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Dagvattenutredning

1 Förutsättningar

1.1 Underlag
Underlag som har använts i detta PM.

· Underlag geoteknisk undersökning förbifart Mörbylånga Kyrkby (2017-11-30).

· Höjdkarta, Grundkarta, primärkarta, underlag och ortofoto.

· Förrättningshandlingar dikningsföretaget Södra och Norra Bårby, Mörbylånga och
Beteby ifrån 1899, (markavvattning område).

· Handlingar för Beteby dikningsföretag ifrån 1958.

· Mörbylånga kommuns Dagvattenpolicy (2014-10-06).

1.2 Befintlig avvattning och flödesvägar
Planområdet är 4 ha stort och består till stor del av åkermark och odlad mark.
Dagvattenavrinningen sker idag huvudsakligen som ytvattenavrinning till befintligt
dagvattendiket i nord-sydlig riktning. Höjdnivåerna varierar mellan +10,6 m till 13,0 m
längs dikesbotten, enligt GK_210 409.

Inom planområdet finns inget befintligt kommunalt ledningssystem för dagvatten.
Området avvattnas av dikningsföretaget Södra och Norra Bårby, Mörbylånga och Beteby
dikningsföretag ifrån 1899. Högsta tillåtna flöde till dikningsföretaget är 1,5 l/s ha, enligt
handlingar för Beteby dikningsföretag ifrån 1958.

Utifrån befintliga höjder har en analys av flödesvägar utförts i programvaran Scalgo Live.
Scalgo Live tar inte hänsyn till ledningsnätet utan betraktar endast ytlig avrinning. Inom
planområdet sker avvattning genom befintliga diken som sedan mynnar ut västerut till
recipienten Ö s Kalmarsunds kustvatten, se Figur 1.
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Figur 1: Befintlig avvattning och flödesvägar, Scalgo Live 2021.

1.2.1 Geotekniska förhållanden

Enligt tidigare geoteknisk utredning utförd av Sweco Civil år 2017 består planområdet
huvudsakligen av morän som utgörs av lermorän och siltig morän med varierande
innehåll av sand, sten och block. Detta ger en låg genomsläpplighet och därmed dålig
infiltrationsförmåga. Resultatet bekräftas även av SGU:s kartvisare (jordarter 1:1 miljon),
se Figur 2.
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Figur 2: SGU:s kartvisare jordarter, 2021.

1.3 Dikningsföretag
Planområdet omfattas delvis av båtnadsområde och avvattnas till dikningsföretaget Södra
och Norra Bårby, Mörbylånga och Beteby dikningsföretag ifrån 1899. Högsta tillåtna flöde
till dikningsföretaget är 1,5 l/s ha, enligt handlingar för dikningsföretaget Beteby
ifrån1958. Det innebär att avrinning från planområdet ska strypas till 2 l/s/ha, vilket ger
erforderlig fördröjningsvolym.
Förslagen dagvattenhantering ska enligt dimensioneringskrav i Svenskt Vatten P110
omhänderta ett 20-årsregn för öppna dagvattenlösningar (trycklinje i marknivå). En
strypning på 2 l/s/ha för ett 20-årsregn motsvarar att regn av återkomsttid 10 år stryps till
avrinning från naturmark, se Figur 3.
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Figur 3: Dikningsföretag Södra och Norra Bårby, Mörbylånga och Beteby dikningsföretag ifrån
1899. Väster om detta dikningsföretag syns Beteby dikningsföretag ifrån 1958 (svart skraffering).
Bildkälla: Mörbylånga kommun.

1.4 MKN och recipient
EU:s vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen år 2004
i Sverige. Det utgår från vattnets naturliga avrinningsområden istället för administrativa
gränser i form av län och kommuner. Vattenförekomsternas nuvarande ekologiska status
bedöms enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Den
kemiska statusen bedöms som god eller ej god. Målet är att inga vatten ska försämras
och att alla vatten ska ha uppnått minst miljökvalitetsnormen god status år 2015. Om
status var sämre än god 2015 kan årtalet för när normen ska följas flyttas fram eller ett
mindre strängt krav tillämpas med hjälp av undantag.

Recipient för planområdet är Ö s Kalmarsunds kustvatten (EU_CD: SE562000-162271)
och grundvattenmagasinet Västra Ölands kalkberg (EU_CD: SE629295-155070).



5(11)

RAPPORT
REV: 2021-05-11

DAGVATTENUTREDNING INFÖR DETALJPLAN FÖR FÖRBIFART MÖRBYLÅNGA KYRKBY

HC c:\users\sehaco\documents\dagvattenutredning_210511.docx

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

Enligt den senaste statusklassning i VISS (Vatten Information System Sverige) har Ö s
Kalmarsunds kustvatten en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.
Miljökvalitetsnorm för Kalmarsundskustvatten är att god ekologisk status ska uppnås till
år 2027. Vattenförekomsten har problem med övergödning. Bedömningen baseras på
växtplankton (klorofyll) som visar måttlig status med stöd av näringsämnen
(otillfredsställande status). Vattenförekomsten uppnår inte kraven för god ekologisk status
avseende biologiska kvalitetsfaktorer kopplat till övergödning. Utsläppsbehandlande
och/eller förebyggande åtgärder behöver genomföras för att minska utsläppet så att god
status kan nås 2027. Vattenförekomsten får en tidsfrist till 2027 med skälet tekniskt
omöjligt. Vattenförekomstens återhämtning tar tid och åtgärder bör därför sättas in så
snart som möjligt för att nå målet om god ekologisk status till 2027.

Gällande kemisk ytvattenstatus har Ö s Kalmarsunds kustvatten fått undantag i form av
mindre stränga krav för bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg), då det
bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av dessa ämnen till de nivåer som
motsvarar god kemisk ytvattenstatus.  De nuvarande halterna av PBDE och kvicksilver
(december 2015) får dock inte öka.

Grundvattenmagasinet Västra Ölands kalkberg har däremot en god kemisk status och
otillfredsställande kvantitativ status. Detta enlig miljökvalitetsnorm beror på att det visat
sig att efterfrågan på grundvatten uppenbart är större än tillgången eftersom det funnits
problem med vattenbrist och att man tvingats bygga avsaltningsverk och en vattenledning
från fastlandet för att stötta den kommunala dricksvattenförsörjningen. Avsaltningsverken
och vattenledningen från fastlandet kan även betraktas som åtgärder för att avlasta
grundvattentäkterna och därmed får dessa grundvattenförekomster en tidsfrist till 2027 för
naturlig återhämtning.

2 Beräkning av flöde och utjämningsvolymer

2.1 Avrinningskoefficienter
Utredning för dagvattenhanteringen baseras på Svenskt Vattens publikation P110.
Flödesberäkningarna för planområdena är baserade på markanvändning enligt Tabell 2-1
nedan.

Tabell 2-1: Markanvändning före och efter exploatering inom planområdet.

Markanvändning

(Före exploatering)

Yta (ha) Antagen avrinningskoefficient
(-)

Odlad mark 4,0 0,1

Markanvändning Yta (ha) Antagen avrinningskoefficient
(-)
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Planområdet är ca 4 ha stort. Den reducerade arean för området före exploatering är ca
0,4 ha, vilket medför en sammanlagd avrinningskoefficient på ca 0,1. Den reducerade
arean efter exploatering är ca 0,7 ha, vilket medför en sammanvägd avrinningskoefficient
på ca 0,4 med angivna avrinningskoefficienter.

2.2 Dagvattenflöden
Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av rationella metoden; en beräkningsmodell
som är baserad på regnintensitet och andelen hårdgjorda ytor enligt Svenskt Vattens
publikation P110. En klimatfaktor används för anpassning till ett troligt framtida klimat.

Värdena i Tabell 2-1 och används som indata för beräkning av flöden före och efter
exploatering inom planområdet. För beräkningarna har en klimatfaktor på 1,25 valts,
vilket medför 25 % större flöden före och efter exploatering. Resultatet kan ses nedan i
Tabell 2-2.

För dimensioneringen används en regnvaraktighet på 10 min före och efter exploatering.
I rationella metoden är regnets varaktighet samma som tillrinningstiden (tiden det tar för
dagvattnet att transporteras till beräknad anslutningspunkt).

Tabell 2-2: Flödesberäkningar före och efter exploatering i planområdet med en varaktighet på 10
min före och efter exploatering.

Flöde (l/s) 10-
årsregn

20-
årsregn

100-
årsregn

Före exploatering 115 150 250

Efter exploatering 470     600 1000

2.3 Erforderlig fördröjningsvolym
Fördröjningsåtgärderna inom planområdet är dimensionerade för ett utgående flöde med
naturlig avrinning 1,5 l/s/ha motsvarande 6 l/s, baserad på högsta tillåtna flöde till
dikningsföretaget Södra och Norra Bårby, Mörbylånga och Beteby ifrån 1899.

Skillnaden i volym mellan inflöde och utflöde under den mest kritiska perioden utgör den
erforderliga fördröjningsvolymen. Intensitet, maxflöde och magasinsvolym beräknas för
varaktigheter från 10 minuter till 4 dygn. Den maximala magasinsvolymen under detta
tidsspann väljs sedan som dimensionerande. Ett regn med 20-års återkomststid används
vid dimensioneringen (enligt riktlinjer från Svensk Vatten), vilket ger en erforderlig
fördröjningsvolym på ca 1000 m3 inom planområdet.

(Efter exploatering)

Asfalt (väg) 1,8 0,8

Odlad mark 2,2 0,1
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3 Skyfallsanalys

3.1 100-årsregn
Verktyget SCALGO Live används för analys av rinnvägar och lågpunkter i händelse av
extrem nederbörd. SCALGO Live är ett GIS-baserat beräkningsverktyg som bygger på
analys av terrängdata. Modellen beräknar hur vatten ställer sig i lågpunkter i terrängen
när terrängen belastas med en viss volym vatten. Om tillräckligt mycket vatten rinner till
en lågpunkt för att den ska fyllas upp kommer vatten att kunna rinna vidare till nästa
lågpunkt. Om den vattenvolym som belastar terrängen inte är tillräcklig för fylla upp
lågpunkten kommer inget vatten att rinna vidare från lågpunkten. SCALGO Live är ett
statiskt (tidsberoende) beräkningsverktyg. När modellen belastas med en viss volym
vatten kommer denna volym omedelbart inställa sig i terrängens lågpunkter. Modellen tar
inte hänsyn till det hydrodynamiska förloppet från att regnet faller på marken tills dess att
vattnet når en lågpunkt. Detta innebär att modellen inte kan identifiera effekter av tröghet
i systemet.  Flödesvägarna illustreras enbart som linjer som följer topografiska lågstråk i
vilka oändlig mängd transport av vatten beräknas kunna ske. Flöden och verklig
utbredning av flödesvägarna, vilket är av vikt vid bedömning av konsekvens och
översvämningsrisk längs med flödesvägen, är okända. Verktyget tar heller inte hänsyn till
ledningsnät, trummor, viadukter eller dylikt som kan påverka riktning på rinnvägarna.
Det går inte att koppla karterade lågstråk och lågpunkter till nederbörd av en specifik
storlek eller återkomsttid. Metoden tar heller inte hänsyn till infiltration, avdunstning eller
avledning i ledningsnät.

För avrinningsområdet görs antagandet att det finns en utbyggd anläggning som
dimensionerats för att omhänderta ett 20-årsregn med 60 minuters varaktighet. Detta då
kringliggande befintliga anläggningar troligtvis har dimensionerats för avledning av ett 20-
årsregn enligt då gällande branschstandard Svenskt Vatten P90. Ett 10-årsregn med 60
minuters varaktighet har en intensitet på 189 l/s∙ha, eller 32 mm inklusive en klimatfaktor
på 1,25.

Ett 100-årsregn med 1 timmes varaktighet har en volym på 68 mm, antaget en
klimatfaktor på 1,25 enligt P110. Antagandet att nuvarande ledningsnät kan hantera ett
10-årsregn ger ett avdrag på 32 mm, vilket ger en nettoregnsvolym på 36 mm.
Utbredningen av den översvämning som uppstår vid det beräknade 100-årsregnet (36
mm nettonederbörd) visas i Figur 4.
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.

Figur 4: 100-årsregn (36 mm nettonederbörd efter exploatering. Källa: Scalgo Live 2021.

Skyfallsanalysen visar situation efter exploateringen. Detaljplaneområdet ser ut att inte
klara sig från översvämning vid 100-årsflöde. Det är dock viktigt att exploateringen inte
förvärrar situationen inom och utanför planområdena. Vägen ska läggas högre än
fastighetsmark så att dagvatten kan avledas ytligt till omkringliggande odlad mark vid
extrema regn. Höjdsättningen av planområdet skall projekteras för att säkra bebyggelsen
mot översvämning.
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4 Förslag till dagvattenhantering
Att hantera dagvattnet från de hårdgjorda ytorna inom området med hjälp av öppna
dagvattenlösningar bedöms vara mest fördelaktigt, både ur ett tekniskt och ekonomiskt
perspektiv. En öppen dagvattenhantering medför en trög avledning och fördröjning som
avlastar recipienten. Det har dessutom positiva effekter så som en ökad biologisk
mångfald och ökade estetiska värden. Den planerade exploateringen kommer att leda till
att delar av befintlig mark hårdgörs.

För att kunna fördröja dagvatten från planerad väg/förbifart inom planområdet har
beräkningar visat att det krävs en fördröjning av 1000 m3 i dagvattenanläggningar.

Fördröjning och viss rening av dagvattnet görs förslagsvis med hjälp av öppna diken. En
skiss över föreslagna lösningar visas i Figur 5.

Figur 5: Skiss över föreslagna lösningar.

Det föreslås att dagvatten hanteras genom vägdiken och att vägen lutar enkelsidigt mot
den sida där det föreslagna diket går. Diket i norra sidan av infarten föreslås anläggas
väster om vägen så att vattnet hinner renas innan utsläpp till dikningsföretaget. Diket kan
anslutas med en trumma till dikningsföretaget. Dikena föreslås utformas med bottenbredd
på 0,5 m och släntlutning 1:4 för att uppnå utjämningsvolym för rening och fördröjning av
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dagvatten. Dagvatten från vägen i söder föreslås avvattnas genom ett dike som kan
anslutas vidare till dikningsföretaget. Förslag för placering av anläggningarna är baserade
på befintliga höjder för befintligt dike samt för omkringliggande mark. Vid projektering av
vägen måste hänsyn tas till höjdsättning så att dagvatten rinner med självfall till befintligt
dikessystem.

4.1 Avledning av dagvatten och höjdsättning
Föreslagen dagvattenhantering bygger på principen att dagvatten hanteras lokalt och
genomgår fördröjning och rening innan det når recipienten. För att möjliggöra en öppen
dagvattenhantering är höjdsättningen viktig. Höjdsättningen ska göras så att vägen lutar
mot den sida där föreslaget dike går. Vägen ska läggas högre än fastighetsmark så att
dagvatten kan avledas ytligt till omkringliggande odlad mark vid extrema regn.
Höjdsättningen av planområdet skall projekteras för att säkra bebyggelsen mot
översvämning.

5 Föroreningsanalys
Den planerade exploateringen medför byggnation av ny förbifart för Mörbylånga Kyrkby.
Detta innebär en förändring av markanvändningen inom planområdet. En ökad
hårdgörningsgrad kommer att innebära en ökad föroreningsbelastning.

Beräkning av föroreningsbelastning har utförts med hjälp av den webbaserade recipient-
och dagvattenmodellen StormTac. Modellen är ett planeringsverktyg där översiktliga
beräkningar av flöden och koncentrationer av olika föroreningar kan utföras. Nödvändiga
indata består i modellen av nederbördsdata samt det aktuella områdets area och
markanvändning. Generellt är vissa specifika ytor (till exempel trafikerad asfaltsväg) den
största källan till föroreningar.

Till beräkningarna nyttjar modellen vetenskapligt granskade schablonhalter av
föroreningar baserade på flödesproportionell provtagning. Nederbördsdata för det
aktuella området hämtas från SMHI. För planområdena används ett årsmedelvärde för
nederbörd på 471 mm, korrigerat med en faktor 1,1 som kompensation för underskott i
mätningarna.

Ur dagvattenkvalitetsperspektiv är det också viktigt att studera föroreningsmängder som
når recipienten på årsbasis eftersom vissa föroreningar kan leda till kroniska effekter i
miljön och därmed försämra miljökvalitetsnormerna för recipienten, vilket inte får ske
enligt vattendirektivet.

5.1 Koncentrationer och mängder efter exploatering
För analys i StormTac används schablonhalter som varierar med vilken typ av yta som
väljs. För befintlig mark har typer av ytor använts som odlad mark samt för efter
exploatering använts ytor som väg och odlad mark.

De scenarion som jämförs är före exploatering, efter exploatering utan dagvattenåtgärder
och exploatering med rening i svackdiken. Beräknade föroreningshalter i Tabell 3 jämförs
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med riktvärden för föroreningsinnehåll i dagvattenutsläpp från Riktvärdesgruppens
riktvärden.
Tabell 3-1 Föroreningsberäkning före och efter exploatering. Beräknade föroreningshalter (µg/l) och
föroreningsmängder (kg/år) före och efter exploatering. Totala reningseffekter (%) för vägdiken
jämförs mot Riktvärdesgruppens riktvärden. Fetmarkerade värden överstiger riktvärdena.

Exploateringen innebär just en ökad belastning avseende parametern suspenderat
material (SS). Suspenderat material omfattar partiklar som transporteras i suspenderad
fas och benämns ofta som TSS (Total suspended solids). Suspenderad fas innebär att
partiklarna transporteras i vattenfasen, men sedimenterar med tiden då vattnet står mer
eller mindre stilla. Ursprunget för partiklar från snösmältning och avrinning från vägar är
relativt väldokumenterat. Dessa partiklar kan innehålla stora mängder föroreningar, bland
annat tungmetaller, bakterier, salter och organiska ämnen, alla med ursprung från olika
antropogena källor, som exempelvis trafik, slitage av fordonsdelar, vägslitage, korrosion
samt lokal atmosfärisk deposition (Schillinger & Gannon, 1985; Hvitved-Jacobson &
Yousef, 1991; Marsalek et al., 2008).

Före reningsåtgärder överstiger ett flertal ämnen riktvärdena, vilket tyder på att någon
form av reningsåtgärd är nödvändig. Föreslagna vägdiken minskar markant
föroreningshalterna efter exploatering. Efter rening underskrider samtliga beräknade
föroreningshalter Riktvärdesgruppens riktvärdena för dagvattenutsläpp.

Det bedöms att föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten från planområdet ger en
god föroreningsreduktion som uppfyller krav för kvalitet. Om dessa åtgärder vidtas
bedöms påverkan på vattenkvaliteten i recipienten på grund av den nya exploateringen
vara försumbar.

Ämne Riktvärde
[µg/L]

Före
exploat.
[µg/L]

Före
exploat.
[kg/år]

Efter
exploat.
[µg/L]

Efter
exploat.
[kg/år]

Rening
(vägdike) [%]

Efter
rening
[µg/L]

Efter
rening
[kg/år]

Fosfor (P) 160 17 0,26 58 1,2 30 40,6 0,8

Kväve (N) 2000 430 6,6 940 20 20 752 16

Bly (Pb) 8 5,6 0,004 4,7 0,1 40 2,8 0,06

Koppar (Cu) 18 6,3 0,096 11 0,24 20 6,6 0,14

Zink (Zn) 75 15 0,22 14 0,29 55 6,3 0,13

Kadmium
(Kd) 0,4 0,19 0,003 0,21 0,004 35 0,13 0,003

Krom (Cr) 10 3,7 0,056 4,7 0,099 35 3,0 0,06

Nickel (Ni) 15 5,9 0,09 5,8 0,12 50 2,9 0,06

Suspenderat
material (SS) 40000 32 000 480 45 000 950 65 15 740 332

Bens[a]pyren
(BaP) 0,03 0,009 0,0001 0,0095 0,0002 15 0,008 0,0001
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