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Bakgrund och syfte 
Utredningens syfte är att utifrån planområdets förutsättningar och framtida förhållanden föreslå en 
hållbar framtida dagvattenhantering.  
 
Planens förutsättningar  
Området används idag som naturmark. Jordarten är främst glacial lera med låg genomsläpplighet, se 
figur 1 i bilaga. Avrinning från naturmarken till befintlig dagvattenledning är idag låg. Allmän 
dagvattenledning löper längs med järnvägsrälsen och mynnar ut i en dagvattendamm för rening och 
fördröjning cirka 700 meter nedströms med slutrecipient Mönsteråsviken.   

Planområdet är relativt platt med aningens fall mot områdets norra del. Skiss på vattnets naturliga 
rinnväg vid skyfall visas i figur 3 i bilaga.  

Vid en havsnivåhöjning finns det risk att den norra delen av planområdet riskerar att temporärt 
översvämmas vid en havsnivåhöjning, enligt kommunens scenarier om högsta och lägsta 
medelvattenstånd för 100 år framåt.  
 
Framtida förhållanden 
Exploatering av planområdet innebär att ca 0.56 hektar naturmark kan omvandlas till hårdgjord yta 
från byggnader och asfalteringsytor. Det innebär en ökning av dagvattenflöde och föroreningsmängd 
från området till det allmänna dagvattennätet. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Slutrecipienten Mönsteråsviken, även kallad Mönsteråsområdet, bedöms inte uppnå god kemisk 
ytvattenstatus avseende bromerade difenylter, kadmium, kvicksilver och tribytyltenn. Den ekologiska 
statusen avseende näringsämnen är otillfredsställande. Målet är att uppnå god ekologisk status till 
2027.  
 

Framtida dagvattenhantering inom planområdet 
Målet för kommunen är att verka för fördröjning av dagvatten nära källan och att inte försämra 
vattenkvalitén i Mönsteråsviken. Som förslag på fördröjning och rening föreslås att mark reserveras 
för ett fördröjningsmagasin i planområdets norra del. För att förbättra rening och fördröjning kan ett 
öppet dagvattendike i anslutning till fördröjningsmagasinet anläggas i planens u-område. Eftersom 
området består av leriga jordlager är LOD med infiltation till grundvattnet begränsat och bör inte 
rekommenderas i planen.  

I och med att dagvattnet genomgår naturlig rening i planens öppna dagvattenlösningar och i 
kommunens dagvattendamm nedströms planområdet så bedöms inte MKN för Mönsteråsområdet 
försämras. Beräkningar och skiss på fördröjningsmagasin som följer Svenskt vattens minimikrav om 
dimensionering för 20-års regn för tät bostadsbebyggelse finns i bilaga 2.  



 

 

 

I kommunens dagvattenpolicy förespråkas även växtbeklädda tak, byggmaterial som minskar 
föroreningsgraden i dagvattnet, god skötsel av gator, gatusopning och minskad användning av 
vägsalt, för att främja ett renare dagvatten.   

Gällande havsnivåhöjning i planens norra del kommer dagens dagvattennät och annan infrastruktur i 
ganska stor del av Mönsterås tätort att behöva byggas om och anpassas för detta. Eftersom andra 
åtgärder behöver göras före denna enskilda plan tas ingen hänsyn till frågan om havsnivåhöjning och 
dagvatten i denna utredning.  

 

 

 
 



 

  

Bilaga 1 

 

Figur 1 Genomsläpplighetskarta, SGU 2019 

 

  

Figur 2. Höjdkurvor och flödesriktning för ytlig avrinning, Geosecma 2020. 
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     Bilaga 2 

 

Beräkning volym fördröjningsmagasin med rationella metoden 

 

Före expolatering 

A_naturmark = 1.0 ha 
Q_naturmark = 1.5 L/s/ha 

 Q_före = 1.5 L/s 

Målet är att flödet från området inte ska öka vid exploatering,  
dvs avtappningen från magasinet får max vara 1.5 L/s 

 

Efter exploatering 

A_hårdgjord = 0,56 ha 

Q_efter = Q_hårdgjordyta + Q_naturmark - Q_infiltration 

Här antar jag  

• att Q_naturmark = 0 L/s för kortvarigt regn 
• att Q_infiltration = 0 L/s pga siltiga jordlager 

 Q_hårdgjord = i * A * C * f 

Svenskt vatten P110, tabell 2.1 

 

 

 

Q_hårdgjord = i * A * C * f = 400 * 0,56 * 0,85 * 1,3 = 248 L/s 

 

Rationella metoden (Excelark nedladdat från Svenskt Vattens hemsida) 

V_magasin = 350 m3 

 

  

Återkomsttid 20 år 
Koncentrationstid 5 min 
C 0,85   
Klimatfaktor 1,3   

Q  

A  



 

 

 

Skiss utformning fördröjningsmagasin 
 

Arean för mark reserverat för dagvattenanläggning i planens norra del är ca 850 m2 exklusive u-
område. 

Fördröjningsmagasinet är dimensionerat till 350 m3 för att kunna magasinera ett 20-års regn enligt 
Svenskt Vattens krav. Lämpliga mått är Längd*Bredd*Djup (50m*7m*1m=350m3), se bild. Djup av 1 
m och släntlutning på 2:1 föreslås för säkerhetsaspekt. Dessa mått ryms inom ovan nämnda areal 
avsatt för dagvattenanläggning.  

 

Höjdnivån på fördröjningsmagasinets inlopp är +1.3 m.ö.h och utlopp +0.8 m.ö.h. Vid beräkning av 
dessa höjdnivåer är det antaget att lutningen på dagvattensystemet för hela planområdet är 10 ‰. 
Utloppsledningens vattengång får inte sänkas mer än +0.8 för att fördröjningsmagasinet ska tömmas 
med självfall ut till den allmänna dagvattenledningen. Marknivån är ca +3 i planområdet, således kan 
ett maximalt djup av 2 m för magasinet väljas.  
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