklaring 

 

 

 

Genomsläpplighet 
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består av jordarter med medelhög genomsläpplighet vilket ger förutsättningar 
för viss infiltration av dagvattnet. 

4 MILJÖKVALITETSNORMER OCH 
STATUSKLASSNING 

År 2000 trädde EU:s gemensamma regelverk om vatten, det så kallade 
Vattendirektivet, i kraft. Syftet med direktivet är att säkra en god 
vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust- och 
grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av Vattendirektivet och kallas 
då formellt för vattenförekomster.  

  

Figur 6 - Kartbild hämtad från VISS.se. 

Miljökvalitetsnormerna omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus samt 
kemisk och kvantitativ grundvattenstatus. Den ekologiska statusen bedöms 
på en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig medan 
kemisk ytvattenstatus har två klasser: god eller uppnår ej god.  

Recipienten för planområdet är i slutänden den 13 km långa sträckan 
Lesseboån/Fagerhultsån.  

 

Tabell 1 - Statusklassning – Fagerhultsån 

 

 

Enligt VISS statusklassning 2017 uppnår recipienten ej god kemisk status till 
följd av att halten av bly överstiger gränsvärdet. Bly och blyföreningar 
används främst inom industrin och sprids från trafikerade vägar via luft och 
avrinning. Tungmetallen och dess föreningar är hälso- och miljöfarliga. 
Kvalitetskraven är att uppnå god ekologisk status till år 2021.  

Utöver halten för bly överstiger halterna av kvicksilver och bromerad 
difenyleter (PBDE) gränsvärdena i fisk. I Sverige är produkter som innehåller 

Planområdet  

Fagerhultsån (SE80000)  

Bäck till Fagerhultsån/Norrsjön 
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kvicksilver förbjudna på grund av tungmetallen miljö- och hälsofarliga 
egenskaper. Historiska användningen av kvicksilver har bidragit till 
förekomsten av tungmetallen i svenska sjöar och vattendrag. PBDE har inom 
EU förbjudits på grund av ämnets skadliga inverkan på foster och miljö. 
Tidigare användes PBDE som brandskyddsmedel. Kvicksilver och PBDE är 
undantagna i form av mindre stränga krav och det anses sakna tekniska 
åtgärder för dessa föroreningar. Krav ställs istället på att halten av kvicksilver 
och PBDE inte får öka. 

Recipientens ekologiska status är otillfredsställande på grund av dålig 
hydromorfologisk status och otillfredsställande konnektivitet. Kravet är att 
uppnå god ekologisk status år 2027. Då planområdets exploatering inte 
medför ändringar som avser recipientens morfologi eller konnektivitet anses 
det att detaljplanen inte har någon påverkan på recipientens ekologiska 
status. Recipienten är dessutom försurad. 

5 Föreslagen dagvattenhantering inom 
planområdet 

Planområdet kommer efter en exploatering att få en större andel hårdgjord 
yta än idag, vilket kommer att orsaka större dagvattenflöden från området.  

Omhändertagande av dagvattnet från planområdet är planerat att ske i 
svackdiken och damm längs med västra delen av området. Samt i utökat 
dike norr om planområdet. 

Figur 7 – Svackdiken och damm markerade med rött. 

6 Beräkningar 

6.1 FLÖDESBERÄKNINGAR 

För att beräkna dimensionerande dagvattenflödet från området har den sk 
”rationella metoden” använts (Svenskt Vattens Publikation P110).  

För framtida klimatscenario i Sverige förväntas att extrema regn uppkommer 
tätare än nuläget. Även ett ändrat regnmönster med mer nederbörd på 
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vinterhalvåret, då avdunstningen är liten och växternas upptagningsförmåga 
av vatten är låg, förväntas. För att hantera en klimatförändring har 
rekommendationer från Svenskt Vatten publikation P110 använts i 
flödesberäkningarna. Med hänsyn till framtida ökade nederbördsmängder 
har klimatfaktor 1,25 använts.  

I nuläget, är utformningen av det nya detaljplaneområdet inte fastställt. För 
planområdet har förutsatts att större delarna av området kommer asfalteras 
med vissa grönområden i väster och i söder samt att parkeringsyta anläggs 
med genomsläpplig beläggning. Detta föreslås regleras i detaljplanen. 

Enligt beräkningar är utflödet från planområdet ca 610 l/s (utan någon 
fördröjning) efter exploatering vid ett regn med 10 års återkomsttid. 

För att utflödet från det nya exploateringsområdet och de redan planlagda 
ytorna inte ska ha någon negativ påverkan i recipienten (flödesmässigt),  
förutsätts att hela områdets dagvattenutflöde efter exploatering med 
fördröjningsåtgärder inte ska överskrida flödet före exploateringen. Området 
har idag ett naturligt flöde på 127 l/s, vid ett regn med 10 års återkomsttid, 
förutsatt att all mark är oexploaterad i dagsläget 

 
Tabell 2 - Beräknat dagvattenflöde före och efter exploatering, med klimatfaktor 
1,25 

Återkomsttid & varaktighet  Flöde (l/s) FÖRE   Flöde (l/s) EFTER  Skillnad (l/s) 

10 års regn 10 min  127  610 483

 

Fördröjningsvolymen har beräknats vid ett regn med återkomsttid på 10 år 
och en avtappning på 127 l/s till ca 360 m3. Genom att skapa en 
fördröjningsvolym med denna storlek medför det att utflödet ifrån 
planområdet inte ökar jämfört med den befintliga situationen. 

6.2 ÖVERSIKTLIG HÖJDSÄTTNING 

Dagvattenledningar dimensioneras vanligtvis för att leda vattnet för ett regn 
med en åtkomsttid på 10 år. Detta innebär att vid kraftigare regn kommer det 
komma mer vatten än vad befintliga dagvattenledningar kan ta emot. Man 
bör därför planera för en höjdsättning för att säkra avrinningen vid dessa 
regn så att byggnader och andra infrastruktur inte riskerar att skadas vid 
höga flöden Till exempel kan parkeringar och gröna ytor fungera som 
tillfälliga magasin för att få en trög avledning i systemet. Instängda områden 
bör ej förekomma.  

6.3 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
Föroreningsberäkningar har utförts med en klimatfaktor 1,25 i StormTac 
2018 för att uppskatta belastningar från planområdet före och efter 
ombyggnad, utan åtgärder. StormTac använder schablonvärden som 
tilldelas olika markanvändningsytor för att beräkna föroreningsbelastningen 
från ytorna. Eftersom schablonvärdena baseras på empiriska data finns 
osäkerhet i resultaten beroende på vilken markanvändningsyta som berörs.  

Som indata till modellen har kartlagd markanvändning och den 
ackumulerade årsmedelnederbörden över Kronobergs län enligt SMHI 2018, 
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700 mm/år använts. I nedanföljande beräkningar har i första hand ytor med 
låg osäkerhet använts. Genomsläpplig yta har i modellen angetts som ”grus”; 
denna yta är belagd med högre osäkerhet än övriga ytor. 

Om inga reningsåtgärder vidtas kommer föroreningsbelastningen öka för alla 
föroreningar till följd av den ökade andelen trafikerade och hårdgjorda ytor i 
området. Miljökvalitetsnormen kan därför inte uppnås om inga 
reningsåtgärder vidtas.  

Nedanstående beräkning avser flöde från planområdet till damm för deponi 
(se kapitel 6.4). De reningseffekter som sker i damm samt bäck till 
Norrsjön/Fagerhultsån är ej tillgodoräknade i denna beräkning. 

 

Tabell 3. Föroreningshalter i µg/l beräknade i StormTac 2018 för 
markanvändning före och efter exploatering, samt efter exploatering med 
rening i dike. 

µg/l  Före 

exploatering 

Efter 

exploatering 

utan rening 

Efter 

exploatering 

med dike 

 Riktvärde 

enl 

StormTac 

(2m) 

P  120 120 100  175

N  1600 2100 1800  2500

Pb  3 3,4 2,3  10

Cu  14 17 14  30

Zn  30 38 29  90

Cd  0,25 0,34 0,23  0,5

Cr  4 5,7 4,5  15

Ni  2,7 3,9 2,8  30

Hg  0,033 0,051 0,048  0,07

SS  37000 47000 29000  60000

Oil  340 490 140  700

PAH16  0,1 0,22 0,2   

BaP  0,005 0,0088 0,0081  0,07

 

Föroreningshalterna före och efter exploatering, samt efter exploatering med 
rening i dike och raingarden redovisas i Tabell . Enligt riktvärdet uppfylls alla 
krav på föroreningshalter när rening sker i dike. Riktvärdet kan dock vara 
missvisande, då det förhåller sig till koncentrationshalter av föroreningarna. 
Eftersom andelen hårdgjorda ytor ökar inom planområdet förringas 
infiltrationen av dagvatten i marken, vilket resulterar i högre flöden från 
området. Föroreningar från området späds därför ut i högre grad än innan 
exploateringen. Föroreningshalterna är därigenom mindre. Vid jämförelse 
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med Tabell 4 beräknas även föroreningsmängderna så att en fullständig 
jämförelse kan göras. Denna beräkning kan ses i tabell 4 

Tabell 4. Föroreningsbelastningar i kg/år beräknade i StormTac 2018 för 
markanvändning före och efter exploatering, samt efter exploatering med 
rening i dike; föroreningsbelastningar som ökar jämfört med markanvändning 
före exploatering har markerats med grått. 

 Kg/år  Före 

exploatering 

Efter 

exploatering 

utan rening 

Efter 

exploatering 

med dike 

P  1,4 2,3 2

N  18 41 36

Pb  0,034 0,067 0,045

Cu  0,16 0,33 0,28

Zn  0,34 0,74 0,57

Cd  0,0029 0,0068 0,0046

Cr  0,046 0,11 0,089

Ni  0,031 0,077 0,056

Hg  0,00038 0,001 0,00095

SS  420 930 570

Oil  3,8 9,6 2,8

PAH16  0,0012 0,0043 0,0039

BaP  0,000057 0,00017 0,00016

 

Ur tabell 4 kan det utläsas att den föreslagna utbredningen av föreslaget dike 
inte ger tillräckligt hög reningseffekt med avseende på mängderna kg/år om 
jämförelse görs med markanvändningen före exploatering. 

Detta beror på att andelen hårdgjorda ytor inom området är för hög för att 
dagvattens föroreningsmängder ska kunna infiltreras och renas/fastläggas i 
diket innan det avleds. Dock minskar de betydligt om jämförelse görs med 
hur föroreningsmängderna skulle vara utan en dagvattenlösning med diken. 

Dock ska det påpekas att efterföljande dike och befintlig dagvattendamm ej 
har tagits med i beräkningarna. 

Om det anses nödvändigt skulle föroreningsmängderna kunna minskas 
ytterligare om tex raingardens skulle anläggas i anslutning till de mest 
förorenade ytorna som trafikerade asfaltytor. 
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6.4 PÅVERKAN PÅ RENING AV 
GLASBRUKSDEPONIN OCH SLUTSATS 

Strax öster om befintlig parkering norr om planområdet finns ett förorenat 
område (Glasbruksdeponi, figur 8 markerat med rött). Detta område avleds 
idag till samma damm (figur 8 markerat med orange) som planområdets 
vatten avvattnas till innan utloppet till Fagerhultsån. Vattnet ifrån deponin 
rinner norr om parkeringen och sedan till dammen. Detta medför att vattnet 
från deponin och planområdet inte blandas förrän i dammen. 

För att inte försämra reningen på dammen som ska ta hand om det 
förorenade området ska flödet inte öka från planområdet (figur 8 markerat 
med blått) jämfört med befintlig situation.  

Genom att anlägga en fördröjningsvolym på 360 m3 (Se kapitel 6.1) (figur 8 
markerat med grönt) förblir flödet 127 l/s och därmed behålls funktionen på 
befintlig damm. Eftersom fördröjningsåtgärderna utförs uppströms dammen 
för deponin kommer inte vattnet ut ifrån dammen att påverkas negativt 
jämfört med innan utbyggnaden av planområdet då flödet behålls likt befintlig 
situation vid 10 år regn. 

 

Figur 8. Planområde markerat med blått. Fördröjningsytor från planområde 
markerat med grönt. Genomsläpplig P-yta markerad med lila. Damm för rening 
av vatten ifrån glasbruksdeponi markerat med orange. Glasbruksdeponi 
markerat med rött  

 

 

 

  

Fagerhultsån 

Glasbruksdeponi  

Planområde 

Fördröjningsyta 

Fördröjningsyta 

Damm för 
glasbruksdeponi 

P-yta som ej får 
hårdgöras 
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Slutsats 
 

 Flödet från planområdet ökar ej vid ett 10 års regn om en 
fördröjningsvolym på 360 m3 anläggs. 

  
 Enligt riktvärdet för 2M (MKN) uppfylls alla krav på 

koncentrationshalter för föroreningar när rening sker i dike 
 

 Dammen som tar hand om vatten ifrån deponin påverkas inte av 
utbyggnaden av planområdet. Vattnet från planområdet fördröjs 
innan dammen. 
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7 FRAMTIDA DAGVATTEN-
HANTERINGEN INOM 
PLANOMRÅDET 

I samband med den nya bebyggelsen eftersträvas hållbara och robusta 
dagvattenlösningar. Följande kapitel redovisar ett antal möjliga lösningar, 
utöver föreslaget svackdike för att omhänderta dagvattnet från planområdet. 
För noggrannare val av lösningar inom planområdet rekommenderas att man 
väljer dessa i ett senare skede när detaljplanen är antagen och utformningen 
av området är fastlagd. 

 
Med utgångspunkt från flödes & föroreningsberäkningarna i denna 
rapport  föreslås en dagvattenlösning där: 

 Dagvatten från takytor leds ytligt eller i täta ledningar till ett 
svackdike som löper längs med västra gränsen av planområdet 
för att sedan ledas över till utökat dike på norra sidan av 
Herrgårdsvägen för att sedan ansluta till den befintliga dammen 
 

 För att kunna fördröja dagvatten som uppkommer vid ett 10 års 
regn från hela området krävs en fördröjningsvolym på ca 360 m3 

  
 För en utökad rening kan dagvatten från vägytor och 

parkeringsytor anslutas till ”raingardens” alternativt 
svack/krossdiken. I dessa anläggningar kan dagvattnet renas och 
infiltreras lokalt och delvis fördröjas.  

 

7.1.1 Svackdike 
I den västra gränsen av planområdet längs med Väg 28 föreslås ett 
gräsbeklätt svackdike anläggas. (Figur 9). Svackdiken ger möjlighet till 
ledning, fördröjning och rening av det tillkommande dagvattnet. Svackdiken 
är grunda, breda kanaler med svagt sluttande sidor som är täckta med en tät 
gräsvegetation. Svackdiken bör dimensioneras så att den maximala 
vattenhastigheten blir ≤ 0,5 m/s för att minska risken för erosion.  

  

Figur 9. Skiss över öppet avvattningsstråk/svackdike. Källa: Svenskt Vattens 
Publikation P105. 

7.1.2 Raingardens/biofilter 

En ”raingarden” eller ”biofilter” är en relativt ny metod för att omhänderta 
dagvatten (Figur  10). En raingarden är en vegetationsbeklädd markbädd 
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som kan vara upphöjd eller nedsänkt, och som är försedd med en 
fördröjnings/översvämningszon. Dessa har endast synlig vattenyta under 
korta perioder i samband med kraftiga regn. Överskottsvatten avleds via 
bräddavlopp till dagvattennätet. Syftet med anläggningen är att efterlikna 
naturens egna sätt att med hjälp av fysisk-, kemisk- och biologisk aktivitet ta 
hand om dagvattnet.  

Eftersom det inte uppstår någon permanent vattenspegel i en raingarden 
krävs ett noggrant växtval med en vegetation som klarar både perioder av 
torka och perioder av höga vattennivåer. Med en välkomponerad 
vegetationsmix får man växtbäddar som fyller en teknisk funktion med 
fördröjning och rening, men också ett vackert inslag i den fysiska miljön. Den 
bör dock ej placeras direkt över ledningsstråk.  

Storleken på en raingarden brukar enligt rekommendationer från USA och 
Norge dimensioneras, vid användning av ett genomsläppligt substrat, till ca 
3-10 % av den avrinnande hårdgjorda ytan Till följd av de dominanta 
jordarterna i området antas marken ha en låg infiltrationsförmåga. Därför kan 
det vara nödvändigt att förse biofiltret med en dräneringsanordning. 

Det noteras att en raingarden kan betraktas som en reningsanläggning med 
en viss fördröjande funktion. Således blir syftet med en raingarden att ta 
hand om en ”first flush”, d.v.s. de första och mest förorenade millimetrarna i 
ett regnförlopp. Därför rekommenderas raingarden att anläggas nära 
föroreningskällor såsom vägar och parkeringsytor. Vid projekteringen av 
parkeringsytor måste noggrann hänsyn tas till höjdsättning då denna är av 
största vikt för att få en väl fungerande dagvattenavrinning till de gröna 
remsorna. 

Figur 10: Uppe t v: Raingarden vid pendlarparkeringen Campus Roslagen i 
Norrtälje, källa: Veg Tech AB. Uppe t h: Raingarden i Portland USA. Nere t v: 
Raingarden vid Öringevägen i Tyresö kommun, källa: WSP. Nere t h: 
Raingarden vid Åkervägen Tyresö. Källa WSP.  
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Skötseln av raingarden skiljer sig inte mycket från vad som krävs för andra 
dagvattenanläggningar och vegetationsytor. För att säkerställa raingardens 
funktioner och en lång livslängd måste inlopp, utlopp, bräddavlopp och 
avvattningssystem regelbundet kontrolleras. Växtmaterial bör ersättas vid 
behov. 

Fördröjning 

Med antagande att raingarden utformas med en översvämningszon på 0,2 m 
och en växtbädd med ett djup på 0,6 m (dränbar porvolym på 50 %) blir 
fördröjningsvolym ca 0,5 m3 per m2. 

7.1.3 Avledning från byggnad  
För att avleda takdagvatten ytligt används med fördel stuprör med utkastare. 
För att vidare leda vattnet bort från byggnationerna kan man antingen låta 
vattnet rinna ytligt med självfall, eller på ett mer kontrollerat sätt, låta vattnet 
rinna via rännor/öppna dagvattenstråk (Figur 11). Viktigt i båda fallen är att 
se till så att tillräcklig lutning kan erhållas så att vattnet tillåts rinna bort från 
byggnaderna. Enligt genomsläpplighetskartan är fastigheten beläget i ett 
område med medelhög genomsläpplighet vilket ger vissa förutsättningar till 
infiltration. Därför föreslås det att takytor i västra delarna av planområdet 
ansluts till föreslaget svackdike. 

 

Figur 11: Utkastare med ränna. Källa: WSP.  

7.1.4 Skelettjord med trädplantering 
Som ett alternativ till svackdiket kan skelettjord anläggas för att hantera 
dagvatten. Skelettjordar (figur 12) anläggs ofta i kombination med 
trädplantering för att åstadkomma en bra miljö för trädtillväxt. Syftet kan även 
vara att fördröja dagvatten från vägar och parkeringsytor. Skelettjord består 
av en blandning av jord och makadam och där dagvattnet kan infiltreras via 
fördelningsledningar eller brunnar i anläggningen. För att gynna gasutbyte 
brukar skelettjorden förses med luftbrunnar. En skelettjord har vanligtvis en 
porvolym på ca 25- 30 %. Rening av dagvatten sker också i skelettjordar via 
sedimentation av partiklar och fastläggning. 
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Figur 12: Exempel på uppbyggnad av skelettjord (Örjan Ståls föredrag ”Träd 
och dagvatten” på Rörnätskonferensen i Malmö 1-2 april 2014). 

 

Skelettjordar i kombination med trädplantering är ett sätt att använda 
dagvatten som en positiv resurs i stadsmiljön och där dagvattnet kan tas 
omhand lokalt.  

Fördröjning 

Om skelettjorden utformas med ett djup på 0,6 m och med en porvolym på 
30%, blir fördröjningskapaciteten ca 0,18 m3 per m2. 
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WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 
medarbetare. www.wsp.com 

 

  


