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1 . Bakgrund och syfte  

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 detaljplaneförslag upprättad 

september 2020. 

 

Den nya detaljplanen upprättas för att möjliggöra nya bostäder. 
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2 . Befintliga förhållanden  

Området ligger i Dragskär norr om Oskarshamns tätort, ca 1,5 mil från centrum. Fastighet Dragskär 

1:5 har en landarea på ca 33 hektar. Planområdet omfattar ca 10 hektar. Fastighet Dragskär 1:5 är i 

privat ägo. 

 

Kommunalt VA-ledningsnät är utbyggt till omkringliggande fastigheter och omfattas av kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten, inte dagvatten. Skötsel, anläggning och ansvar för 

dagvatten tillfaller fastighetsägaren av fastigheten Dragskär 1:5.  Planområdet berör ingen 

grundvattenförekomst. 

 

Planområdet ligger mellan ca 1 meter till 9 meter över havet med en sluttning ner åt nordöst, dit 

avrinning av dagvatten sker. Ingen kvartersmark planeras under +2,7 meter över nollnivån i 

höjdsystemet RH 2000. 

 

Planområdet är idag till stora delar oexploaterat och det består till största delen av barrskog. 

Planområdet angränsar till stora gröna partier, barrskog. 

 

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) utgörs marken av granit, en intrusiv- och ytbergart 

tillhörande den Svekokarelska orogenen. Berggrunden saknar jordlager eller har tunna 

jordlager av isälvssediment och i kanterna mot myrarna även lite torv. Jordartskartan har tagits fram 

med hjälp av flygbildstolkning varpå en viss osäkerhet avseende jordartsbestämningen och 

ytavgränsningen kan finnas.  

Baserat på den höga förekomsten av berg och genomgående ett tunt jordtäcke bedöms 

genomsläppligheten samt markens vattenhållande förmåga generellt som låg. Merparten av 

nederbörden som faller över området leds relativt fort ut mot recipienten. 

 

3 . Beskrivning av recipient och miljökvalitetsnormer  

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.  

Miljökvalitetsnormerna omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus samt kemisk och kvantitativ 

grundvattenstatus. Den ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala (hög, god, måttlig, 

otillfredsställande eller dålig) medan kemisk ytvattenstatus har två klasser (god eller uppnår ej god). 

Grundvattens kemiska och kvantitativa status klassas som god eller otillfredsställande.  

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. 

 

Recipient för dagvatten från planområdet är enligt VISS Figeholmsområdets kustvatten, samt 

Oskarshamnområdet. Deras statusklassning är; Ekologisk status - Måttlig, Kemisk status – uppnår ej 

god (pga bromerade difenyletrar och kvicksilverföroreningar), Tillkomst/härkomst – Naturlig.  
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4. Oskarshamns fördjupade översiktsplan och dagvattenplan 

Oskarshamns kommun har tagit fram en VA plan där man redovisar hur dagvatten bör hanteras inom 

kommunen. Enligt VA planen ska dagvatten utnyttjas som en resurs i tätorternas stadsbyggande och 

den naturliga vattenbalansen ska inte, så långt det är tekniskt möjligt, påverkas negativt av 

stadsbyggandet. Dagvattensystemen ska vara utformade så att tätorternas byggnader och anläggningar 

inte skadas av dagvatten. I kommunens VA-policy står att kommunen ska verka för att dagvatten renas 

genom minst infiltration. Närheten till kusten och markens bergiga beskaffenhet gör att det är svårt att 

bygga reningsanläggningar för dagvatten och en stor del av Oskarshamns dagvatten går idag orenat ut 

i Östersjön.  

 

Kommunens dagvattenlösningar ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för hav, sjöar och vattendrag 

kan uppnås. Vid detaljplanering görs en översyn av topografin och hur vattnet rinner genom området 

görs normalt för att identifiera lågstråk och viktiga vattenvägar och eventuellt instängda områden. Det 

ska även ställas krav på dagvattenhantering enligt miljöbalkens försiktighetsprinciper vid 

tillståndsprövning av en verksamhet. Utformningen av dagvattenhanteringen bedöms i varje enskilt 

fall bl.a. beroende på kemikalieutsläpp. Det är viktigt att dagvattensystemen utformas så att 

skadeverkningarna vid miljöolyckor begränsas. 

 

Kommunen ska även verka för att förbättra dagvattenhanteringen vid ombyggnationer av allmän 

platsmark. Dagvattenanläggningar ska så långt det är möjligt utformas på ett för platsen tilltalande sätt. 

Dagvattensystemen ska också vara utformade så att en så stor del av föroreningarna som möjligt kan 

avskiljas eller nedbrytas under vattnets väg till recipienten. Tillförseln av föroreningar till 

dagvattensystemen ska begränsas så långt som möjligt och föroreningar ska i första hand angripas vid 

källan. Naturliga sjöar och vattendrag ska inte betraktas eller utnyttjas som dagvattendiken eller 

dammar. Dagvatten ska renas genom minst infiltration och där det är möjligt ska dagvattnet infiltreras 

på plats (lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD). Lokalt omhändertagande av dagvatten ska inte 

tillämpas på förorenad mark.  

 

Vid nyanläggning och förändring av befintliga dagvattenanläggningar gäller följande prioriteringar:  

1. Nya bebyggelseområden ska i första hand förses med hållbar dagvattenhantering, ex LOD.  

2. Där dagvatten inte kan infiltreras ska öppen dagvattenavledning och fördröjning genomföras. Öppna 

dagvattenanläggningar används också om LOD kan innebära risk för förorening av grundvattnet.  

3. Avledning i dagvattenledning används endast där inga alternativ finns. 

 

Enligt kommunens fördjupade översiktsplan (FÖP) gäller:  

I all framtida bebyggelse ska därför dagvatten i första hand omhändertas lokalt (LOD) för att bidra till 

att miljökvalitetsnormerna för hav, sjöar och vattendrag kan uppnås. Detta innebär grovt att man 

strävar efter att dagvatten infiltreras på plats istället för att det avleds genom ledningar. Lokalt 

omhändertagande av dagvatten ska dock inte tillämpas på förorenad mark. Där dagvatten inte kan 

infiltreras ska öppen dagvattenavledning och fördröjning genomföras, och som sista utväg där inget av 

ovanstående är möjligt kan dagvattnet ledas bort i dagvattenledning. Dessutom ska krav ställas på 

dagvattenhantering enligt miljöbalkens försiktighetsprinciper vid tillståndsprövning av en verksamhet.  

 

5 . Klimat, översvämning, skyfall och nederbörd  

SMHI har gjort klimatscenarier för perioden 1961–2100 för Sveriges samtliga län. 

Årsmedelnederbörden i Kalmar län beräknas öka med 15–20 % till slutet av seklet. 

Nederbördsökningen varierar över årets årstider mellan 20 – 30 % ökning under vintern 
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och 10 – 15 % ökning under sommaren. Antalet dagar med mer nederbörd än 10 mm, vilket innebär 

stora regnmängder som kan leda till översvämningar, förväntas öka med 4 dagar vid slutet av detta 

sekel. För att kunna möta de större flödena har en klimatfaktor på 1,2 använts. 

 

En översiktlig analys av rinnvägar och låglänta områden har gjorts med analyser från WEBBGIS.  

Den visar att planområdets kvartersmark (markerad gul nedan) kommer att avvattnas till befintliga 

lågpunkter (markerade blå nedan) som främst ligger nordöst om de planerade områdena.  

 

 

(Bildförklaring: Grå- markhöjd mindre än +2.7 m i Rh 2000, Rött – riskområden för översvämning, 

Gult- ny bebyggelse,  Orange – bef bebyggelse, Blå pilar- marklutningar, Blå ringar- befintliga 

lågpunkter). 

Figuren visar hur bebyggelse planeras till mark som ligger under 2,7 möh om inte marken höjs. 

Markhöjder regleras i detaljprojekteringen över planområdet och ny kvartersmark kommer 

inte anläggas under +2.7 m . Detta står som en upplysning på plankartan. 

6 . Förutsättningar  

Med anledning av den stora förekomsten av berg och berg överlagrat av ett tunt jordtäcke förväntas 

merparten av nederbörden som faller över planområdet i nuläget bilda avrinnande dagvatten. Inga 

kända problem relaterat till vatten förekommer inom området i nuläget. Av samma anledning 

förekommer låga möjligheter till infiltration inom planområdet. Stora topografiska skillnader med 
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förhållandevis branta lutningar förekommer inom planområdet, vilket innebär att dagvattnet naturligt 

kommer rinna till de låglänta områdena utanför planområdet.  

 

Området bör definieras som gles bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vattens definition. 

Med hänsyn till planområdets placering, topografi och omgivande bebyggelse bör verksamhetsutövare 

(VA-huvudman) inte behöva dimensionera sin anläggning för mer än 2-års återkomsttid för regn vid 

fylld ledning respektive 10 års återkomsttid för trycklinje i marknivå vid dimensionering av nya 

dagvattensystem.  

 

Då det inte är kommunalt verksamhetsområde för dagvatten har VA-huvudmannen ingen skyldighet 

för upprättande av dagvattenanläggningar för fastighetsägare. Krävs dagvattenledningsnät för allmän 

plats, såsom vägar ansvarar VA-huvudmannen för dimensionering av detta. Verksamhetsutövaren 

ansvarar för avvattning av sin fastighet, enligt vad som fastställts i detaljplanen. Kommunen ansvarar 

för att hanteringen av dagvatten säkerställs och skyddsåtgärder som motverkar försämring av 

vattenförekomstens status, översvämning och erosion uppförs. 

 

Dagvattenavrinningens storlek bestäms främst av nederbördens intensitet och varaktighet, 

avdunstning, markytans beskaffenhet samt avrinningsområdets storlek, form och lutning. När 

naturområden bebyggs förändras den naturliga vattenomsättningen. 

 

Vegetationen och de betydelsefulla ytliga marklagren tas bort och ersätts av täckande, vattentäta 

konstruktioner som byggnader, vägar och parkeringsplatser. Vattenavrinningen från sådana ytor blir i 

högre grad direkt beroende av nederbörden, den blir snabb och dämpas knappt alls. Borttagandet av 

naturlig vegetation innebär dessutom att växternas förmåga att ta upp vatten och på annat sätt 

kvarhålla vatten elimineras. Avdunstningen blir mindre. Följden blir att volymen avrinnande ytvatten 

ökar.  

 

För aktuellt område förväntas dock skillnaderna bli små, sett till planerad exploatering relativt 

befintliga förutsättningar. 

 

7. Avrinningsområden och avvattningsvägar  

Avrinningsområdet tillhörande planområdet definieras utifrån topografiska barriärer.  Inga betydande 

tillskott av externt dagvatten som härstammar utanför planområdet förväntas ledas till planområdet. 

Vart dagvatten från respektive delområde tar vägen illustreras på nedanstående kartskiss. 
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Bildsammanfattning: Befintliga fastigheter väster om vägen avvattnas mot väster och nya fastigheter 

öster om vägen avvattnas mot öster.  

 

Det norra delområdet avvattnas mot havsviken väster om Lilla Kättelsö. 

Mellersta området avvattnas mot våtmarker belägna norr och öster om avrinningsområdet, som i sin 

tur står i förbindelse med havsviken söder om Lilla Kättelsö. 

 

Det södra delområdet avvattnas främst mot våtmarker i östra delen av planområdet, som i sin tur 

avvattnas mot norr och samma recipient som mellersta området. Viss del av södra området avvattnas 

mot lågpartier sydväst om planområdet och vidare till havsviken väster om Skafterna. 

 

8 . Dagvattenflöden och fördröjningsbehov  

Grundläggande ansats gällande dagvattenhanteringen är att leda dagvattnet till recipienten som 

området naturligt avvattnas till idag.  

Enligt kommunens fördjupade översiktsplan ska dagvatten tas om hand om lokalt vid ny bebyggelse. 

Tanken är att områdets framtida avrinning ska infiltreras så mycket som möjligt i marken och att 

avrinningen inte ska öka belastningen av dagvatten nedströms för hela området jämfört med dagens 

situation. Fördröjning och rening av dagvatten sker strax utanför planområdet innan det som inte 

infiltrerats leds vidare mot recipienten.  

För att man ska leva upp till målet, flödet och föroreningsbelastningen i recipienterna ska inte öka på 

grund av exploateringen, krävs att dagvattnet fördröjs, gärna genom åtgärder så högt upp i systemet 

som möjligt, samt att de nya planområdena planeras så att det alltid finns möjlighet för dagvattnet att i 

sista hand avrinna på mark ut från bebyggelseområdena utan att skador uppstår på byggnader eller 

anläggningar Detta innebär att inga instängda lågpunkter kan accepteras på gatu- eller tomtmark.  

Lila: Dike 

Grön: Kulvert 

Oranga ringar: Naturliga lågpunkter 

Pilarna visar flödesriktningar 
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Dimensionerande flöde har tagits fram i enlighet med svensk branschpraxis (rationella metoden). 

Parametrar och dimensioneringsprinciper från Svenskt Vattens publikation P 90 har använts. 

Koefficienter för planerad bebyggelse tar hänsyn till att det inom området kommer att finnas 

hårdgjorda ytor såsom gator och tak varifrån avrinningen till dagvattensystemet sker snabbt men även 

mjuka ytor som vegetationsytor där avrinningen går långsammare. Koefficienten för skog tar hänsyn 

till att det mesta av ytan upptas av vegetation.  

 

Avrinningskoefficienter och ytslag har tagits från Svenskt Vattens publikation P90. 

Fördelningen av olika ytslag inom utredningsområdet i nuläget ses i tabell 1 nedan. 

Nuvarande avrinning     

     

Ytslag Yta (ha) Avrinningskoefficient Reducerad yta Flöde 10-årsregn 

Natur, flack skogsmark 5 0,05 0,25 50,85 

Natur, bergig skogsmark 5 0,1 0,5 101,69 

SUMMA 10  0,75 152,54 

     

     

Efter exploatering     

     

Ytslag Yta (ha) Avrinningskoefficient Reducerad yta Flöde 10-årsregn 

Hårdgjord yta 0,15 0,75 0,11 22,37 

Takytor 0,25 0,9 0,22 44,74 

Tomtmark, gräsytor 1,8 0,05 0,09 18,3 

Natur, flack skogsmark 4 0,05 0,02 4,07 

Natur, bergig skogsmark 3,8 0,1 0,38 77,28 

SUMMA 10  0,82 166,76 

     
Dagvattenflödet från planområdet före och efter förändringen enligt aktuellt detaljplaneförslag har 

beräknats enligt rationella metoden3. Qdim=i(tr)*A* ϕ*kf. Se tabell ovan. 

 

Avrinningen från planområdet ökar från ca 152 l/s till ca 167 l/s, främst med anledning av 

tillkommande hårdgjorda ytor (tak, garageinfarter och entrégator). 

 
Återkomsttiden som rekommenderas för områden med gles bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vattens 

P90 är 10 år för trycklinje i marknivå. Hänsyn ska även tas till minst ett 100-årsregn vid 

höjdsättningen för att skydda bebyggelsen. Beräkningar har utförts inom planområdet för befintlig 

markanvändning och framtida markanvändning. 

 

9 . Val av dagvattensystem 

Enligt Jordabalken skall var och en vid användandet av sitt eget eller annans markområde ta skälig 

hänsyn till omgivningen. Vad gäller ytvatten som ansamlas inom en fastighet innebär denna allmänna 

hänsynsregel att en fastighetsägare, eller nyttjanderättshavare, inte aktivt får leda vatten från 

fastigheten, skötsel- eller vägområdet in på annans fastighet, till skada för annan. Om det inte är fråga 

om ett naturligt ytvattenflöde, utan ett vattenflöde som orsakats av en aktiv åtgärd, t.ex. avvattning av 

ett hustak, eller hårdgjord tomtyta, som samlas in för att sedan genom aktiv åtgärd ledas vidare, har 

den som är utfört åtgärden ansvar för det.  
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I och med att planområdet är kuperat kommer ingrepp att krävas i form av terrasering av högpunkter 

för att kunna anlägga ett gatunät samt möjliggöra exploatering av fastigheterna, men enligt aktuellt 

detaljplaneförslag kommer delavrinningsområdena huvudsakligen att fortsatt ha samma 

avgränsningar. Det tillkommer inget ledningsnät för allmän platsmark utan sker via befintliga 

naturliga avrinningsvägar. 

 

Tillkommande dagvatten består ej av ett potentiellt smutsigt dagvatten och utgör ett kvantitativt 

mycket litet tillskott till recipienten. Föreslagen bebyggelse bedöms ej medföra någon negativ 

påverkan på recipienten. Som alltid gäller dock att försöka nyttja dagvatten som den värdefulla resurs 

den kan vara och aktivt arbeta och planera för att hålla kvar vattnet i landskapet utan att för den skulle 

skada befintlig och tillkommande byggnation.  

Inom planområdet är det viktigt att naturmarken behålls i så stor utsträckning som möjligt för att 

minimera ökade flöden och föroreningsbelastningar. 

 

Dagvatten inom tomtmark föreslås i första hand infiltrera via grönytor men avledning ska också kunna 

ske mot angränsande naturmark. Inom tomtmark kan takavvattning ske via stuprör försedda med 

utkastare. Höjdsättningen av nya tomter och vägar behöver anpassas till naturmarken så att avledning 

av dagvatten kan ske via självfall. Bebyggelsen ska ligga något högre än gatorna. Detta så att 

dagvattnet som inte infiltreras på tomten rinner ut på gatan eller naturmarken. Höjdsättning sker i 

detaljprojekteringen.  

 

 

10. Förslag till planbestämmelser 

I detaljplaner kan endast frågor som har stöd i fjärde kapitlet i Plan- och bygglagen (PBL) regleras. 

Vid reglering av dagvattenhantering handlar det framför allt om att skapa goda förutsättningar för att 

avvattna kvartersmark och allmän plats samt att reservera de markområden som behövs för att avleda 

och ta hand om vattnet i allmänna VA-anläggningar.  

 

När det gäller åtgärder för rening regleras det inte via Plan- och bygglagen utan genom annan 

lagstiftning, främst Miljöbalken.  

 

Höjdsättning 

Markavvattningen är central i ett väl fungerande dagvattensystem. Ledstjärna bör vara att det ska 

finnas en marklutning ned mot planerad naturmark. Det säkerställer att avvattning alltid fungerar. Vid 

kraftiga regn ska ytvatten rinna bort ifrån byggnader och avledas på ett säkert sätt.  

 

Kan lokal hantering av dagvatten inte ske inom tomtgräns måste byggnader och andra hårdgjorda ytor 

placeras så högt att vatten kan avledas från dessa ovan mark ut över belägna infiltrationsytor. Likaså är 

det viktigt att inga ”instängda” partier skapas där vatten okontrollerat kan ställa sig ovanför markyta. 

 

Kvartersmark  

Såsom fastighetsägare får man inte avleda dagvatten till annan fastighet om så ej avtalats. Man 

ansvarar för att infiltrera eller på annat sätt fördröja uppkommet dagvatten inom respektive fastighet. 

Hårdgjorda ytor bör utföras i genomsläppliga material såsom grus eller plattor med genomsläppliga 

skarvar. Planbestämmelsen (b1) har införts på plankartan. Naturmark kommer även reserveras som 

natur. 

 



11 
 

11. Helhetsbild och sammanfattning  

Bedömningen är att uppkommet dagvatten efter exploatering ej har någon negativ påverkan på 

recipienten vare sig kvalitativt eller kvantitativt och att det ej riskerar att påverka 

miljökvalitetsnormerna. 

 

Med anledning av topografin krävs en genomtänkt höjdsättning för att inte avleda 

dagvatten från naturmark eller från blivande fastigheter mot annan fastighet vilken därav kan lida 

skada av detta.  Markhöjder regleras i detaljprojekteringen över planområdet och ny kvartersmark 

kommer inte anläggas under +2.7 m i RH2000. 

 

Den utökade bebyggelse som följer av planförslaget kommer att öka belastningen något av både 

prioriterade ämnen och förorenade ämnen. Denna ökning är dock mycket liten i förhållande till den 

totala mängd kväve som belastar vattenförekomsten. Sammanfattningsvis bedöms därför planen inte 

riskera att sänka den övergripande ekologiska statusen eller status på underliggande kvalitetsfaktorer.  

Påverkan på recipienten bedöms som ringa. Trots att ingen försämring av miljökvalitetsnormerna är att 

förvänta är det viktigt att se till att tillförsel av föroreningar begränsas genom implementering av 

föreslagna åtgärder. 

 


