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1 INLEDNING 

I denna plan beskrivs förutsättningarna för dagvattenhantering i kommunen samt arbetet med detta för att möjliggöra 

framtida utveckling i linje med kommunens Översiktsplan.  

Dagvatten är tillfälliga flöden av vatten i form av nederbördsvatten så som regn och smältvatten, samt tillfälligt 

framträngande grundvatten som rinner eller lägger sig på markytan inom områden med bebyggelse. Vattnet sköljer 

med sig föroreningar och kan orsaka översvämning, men är också en resurs som kan användas för bevattning och 

rekreation.   

Oskarshamns kommun ska värna och skydda vattenresurser och skapa ytor för behandling av samhällets dagvatten. 

Arbetet med långsiktigt hållbar dagvattenhantering i kommunen ska bedrivas enligt de principer för 

dagvattenhantering och klimatanpassning som fastställts i kommunens VA-policy1 samt konkretiserats i 

dagvattenstrategin.  

I dagvattenplanen och tillhörande geografisk information redovisas en översiktlig beskrivning av dagvattennät i 

kommunens mindre orter, samt mer detaljerade uppgifter om centralorten Oskarshamn. För det definierade 

utredningsområdet beskrivs uppgifter om recipient, flödesvägar, dagvattenledningar och kapaciteter i 

dagvattensystem.  

I planen pekas lämpliga platser för dagvattenåtgärder ut. Dessa har identifierats genom analyser av flödesvägar, 

recipienters känslighet, översvämningsrisk i samband med nederbörd samt kommunens planer för ny bebyggelse, 

vilka identifierats som utbyggnadsområden i kommunens översiktsplan.   

1.1 SYFTE OCH MÅL 

Dagvattenplanen följer kommunens VA-policy, VA-plan och dagvattenstrategi. Utgångspunkten är att skapa 

förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.  

Syftet med planen är att:  

- Beskriva förutsättningarna i kommunen gällande dagvattenhantering avseende flöden, ledningskapacitet och 

vattenansamlingar till följd av nederbörd. 

- Föreslå markytor att reservera för att möjliggöra åtgärder för samlad dagvattenhantering. Dels för att klara av 

eventuella krav på rening, dels för att hantera eventuella översvämningsrisker vid skyfall  

- Beskriva recipienterna som huvudsakligen tar emot föroreningar från dagvattnet i centralorten, samt hur 

planerad utbyggnad enligt ny översiktsplan förändrar dagvattensituationen avseende föroreningsrisk för 

recipienter.  

Parallellt med denna plan har en dagvattenstrategi tagits fram. I det dokumentet konkretiseras kommunens 

ställningstaganden utifrån VA-policyn samt att ansvarsfördelning gällande dagvatten i kommunens organisation 

tydliggörs. Dessa båda dokument utgör underlag för det fortsatta arbetet med hållbar dagvattenhantering. 

1.2 UPPDRAGET 

WSP har fått uppdraget att sammanställa en dagvattenplan för Oskarshamns kommun till underlag för 

översiktsplaneringen. I arbetet har ingått att sammanställa befintligt underlag, samt att för centralorten analysera och 

beskriva risker för förorening från dagvattenhantering i förhållande till Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) respektive 

översvämning avseende skyfall. Utifrån analyserna har ytor identifierats som bör avsättas för dagvattenhantering.  

 
1 sidorna 5-7 i VA-policy Oskarshamns kommun, Antagen av Kommunfullmäktige 2013.  
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1.3 SÅ HAR ARBETET BEDRIVITS 

Dagvattenplanen har sammanställts av WSP som även genomfört analyser. Arbetet har kontinuerligt stämts av med 

kommunens beställare samt vid behov med referensgruppen. I kommunens referensgrupp har representanter för 

funktioner inom utveckling, fysisk planering, miljö, mark- och exploatering, gata samt VA deltagit. 

 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 UTBYGGNADSOMRÅDEN 

I Oskarshamns kommuns översiktsplan finns det 20 utpekade utbyggnadsområden i anslutning till centralorten. 

Utbyggnadsområdena består främst av bostäder, men det finns även områden som är planlagda för verksamheter. 

 

Figur 1. Illustration över utbyggnadsområden, lila skraffering visar planerat verksamhetsområde, blå skraffering visar planerat 
bostadsområde. 

2.2 AVGRÄNSNINGAR 

2.2.1 Utredningsområde för centralorten  

Utredningsområdet som har analyserats avseende risker för förorening och översvämning har definierats tillsammans 

med Oskarshamns kommun. Ytan har avgränsats så att samtliga utbyggnadsområden och dess avrinningsområden 

innefattas i området, se Figur 2. Utredningsområdet är alltså större än bebyggelsen i centralorten.  
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Figur 2. Illustrationen redovisar utredningsområdet för centralorten med en svart linje. 

2.2.2 Recipienter för utredningsområdet 

Avrinningsområdet för utredningsområdet berör tre vattenrecipienter: vattendraget Döderhultsbäcken och de två 

kustområdena Inre Oskarshamnsområdet och Oskarshamnsområdet.  

 

Figur 3: Illustrationen redovisar de tre recipienterna där Döderhultsbäcken är orange, Inre Oskarshamnsområdet är grönt samt 
Oskarshamnsområdet är rosa. 

2.2.3 Övriga orter 

Övriga orter med dagvattennät som beskrivs översiktligt i rapporten gällande befintlig dagvattenhantering är Kristdala, 

Figeholm, Fårbo, Misterhult och Påskallavik 
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2.3 UNDERLAG FÖR DAGVATTENPLAN 

Underlag för dagvattenplanen har erhållits från Oskarshamns kommun 

• Dagvattenledningsnätet från kommunens ledningskartverk 

• Skyfallsanalys Oskarshamn (DHI, 2014)  

• Detaljerad skyfallsmodellering för Oskarshamn (DHI, 2018).  

• Utbyggnadsområden från översiktsplanen för Oskarshamns kommun 

• Fastighetskartan, Lantmäteriet 

• NNH, Lantmäteriet 

• Dagvattendammar 

• Kommunalägd mark 

WSP har även inhämtat data från tillgängliga databaser och myndigheter 

• Nationella marktäckedata, Naturvårdsverket 

• Potentiellt förorenade områden, Länsstyrelsen 

• Jordbruksblock, Jordbruksverket 

• Miljökvalitetsnormer, VISS 

 

 

3 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

I detta avsnitt beskrivs befintliga dagvattennät i kommunen. Källor för avsnittet, om inget annat anges, är: 

Oskarshamns kommuns ledningskartverk, VA-översikt Oskarshamns kommun (Norconsult, 2012), Skyfallsanalys 

Oskarshamn (DHI, 2014) samt Detaljerad skyfallsmodellering för Oskarshamn (DHI, 2018).  

I Oskarshamns kommun finns dagvattennät utbyggt framförallt i centralorten. Även i de mindre orterna Påskallavik, 

Kristdala, Figeholm, Fårbo och Misterhult finns dagvattennät. Figur 4 visar vilka av kommunens orter som har 

dagvattennät.  

Mycket av bebyggelsen i kommunen finns nära kusten. Marken består till stor del av berg och morän, med inslag av 

isälvssediment, sand och lera. Det kustnära läget och markens beskaffenhet gör att dagvattnet i många fall går orenat 

rakt ut i Östersjön.  

Största delen av ledningsnätet separerar dag- och spillvatten i centralorten, men det förekommer också kombinerade 

system. Det finns några anlagda dammar för att rena dagvatten i och omkring centralorten. Det finns också naturliga 

bäckar och grävda diken som fungerar som recipienter, innan vattnet når Östersjön.  

I de mindre orterna finns vissa sträckor av kombinerade ledningar, men i merparten av ledningsnätet är dag- och 

spillvattenledningar separerade. I en stor del av orterna tas dagvattnet hand om lokalt, där dagvatten avleds från 

tomter direkt till diken. Merparten av alla dagvattenledningars utsläppspunkter är i mindre bäckar eller diken utan 

särskild rening. Orterna som är belägna vid kusten har också punkter där dagvatten går ut i Östersjön. 

Den årliga nederbörden i kommunen är vanligtvis mellan 500–600 mm, varav 20–25 procent brukar falla som snö2. I 

och med de pågående klimatförändringarna förväntas mer nederbörd falla i regionen, men även att den kommer mer 

ojämnt spridd över året. Perioder med torka liksom kraftiga skyfall väntas inträffa oftare i framtiden. Klimatmodellerna 

visar även att allt mer av den totala årsnederbörden kommer att falla på vintern, upp till 50 procent till år 2100. 

Samtidigt förväntas då att en större andel av nederbörden kommer att falla som regn3.  

 
2Värdena gäller ”Normal uppmätt årsnederbörd”, medelvärde åren 1961-1990. Källa SMHI hemsida (hämtat 2021-02-02) 
https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord  
3 SMHI, 2015. Framtidsklimat i Kalmar län - enligt RCP-scenarier. Rapport: Klimatologi 26 

https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord
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Figur 4: Blå trianglar i kartan markerar orterna i kommunen där kommunalt dagvattennät är utbyggt: Oskarshamn, Påskallavik, 
Kristdala, Fårbo, Figeholm samt Misterhult. Källa: Oskarshamns kommun och Lantmäteriet.  

3.1 YTVATTEN 

3.1.1 Översvämningsrisk 

Översvämningar kan orsakas av många olika faktorer, såsom hög havsnivå, höga flöden i vattendrag, tekniska fel 

eller kraftiga regn. I dagvattenplanen behandlas framförallt översvämningsrisker kopplade till nederbörd.  

Flera aktörer i samhället har ansvar för att undvika eller kontrollera skador som kan orsakas av regn. I 

dagvattenstrategin beskrivs ansvarsförhållanden vad gäller olika regn mer ingående. Fördelningen beror bland annat 

på hur sannolikt det är att ett regn kommer, då VA-huvudmannen till exempel ska se till att regn som kommer relativt 

ofta hanteras, medan extrema regn inte kan hanteras i dagvattennät utan skador undviks genom god planering. 

Fastighetsägare har stort ansvar för att undvika risk och skada på sin egendom.  

Det är viktigt att ha i åtanke att översvämningar, dvs. ansamlingar av vatten på markytan, inte nödvändigtvis utgör ett 

problem. Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust eller skada, påverkar kommunikation/transport, eller vid 

risk för hälsa och liv. Exempelvis uppstår sällan en värdeförlust då grönytor översvämmas, medan stora värden kan 

gå förlorade då till exempel ett villaområde eller större trafikled drabbas.   

Oskarshamns kommun har olika underlag till stöd för att bedöma översvämningsrisker från bland annat skyfall, men 

även för översvämning i sjöar och vattendrag. Underlagen i form av geografisk information finns i de flesta fall i 

kommunens ”webb GIS”, som stöd för handläggning. Några användbara underlag är:  

- Geografisk höjdmodell med möjlighet att markera olika havsnivåer 

- Översvämningskartering för 100-årshändelse i Emån 

- Skyfallsanalyser för kommunens tätorter, se vidare avsnitt 3.1.2 
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- Information om ett vattendrags ”svämplan4” 

- Markfuktighetskarta, underlag från Skogsstyrelsens karttjänster5 

- Eventuell dokumentation av historiska översvämningar  

- Klimatscenarier för vattendragets framtida flöden  

3.1.2 Skyfallsanalys 

Oskarshamns kommun har gjort skyfallsanalyser för alla orter, som är ett viktigt underlag i för att hantera 

översvämningsrisker. Resultaten visade på att det finns områden med stor risk för översvämning vid 100-årsregn. 

Dels finns områden som är lämpliga att bevaras som översvämningsytor (t.ex. grönområden) men även områden där 

vattnet kan orsaka värdeförluster, som större vägkorsningar och inom villabebyggelse.  

3.2 DAGVATTENHANTERING I DE MINDRE ORTERNA 

Kommunala dagvattennät finns i orterna Kristdala, Figeholm, Fårbo, Misterhult samt Påskallavik. Anläggningarna är 

generellt dimensionerade utifrån de branschstandarder som gällde då de anlades, vilket betyder att kapaciteten i 

dagvattenledningsnätet och dagvattenanläggningar kan variera mellan och inom de mindre orterna. Även om 

incidenter med översvämmande vatten har inträffat, så finns det generellt inga stora problem med kapacitetsbrist 

kopplat till dagvattenhantering i de mindre orterna. Figurerna 5 till 9 nedan visar dagvattenledningsnäten i varje ort. 

För respektive ort beskrivs också markförhållanden översiktligt, baserat på SGU:s jordartskarta.  

 

3.2.1 Kristdala  

 

Figur 5: Dagvattennätet i Kristdala visas med gröna linjer.  

 

 
4 Svämplan kallas det landområde utmed vattendraget som regelbundet översvämmas tack vare naturliga variationer i vattenflödet. 
Gränsen för vad som tillhör svämplanet är ofta diffus. Oftast brukar man avgränsa svämplanet till gränsen för 100-årsflöden. 
Länsstyrelsen tillhandahåller en mycket översiktlig kartering av svämplan.  
5 Markfuktighet ingår i skogsstyrelsens karttjänst med ”skogliga grunddata”, och kan ge en tydligare indikation på vilken mark som 
vanligtvis är blöt. Se https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogliga-grunddata/  

Kristdala

https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogliga-grunddata/
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I Kristdala finns dagvattennät utmed flera av gatorna. Se 

 

Figur 5. I de nordvästra delarna av orten består marken i huvudsak av berg, medan marken i södra delen (i huvudsak 

utan dagvattenledningar) utgörs av morän.  

 

3.2.2 Figeholm 

 

Figur 6: Figeholm. Dagvattennätet visas med gröna linjer. 

I Figeholm finns dagvattennät i stora delar av orten, se Figur 6. Det finns flera utloppspunkter till Östersjön. Söder om 

genomfartsvägen består marken i framförallt av morän. I övriga delar är marken huvudsakligen berg och morän. 

Figeholm
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3.2.3 Fårbo 

 

Figur 7: Dagvattennätet i Fårbo visas med gröna linjer. Vid trafikplatsen söder om Fårbo finns även diken och en dagvattendamm 
som sköts av Trafikverket. 

 

I Fårbo finns dagvattenledningar utmed de flesta av gatorna, se Figur 7. Marken i norra delen av byn är i huvudsak 

sand och isälvssediment (väg E22 följer isälvsavlagringen). I östra och södra delarna av Fårbo består marken främst 

av berg och morän. 

Vid rastplatsen i Fårbo finns en dagvattendamm som har anlagts för att ta hand om dagvatten från E22 inom 

vattenskyddsområdet för Fårbo vattentäkt. Den sköts av Trafikverket. 

Fårbo
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3.2.4 Misterhult 

 

Figur 8: Dagvattenledningar i Misterhult visas med gröna linjer. 

I Misterhult finns dagvattennät utmed genomfartsvägen samt flera gator. Se Figur 8. Misterhultsvägen som går 

igenom orten följer ett stråk av isälvssediment som omges av bergig mark. Bebyggelsen i södra delen av byn ligger på 

bergig mark 

3.2.5 Påskallavik 

 

Figur 9: Dagvattennät i Påskallavik visas med gröna linjer.  

I Påskallavik finns dagvattennät i flera områden, se Figur 9. I några punkter släpps vattnet direkt ut till Östersjön. 

Marken i samhället består till stor del av isälvssediment, sand och morän, och i mindre grad av berg jämfört med de 

andra orterna. 

Påskallavik

Misterhult
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3.3 DAGVATTENHANTERING I CENTRALORTEN 

I centralorten Oskarshamn finns ledningsnät för dagvatten i stora delar av bebyggelsen. Ledningar finns från Svalliden 

i väster ut till kusten i öster, samt från Saltvik i norr till Kristineberg, Mysingsö och Storskogens industriområde i söder. 

Figur 10 nedan visar dagvattennätets utbredning, samt befintliga dagvattendammar. 

Eftersom staden ligger intill kusten och marken i huvudsak består av berg, finns det begränsade möjligheter att bygga 

dagvattenanläggningar för rening. I vissa områden består marken till större del av morän (Södertorn och Ernemar), i 

Döderhultsdalen och norr om hamnen finns områden med lera.  

Historiskt har fokus för dagvattenhantering generellt varit att bli av med vattnet. Dagvatten från en stor del av 

bebyggelsen, det som avleds via kommunala dagvattenledningar, går direkt ut till recipient. Det finns ett flertal 

dagvattenutlopp längs med bebyggelsens utbredning.  

Miljöfarliga verksamheter har rening av dagvattnet på sina fastigheter, där det har bedömts nödvändigt. För 

industriområdena som ligger utmed E22 finns även kommunala dagvattendammar.  

 

Figur 10: Översiktskarta över centralortens dagvattennät. Gröna linjer är dagvattenledningar och skrafferade områden är befintliga 
dagvattendammar. 

 

Mycket få dagvattenanläggningar för fördröjning och rening finns inom Oskarshamns kommun. Det finns fyra 

dagvattendammar med fördröjande/ renande funktion i eller i anslutning till centralorten. Dessa är belägna vid Klämna 

(för rening av dagvatten från västra industriområdet), Kristineäng (hanterar vatten från bostadsområde), Storskogens 
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industriområde (diken och en damm) och vid Mörkret (fördröjer och renar vattnet från snötippen)6. Det finns också 

naturliga bäckar och grävda diken som fungerar som recipienter och har viss reningseffekt. 

3.3.1 Modellering av dagvattenledningsnätet samt skyfallsanalys 

Oskarshamns kommun har i två omgångar tagit fram skyfallsanalyser, vilka utfördes av DHI. Detta utfördes vid två 

separata tillfällen. 2014 utfördes en skyfallsanalys baserat på ett regn med 20-års återkomsttid samt för regn med 

100-års återkomsttid (extremregn, inräknat klimatförändring) över kommunens tätorter med omgivningar. 2018 

utfördes en detaljerad skyfallsanalys där ytvattenavrinning och ledningsnät har modellerats och sammankopplats för 

centralorten. Modelleringen av ledningsnätet utfördes med ett regn med 20-års återkomsttid och skyfallsanalysen vid 

ett regn med 100-års återkomsttid, 

Resultaten för dessa skyfallsanalyser har fungerat som indata vid framtagandet av markreservationer för 

dagvattenhantering i kap 4. 

3.3.2 Kapacitetsbrister i ledningsnät 

Dagvattenledningarna är generellt dimensionerade utifrån de branschstandarder som gällde då de anlades, vilket 

betyder att kapaciteten i dagvattenledningsnätet kan variera mellan olika områden. 

Vid DHI:s modellering av ett 20 års regn påvisades det att ledningsnätet generellt inte har kapacitet för ett sådant 

regn. En stor del av ledningsnätet är troligen dimensionerat för 10-årsregn, enligt de standarder som gällde då de 

byggdes. Ledningsnätet sträcker sig från Saltvik i norr till Kristineberg i söder och i västlig riktning ut till Döderhult. 

Modelleringen påvisar att stora delar av nätet får en trycknivå ovanför marknivån vid en större regnhändelse, se Figur 

11.  

 
6 Vatten- och avloppsplan för Oskarshamns kommun, Aktualiserad i KF 2020-09-14, § 131 
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Figur 11: Modellering av Oskarshamn centralorts ledningsnät vid ett 20 års regn. Röda linjer är ledningar som har en trycklinje 
ovanför marknivån, orange linjer visar ledningar som har en trycklinje som är mellan en och noll meter under marknivån och gröna 
linjer visar ledningar som har en trycklinje som är mer än en meter under marknivån. 

 

4 FÖRSLAG TILL MARKRESERVATIONER FÖR 
DAGVATTENÅTGÄRDER 

I kommunens fördjupade översiktsplan från 2014 pekas grönytor ut, som är lämpliga för lokalt omhändertagande av 

dagvatten, i Oskarshamns tätort. Det är områden med naturliga lågpunkter eller som ligger intill vattendrag som anses 

lämpliga där de utöver funktion som utjämningsmagasin kan ha en sedimenterande och renande effekt på 

vattendraget.  

Under arbetet med dagvattenplanen har fler faktorer legat till grund för utpekandet av lämpliga ytor/områden för 

dagvattenåtgärder eller dagvattenhantering inom utredningsområdet. De ytor som har identifierats är lämpliga för att 

fördröja stora flöden och/ eller för anläggningar för sedimentering och rening av dagvatten.  

Lämpliga ytor/områden har identifierats genom analyser av flödesvägar, dagvattenledningsnätets kapacitet, 

översvämningsrisk i samband med nederbörd samt kommunens planer för ny bebyggelse i översiktsplanen. Vid 
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kraftiga regn faller mer nederbörd än vad dagvattennät och markens infiltrationsförmåga kan ta hand om. 

Skyfallsutredningen som utfördes av DHI (2018) visade på var vatten kan bli stående vid kraftig nederbörd, vilket är ett 

underlag för att identifiera lämpliga områden för öppna dagvattenlösningar. 

I utpekandet av lämpliga ytor för dagvattenåtgärder/dagvattenåtgärder har hänsyn ej tagits till framtida 

havsnivåhöjningar i form av landanspråk, dock har den detaljerad skyfallsanalysen utförts med randvillkoret havsyta 

+20 cm vilket innebär att en viss hänsyn tas till höjda havsnivåer. 

4.1 METOD 

Markreservationer har identifierats genom analyser och okulär besiktning av modellerat dagvattenledningsnät, 

översvämningskartering, vägar, byggnader, utbyggnadsområden samt ortofoto. 

Initialt identifierades översvämningskänsliga områden, detta utfördes genom att filtrera översvämningsdata efter 

vattenansamlingarnas djup och utbredning. De största vattenansamlingar som bedömdes som låglänta områden i 

terrängen, som tillfälligt översvämmas vid större regn, reserverades som viktiga att bevara. Detta för att bibehålla en 

bra hantering av det ytavrinnande dagvattnet. För de vattenansamlingar som riskerar att orsaka en värdeförlust, skada 

eller påverkar kommunikation/transport eftersöktes en markyta för dagvattenhantering som kan reserveras uppströms 

eller utmed ledningsnätet. Detta för att minska påverkan från vattenansamlingen. Slutligen studerades det 

modellerade dagvattenledningsnätet för att identifiera platser där dagvattennätet kan öppnas upp och 

fördröjningsåtgärder kan etableras, detta för att avlasta de sträckor där trycknivån i ledningen överstiger marknivån. 

De ytor som identifierades enligt metoden ovan stämdes sedan av med kommunens förvaltningsövergripande 

referensgrupp, för att även ta hänsyn till verkliga erfarenheter samt lokalkännedom. Efter detta justerades några av 

ytorna, någon togs bort och några ytterligare lades till.  

 

4.2 GENERELLT OM UTBYGGNADSOMRÅDEN 

Generellt behöver ytor reserveras för fördröjning av dagvatten i anslutning till samtliga utbyggnadsområden. Där 

utbyggnadsområdena är belägna i anslutning till befintligt dagvattenledningsnät visar analyser att dagvattennätet har 

kapacitetsbrist vid större regnhändelser. Ett antal utbyggnadsområden är belägna på platser där befintligt 

dagvattenledningsnät saknas. Mottagare för dagvattnet blir då mindre vattendrag, diken eller infiltration i befintlig 

mark. Då kapaciteten i mindre diken och vattendrag samt i infiltrationskapacitet kan vara begränsad kommer en 

fördröjning av dagvattnet att behövas. 

Undantag gäller utbyggnadsområdet vid Horsö där anläggning av husbåtar planeras samt möjligtvis vid Lotsgården – 

Ärnemar radhus där bostäder planeras i direkt anslutning till vattendrag/dike. 

Ur föroreningssynpunkt är det också aktuellt med dagvattenåtgärder vid utbyggnad av industri/verksamhetsmark. 

Generellt har industri/verksamhetsmark ett högre föroreningsinnehåll i dagvattnet än bostadsområden och ur det 

perspektivet är det en rimlig bedömning att det kommer krävas dagvattenåtgärder vid utbyggnadsområdena som är 

klassade som industri/verksamhet.  
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Figur 12. Illustrationen redovisar utbyggnadsområden som skrafferade ytor där industri är lila och bostadsområden är blå. 
Modellerat ledningsnät redovisas som linjer, röda linjer är ledningar som har en trycklinje ovanför marknivån, orangea linjer har en 
trycklinje som är mellan en och noll meter under marknivån och gröna linjer har en trycklinje som är mer än en meter under 
marknivån. 
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4.3  YTOR SOM BÖR AVSÄTTAS FÖR DAGVATTENHANTERING 

I kapitlet redovisas arton ytor som bör tas i beaktande vid fortsatt planering av den kommunala dagvattenhanteringen 

inom utredningsområdet. Utpekade ytor redovisar dels områden som har en viktig funktion idag som bör bevaras, dels 

områden där dagvattenlösningar kan utföras för att avlasta dagvattenledningsnätet samt vid behov rena dagvattnet.  

 

Figur 13. Översikt av ytor som bör avsättas för dagvattenhantering, numrerade 1–18. 
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Yta nummer 1 är belägen söder om Glabovägen i Saltvik. Ytan utgör en lågpunkt i terrängen som översvämmas vid 

större regnhändelser och är därför viktig att bibehålla. Inom området finns det utrymme att förlägga dagvattenlösning 

på kommunal mark. 

 

Figur 14. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 

 

Yta nummer 2 är belägen söder om Havslättsvägen. Ytan utgör en lågpunkt i terrängen som angränsar in i ett 

ledningsnät som överbelastas vid en större regnhändelse och är därför viktig att behålla. Inom området finns det 

utrymme att förlägga dagvattenlösning på kommunal mark. 

 

Figur 15. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 

 

Yta nummer 3 är belägen söder om Gamla Västerviksvägen. Ytan utgör en lågpunkt i terrängen som översvämmas 

vid större regnhändelse och är därför viktig att behålla. Inom området finns det utrymme att förlägga dagvattenlösning 

på kommunal mark. 

 

Figur 16. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 
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Yta nummer 4 är belägen väster om Väktarvägen samt August och Huldas väg invid ett gångstråk. Ytan utgör ett 

översvämningsområde och naturlig fördröjning på en grönyta. Efterföljande ledningssträcka överbelastas vid större 

regnhändelse. Ytan är därför viktig att behålla. Inom området finns det utrymme att förlägga dagvattenlösning på 

kommunal mark. 

 

Figur 17. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 

 

Yta nummer 5 är belägen i ett skogsparti söder om Runvägen. I området kan en fördröjningsåtgärd anläggas för att 

avlasta ledningsnätet som överbelastas vid större regnhändelse. Inom området finns det utrymme att förlägga 

dagvattenlösning på kommunal mark.  

 

Figur 18. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 
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Yta nummer 6 är belägen norr om Norra vägen och öster om Dödergrens väg. Ytan utgör en lågpunkt i terrängen som 

översvämmas vid större regnhändelse och är därför viktig att behålla. Inom området finns det utrymme att förlägga 

dagvattenlösning på kommunal mark. Dagvattenhantering anpassas mot gångvägar. 

 

Figur 19. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 

 

Yta nummer 7 är belägen söder om korsningen Humlekärrshultsvägen och Kolbergavägen. Ytan utgör ett 

översvämningsområde i anslutning till byggnation och väg. För att undvika skador på befintliga byggnader och väg bör 

ytan utredas om den kan planeras för att undvika översvämningsrisk och fungera som fördröjningsyta innan den 

ansluts till dagvattennätet. Inom området finns det visst utrymme där det kan vara möjligt att förlägga dagvattenlösning 

på kommunal mark. 

  

Figur 20. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 
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Yta nummer 8 är belägen mellan Äppelgatan och Vattenverksvägen. Ytan utgör ett översvämningsområde och är 

därför viktig att behålla. Inom området finns det utrymme att förlägga dagvattenlösning på kommunal mark. 

 

Figur 21. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 

 

Yta nummer 9 är belägen Väster om Humleplan och norr om Länsmansgatan. Befintlig grönyta som översvämmas vid 

stor nederbörd, kan vara lämplig att schaktas ur för att också avlasta dagvattennätet. Det är känt att översvämningar 

har orsakat skada i närområdet. Inom området finns det utrymme att förlägga dagvattenlösning på kommunal mark.  

 

Figur 22. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 
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Yta nummer 10 är beläget vid idrottsplatsen söder om Döderhultsvägen. Grönytan är lämplig för dagvattenlösning 

såsom dikeshänvisning, då byggnad påverkas och dagvattennätet beräknas bli överbelastas vid stor nederbörd. Inom 

området finns det utrymme att förlägga dagvattenlösning på kommunal mark. Dränering finns på idrottsplanerna, mer 

åtgärder kan vara möjliga. 

 

Figur 23. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 

 

 

Yta nummer 11 är belägen vid en gammal fotbollsplan väster om Marenvägen. Grönyta som kan vara lämplig för att 

avlasta dagvattennätet då det blir överbelastat vid stor nederbörd samt rena vatten från ledningsnätet. Inom området 

finns det utrymme att förlägga dagvattenlösning på kommunal mark. 

 

Figur 24. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 
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Yta nummer 12 är belägen mellan Kärleksstigen och Låglandsvägen. Grönyta som kan vara lämplig för att avlasta 

dagvattennätet då det blir överlastat vid stor nederbörd. Inom området finns det utrymme att förlägga dagvattenlösning 

på kommunal mark. 

 

Figur 25. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 

 

Yta nummer 13 är belägen mellan Östersjövägen och Sturegatan. Grönyta som kan vara lämplig för att avlasta 

dagvattennätet då det blir överbelastat vid stor nederbörd. Inom området finns det utrymme att förlägga 

dagvattenlösning på kommunal mark. 

 

Figur 26. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 

 

Yta nummer 14 är belägen i anslutning till Södra Fabriksgatan och Kapellvägen. Grönyta som kan vara lämplig för att 

avlasta dagvattennätet samt rena vatten från närliggande industrimark. Inom området finns det utrymme att förlägga 

dagvattenlösning på kommunal mark. 



 
 

 

 
10310962 •  DAGVATTENSTRATEGI OCH PLAN OSKARSHAMN  | 25   

 

Figur 27. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 

 

Yta nummer 15 är belägen mellan Formaregatan, Åsavägen samt Alåsavägen. Grönyta som kan vara lämplig för att 

avlasta dagvattennätet samt rena vatten från närliggande industrimark. Inom området finns det utrymme att förlägga 

dagvattenlösning på kommunal mark. 

 

Figur 28. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 
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Yta nummer 16 är belägen väster om Karlsborgsvägen och utgör idag ett översvämningsområde vid större nederbörd. 

Området lämpar sig för dagvattenlösningar så som avlastning av dagvattennätet samt rening. Inom området finns det 

utrymme att förlägga dagvattenlösning på kommunal mark. 

  

Figur 29. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 

Yta nummer 17 är belägen söder om Åsavägen i anslutning till industriområde. Området utgör ett utlopp från 

dagvattennätet som rinner ned mot Klämnabäcken. Ytan är viktig att behålla och lämplig för reningsåtgärder. 

 

Figur 30. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 
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Yta nummer 18 är belägen norr om korsningen Karlsborgsvägen – Garpvägen. Grönyta som kan vara lämplig för att 

avlasta dagvattennätet då det blir överbelastat vid stor nederbörd. 

 

Figur 31. Yta som bör avsättas för dagvattenhantering. 
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5 FÖRORENINGAR OCH DAGVATTEN  

Statusklassningar har gjorts för Sveriges alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. En statusklassning 

är en övergripande bedömning av hur ett vatten mår (ekologisk och kemisk status), som ställs i förhållande till de 

miljökvalitetsnormer, det vill säga bestämmelser om krav på kvaliteten i vattnet, som är styrande för Sveriges 

myndigheter och kommuner. För dagvatten från utredningsområdet för Oskarshamn är de huvudsakliga 

vattenrecipienterna Döderhultsbäcken, Inre Oskarshamnsområdet och Oskarshamnsområdet. För att ytvattnet ska 

kunna uppnå en god kemisk och ekologisk status får inte det vatten, (bland annat dagvatten), som släpps ut bidra till 

att försämra kvaliteten i recipienten. Det finns inga riktvärden eller riktlinjer för dagvatten framtagna på nationell nivå. 

Miljökvalitetsnormerna, som är juridiskt bindande, gäller endast i naturliga vattenförekomster.  

Dagvattnets sammansättning varierar stort beroende på vilka ytor vattnet rinner över i den urbana miljön. Områdens 

markanvändning, trafikintensitet och förekommande byggnadsmaterial är några av de faktorer som har allra störst 

påverkan på dagvattnets kvalitet. Trafik är en av de absolut största källorna till många metaller i dagvatten och 

korrosion av metalliska byggnadsmaterial är också en betydande källa7  

Arbetet med förebyggande åtgärder för att se till att föroreningarna inte hamnar i dagvattnet, är minst lika viktigt som 

frågan kring hur föroreningarna i dagvattnet ska hanteras. Föroreningar bör hanteras så nära källan som möjligt. I 

första hand gäller för verksamheter och fastighetsägare att förhindra att föroreningar uppstår. Detta görs exempelvis 

genom val av material i byggnader och i miljöer utomhus, samt genom att förhindra spill eller läckage ute, exempelvis 

på parkeringsplatser. Genom trög dagvattenhantering med fördröjning, översilningsytor och infiltration kan dagvattnets 

föroreningsinnehåll till recipienten reduceras, förutsatt att dagvattenanläggningar byggs på ett sådant sätt att 

föroreningar kan brytas ner eller omhändertas lokalt. 

De flesta regntillfällena är volymmässigt små. Det innebär att om de första 10-15 millimetrarna av ett regn kan 

fördröjas och infiltreras lokalt så hindras en stor del av årsvolymen av regn från att nå recipient. Ju större andel av 

dagvattenvolymen som kan hanteras lokalt desto mindre förorenat dagvatten når recipienten. 

Vid extrema skyfall kan dagvattenavrinningen tvätta av större ytor än de som normalt genererar dagvatten. Om 

skyfallen orsakar översvämning av områden med förorenad mark kan detta leda till att föroreningarna därifrån når 

recipienterna. Skyfall kan också ge också upphov till erosion av markmaterial med höga halter av partiklar, sand och 

grus, som leds till närmaste vattendrag, vilket kan påverka känsliga recipienter. 

5.1 FÖRORENINGSBELASTNING FRÅN OLIKA OMRÅDEN  

Behovet av att rena dagvatten bedöms bland annat utifrån vilken markanvändning som är aktuell i området. I tabellen 

nedan redovisas bedömningen av reningsbehov av dagvatten från olika typer av markanvändning. I de fall 

markanvändningen kan förväntas leda till ”låga till måttliga” föroreningshalter behövs en bedömning av 

reningsbehovet göras utifrån områdets karaktär och recipientens känslighet. 

Tabell 1 Reningsbehov av dagvatten från olika typer av markanvändning8 

Markanvändning Föroreningshalter Reningsbehov 

Centrumbebyggelsens bostads- 

och arbetsområden inkl. 

lokalgator 

Måttliga Beror på område och recipient 

Flerfamiljshus och 

arbetsområden inkl. lokalgator 

Låga - Måttliga Beror på område och recipient 

Småhusområden inkl. lokalgator Låga Nej 

 
7 Naturvårdsverket rapport 2017, Föroreningar i dagvatten. https://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2017/Foreningar-i-dagvatten.pdf (hämtat 2021-02-06) 
8 Svenskt Vatten publikation P105, Hållbar dag- och dränvattenhantering Råd vid planering och utformning, 2011 

https://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/Foreningar-i-dagvatten.pdf
https://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/Foreningar-i-dagvatten.pdf
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Större parkeringar och 

terminalområden 

Måttliga – Höga Ja 

Industrifastigheter med miljöfarlig 

verksamhet 

Beroende på verksamhet Ja 

Parker, naturmark Låga Nej 

Lokalgator <2 000 fordon/ dygn Låga Nej 

Gator 2 000- 8 000 fordon/ dygn Låga Nej 

Vägar 8 000-10 000 fordon/ dygn Låga – Måttliga Beror på område och recipient 

 

De största trafikflödena i kommunen sker enligt Trafikverkets mätningar utmed E22 och väg 37 omkring centralorten, 

dels vid den mellersta infarten till Oskarshamn, dels på väg E22 söder om den södra infarten. Där har uppmätts 8500 

till 8900 fordon/ dygn9. (För trafikleder med mer än 10 000 fordon/ dygn kan det antas att föroreningshalterna är så 

höga att reningsbehov föreligger10.)  

5.2 FÖRORENINGSBELASTNING FRÅN UTREDNINGSOMRÅDET 

För beräkning av föroreningsmängder och föroreningshalter har den webbaserade dagvatten och recipientmodellen 

Stormtac använts. För att ta fram markanvändningen inom utredningsområdet har en GIS-analys utförts. 

Schablonvärden som är specifika för varje enskild markanvändning har använts för att beräkna föroreningsmängder 

och föroreningshalter. Beräkningar på föroreningsbelastningen görs på avrinningsområden inom utredningsområdet, 

som är fördelade på de tre recipienterna Döderhultsbäcken, inre Oskarshamnsområdet samt yttre 

Oskarshamnsområdet. 

Föroreningsbelastningen beräknades utifrån två huvudscenarier: 

1. Nutida föroreningsbelastning till de tre recipienterna 

2. Framtida föroreningsbelastning till de tre recipienterna utifrån utbyggnadsområdena i översiktsplanen. 

5.2.1 Metodbeskrivning 

För att ta fram indata till föroreningsberäkningen användes programvarorna Scalgo och Arcmap 10.8 i analysskedet 

medan föroreningsberäkningarna gjordes i Stormtac. Underlaget till analysen bestod av Lantmäteriets Nationella 

höjddata, Nationella Marktäckedata, det kommunala dagvattenledningsnätet samt de i översiktsplanen utpekade 

utbyggnadsområdena. 

För att ta fram de olika avrinningsområdena till de tre recipienterna användes en 25 mm regnhändelse i Scalgo.  

Avrinningsområdena som skapades i Scalgo exporterades till en geodatabas. De avrinningsområden som var inom 

utredningsområdet och mynnade ut i någon av de tre recipienterna isolerades, för fortsatt användning i analysen. För 

de avrinningsområden som överlappar med dagvattennätet exkluderades grönytor och resterande markklasser 

användes i fortsatt analys. Då det endast är det vattnet som rinner direkt ut i de utvalda recipienterna som redovisas 

så uppstår luckor i avrinningsområdet där vattnet stannar och infiltreras i lågpunkter.  

Två olika markdataraster användes för föroreningsberäkningarna. Ett som redovisar nuläget samt ett där 

markklasserna manipulerats utifrån utbyggnadsalternativet. 

En statistisk analys utfördes för att se vilken area av marktyper som överlappade avrinningsområdena till respektive 

recipient för nuläges samt utbyggnadsalternativet. Analysen mynnade i sex stycken olika dataset, tre för nuläget och 

tre för utbyggnadsalternativet, då avrinningen sker till tre olika recipienter. Datat användes sedan som indata till 

Stormtac där föroreningsberäkningarna utfördes.  

 
9 Trafikverket, Vägtrafikflödeskartan, https://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden (hämtat 2021-02-15) 
10 Stockholm vatten och avfall, dagvatten vägledning https://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/vagledningar/rad-och-
anvisningar/planera/#!/ytor (hämtat 2021-02-17) 

https://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden
https://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/vagledningar/rad-och-anvisningar/planera/#!/ytor
https://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/vagledningar/rad-och-anvisningar/planera/#!/ytor
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5.2.2 Resultat 

 

Figur 32: Illustrationen redovisar det totala avrinningsområdet till respektive recipient där grön leder till Oskarshamnsområdet, lila till 
Inre Oskarshamnsområdet samt blå till Döderhultsbäcken. Luckorna i avrinningsområdena är ytor där vatten ej leder till någon av 
de utpekade recipienterna.  

Resultat av föroreningsmängder/halter beräknade med hjälp av programmet Stormtac för de tre recipienter som 

utredningsområdet avrinner till redovisas i Bilaga 1. De halter som redovisas i resultaten är baserade på 

markanvändning och årligt flöde. Utifrån föroreningshalten beräknas den årliga föroreningsmängd (kg/år) som 

transporteras till recipienterna.  

Resultatet från föroreningsberäkningarna utgör ett underlag till recipientutredningen som redogör för hur framtida 

utbyggnadsområden och därigenom översiktsplanen kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna (MKN) för 

vattenrecipienterna Döderhultsbäcken, Inre Oskarshamnsområdet och Oskarshamnsområdet.  

5.2.3  Potentiellt förorenade områden 

Inom dagvattenplanen ska även statistik för potentiellt förorenade områden tas fram inom utredningsområdet. De 

potentiellt förorenade områdena har delats in utifrån avrinningsområdena till de tre recipienterna. 

Länsstyrelsens EBH stöd har använts som underlag för att kartlägga hur många potentiellt förorenade områden som 

påverkar recipienterna vid ett 25mm regn. Totalt överlappar 123 potentiellt förorenade områden avrinningsområdena 

till recipienterna. 

Avrinningsområdet till Döderhultsbäcken överlappar med 49 potentiellt förorenade områden varav 4 stycken har 

riskklass liten risk, 8 stycken har måttlig risk, 5 stycken har stor risk och resterande saknar riskklass 

Avrinningsområdet till Inre Oskarshamnsområdet överlappar med 40 potentiellt förorenade områden varav 3 stycken 

har måttlig risk, 5 stycken har stor risk och resterande saknar riskklass. 
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Avrinningsområdet till Oskarshamnsområdet överlappar med 34 potentiellt förorenade områden varav ett har måttlig 

risk, 2 stycken har stor risk och resterande saknar riskklass. 

Underlaget levereras som geodata med precis placering samt attributsatt med branschklass.  

 

Figur 33. Illustrationen redovisar de potentiellt förorenade områdena som är belägna inom avrinningsområdena till recipienterna. 

6 RECIPIENTUTREDNING FÖR UTREDNINGSOMRÅDET 

Till underlag för kommande översiktsplan har WSP utrett hur avrinningen från 20 planerade utbyggnadsområden och 

därigenom översiktsplanen kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna (MKN) för vattenrecipienterna 

Döderhultsbäcken, Inre Oskarshamnsområdet och Oskarshamnsområdet. Utredningen baseras på beräkningar av 

föroreningar i dagvattnet utifrån markanvändning och vattenflöde. Den fullständiga utredningen finns i Bilaga 1, och 

bör läsas i sin helhet.  

Sammantaget visar utredningen att det ökade utsläppet är relativt litet från planområdena efter etablering enligt den 

nya översiktsplanen. Förändringen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer negativt eller äventyra framtida 

kvalitetskrav i Döderhultsbäcken, Inre Oskarshamnsområdet och Oskarshamnsområdet.  

Påverkan på vattenförekomsterna från hela tätorten blir relativt liten på de två kustvattenförekomsterna med relativt 

god omsättning. Det gör att utspädningen blir stor och även om den totala mängden näringsämnen och föroreningar 

inte är helt obetydlig så påverkas inte vattenförekomsterna, för den totala haltökningen blir mycket liten.  

För Döderhultsbäcken så blir påverkan mer påtaglig från hela tätorten då flödet i bäcken är relativt litet i relation till 

föroreningsmängder. Där överskrider Bens(a)pyren tydligt gränsvärden och för koppar är det inte klarlagt att 

gränsvärden överskrids då stödparametrar saknas för beräkning av den biotillgängligadelen. För en mer exakt och 

säker bedömning av Döderhultsbäcken bör provtagning ske för att fastställa det verkliga förhållandet i bäcken. 

Stormtac tar enbart hänsyn till det statistiska utflödet och rening från olika dagvattenområden men inget om hur det 

ser ut i bäcken.  
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Dock bör alltid arbete ske med att minska mängden föroreningar till vattenrecipient och vid planering samt arbete med 

nya detaljplaner bör reningskrav beaktas. Framför allt industrimark och områden med hög andel bebyggelse samt 

större vägar. Detta gäller främst utflöden till Döderhultsbäcken som är en känsligare recipient än 

kustvattenförekomsterna, dock bedöms de nya områdena inte påverka statusen i bäcken. 
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