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1 INLEDNING OCH SYFTE 

Värnamo kommun planerar att exploatera ett område av jordbruksmark och naturmark i 

utkanten av centrala Värnamo för att bygga bostäder, förskola och kringområden. Denna 

PM syftar till att beskriva de övergripande förutsättningarna för dagvattenhantering inom 

området. Följande delar kommer beskrivas 

1. Kartläggning av anslutande avrinningsområden för ytvatten och dagvattenledningar 

2. Redovisa recipienter som påverkas med hänsyn till miljökvalitetsnormer  

3. Beräkning av föroreningsmängder före och efter exploatering 

4. Kartläggning av särskilda krav i omgivningen, t.ex. skyddade områden 

5. Påverkan på nedströms områden 

6. Kartläggning av lämpliga områden inom planen för öppna dagvattenlösningar 

 

Denna PM kommer levereras i samband med att detaljplan för området skall ställas ut på 

samråd. Denna PM kommer även att ligga till grund för vidare arbete med mer ingående 

beskrivning och beräkningar av dagvattenflöden och förprojektering av 

dagvattenanläggningar inom området.  

2 BAKGRUND 

Exploateringsområdet är ca 20 ha stort och ligger inom fastigheten Mossle 16:20. 

Exploateringsområdet ä lokaliserat söder om Värnamo sjukhus, strax väster om trafikplats 

Mossle för väg 27. Området består idag till största del av jordbruksmark och till mindre del 

av skogsmark. En översikt av området och dess lokalisering visas i Figur 1.  

 

Exploatering av området innebär att ca 250 bostäder skall byggas tillsammans med 

förskola, lokalgator, torgyta, parkmark och naturmark. Bostäderna kommer fördelas på 

radhus och flerbostadshus samt friliggande villor. För att minska problematik med buller 

och risker kopplade till transporter av farligt gods kommer bullervallar att byggas mot väg 

27 i söder och mot trafikplatsen i syd-öst. Utkast av plankartan för området visas i Figur 2. 

Delar av bebyggelsen/kvartersmarken tillåts underbyggas med källare eller andra 

utrymmen. Värnamo kommun avser att tillämpa öppna dagvattenlösningar i högsta möjliga 

mån inom exploateringsområdet. 
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Figur 1. Ungefärlig utbredning av exploateringsområdet i nuläge visas innanför gul markering. Röd 

markering visar områdets läge i Värnamo stad, se infälld karta. (Kartor hämtade från Värnamo kommuns 

karttjänster på varnamo.se, 20180516). 

 

 

Figur 2. Utkast av plankarta från april 2018. I stora drag är gula områden kvartersmark för bostäder, röda 

områden är förskola med utemiljö, gråa områden är lokalgator och invid förskolan en torgyta. Gröna 

områden är naturmark och parkmark. 

N 



 
 

 

 

Uppdrag: 286671, Exploateringsområde Mossle 16:20 2018-05-30 

Beställare: Värnamo kommun Kommunkansliet Slutversion 

 

O:\jkp\286671\R\_Text\Dagvatten Mossle_slutversion 180530.docx 

6(16) 

3 METODIK OCH AVGRÄNSNING 

Värnamo kommun har tillhandahållit underlag i form av  

- Utkast på plankarta i pdf och dwg (version från april 2018) 

- Utkast av planbeskrivning 

- Bakgrundskarta 

- Databank för VA-ledningar 

- Höjddata, LAS  

- Tidigare genomförda geotekniska undersökningar (Ramböll 20170502) 

- Dagvattenhantering – del av Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun 

 

Övergripande information om planområdet tillhandahölls även på startmöte på plats i 

Värnamo den 18 april 2018. Observationer i fält gjordes under platsbesök i samband med 

startmötet den 18 april.  

 

Beräknad avrinning är gjord utefter tillhandahållen LAS data genom avrinningsberäkning i 

Arc GIS, tilläggsprogram Arc Hydro. Avrinningsområdesberäkning och flödesberäkning 

innefattar därmed hela avrinningsområdet som berör exploateringsområdet likaväl som de 

lokala förhållandena inom området.  

 

Översiktlig geologisk information samt information om vattendrag har inhämtats från 

öppen myndighetsdata från Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt från VISS 

(Vatteninformationssystem Sverige).  

 

Som avgränsning har bedömning av flödeskapacitet i recipient gjorts efter teoretiska 

flödesberäkningar enligt Trafikverkets dimensioneringsgrunder, MB 310 och är alltså inte 

baserad på mätningar i de aktuella vattendragen. Gällande naturgivna förutsättningar i 

form av jordlagerföljder och jorddjup görs slutsatser efter översiktlig data från SGU 

tillsammans med de mätningar som Ramböll tidigare utfört. Antagande om grundvattenyta 

görs utefter tillgängligt material, men det finns inga mätningar som visar var grundvattnet 

står eller hur det fluktuerar över året. Antaganden kring infiltrationsmöjligheter är alltså en 

uppskattning men lokala variationer och exakta infiltrationsvärden bör valideras med mer 

detaljerade mätningar.  

4 MARKFÖRHÅLLANDEN  

Området är relativt platt och ligger högt i förhållande till omgivningen. Topografin varierar 

mellan ca + 178 m.ö.h i de östra och västra kanterna och däremellan återfinns en höjdrygg 

på strax över +183 m.ö.h. Marken består enligt SGUs jordartskarta av morän med vissa 

inslag av torv. En översiktlig presentation av jordarter i området, ungefärlig placering av 

höjdrygg samt ungefärlig placering av tidigare genomförda geotekniska undersökningar 

visas i Figur 3. Jorddjupskartan indikerar att djup till berg är störst i exploateringsområdets 

östra del (10-20 m djup) för att succesivt minska västerut (ned till 3-5 m), se Figur 4. 

 

I MUR (Markteknisk undersökning) från tidigare genomförd geoteknisk undersökning 

(Ramböll, 20170502) beskrivs utförda fältundersökningar i 5 olika punkter, se ungefärlig 

placering i Figur 3. I dessa punkter ha skruvprovtagning och slagsondering genomförts. 

Jordartsföljden beskrivs som 0,2 m sandig mulljord följt av sand morän alternativt siltig 

sand ned till fast mark. I provpunkt 5 påträffas siltig sand och i övriga provpunkter 

påträffas sand morän. Borrningar har gjorts till fast mark, men i en skruvprovtagning med 

slagsondering kan detta innebära berg eller sten. Jorddjup varierar från ca 9 meter i öster 

(borrpunkt 1) till ca 2 meter i väster (borrpunkt 5). I genomförda provtagningar har 

grundvatten ej noterats. 

 

Generellt har jordarten morän väldigt varierande förmåga att infiltrera vatten, helt beroende 

av halt av finkornigt material såsom lera och silt. Det beror även mycket på packningsgrad 
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av jordarten. I detta fall bör förekomsten av sand i moränen göra att genomsläppligheten är 

bättre än vad morän normalt har. Jordarten siltig sand har generellt något bättre 

infiltrationskapacitet än sand morän. Då grundvattenyta ej har påträffats i genomförda 

borrningar indikeras att grundvattnet ligger relativt djup. Detta förbättrar benägenheten att 

infiltrera vatten.  

 

I västra delarna av exploateringsområdet minskar jorddjupet vilket kan ge sämre möjlighet 

till infiltration av dagvatten. Generellt innebär jorddjup eller avstånd till grundvattenyta på 

mindre än 2 m begränsad infiltrationskapacitet.  

 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar bör infiltrationskapaciteten inom området som 

helhet vara måttlig. Ytterligare undersökningar samt mätning av grundvattenyta och test av 

permeabilitet (infiltrationskapacitet) bör dock genomföras för att kunna visa variationer 

inom området samt ge underlag till dimensionering av dagvattenanläggningar. Det bör 

även noteras att provpunkter helt saknas i exploateringsområdets västra delar (se Figur 3).  

   

 

Figur 3. Utklipp över jordarter vid Mossle exploateringsområde, SGU jordartskarta (skala 1:25000). Grön 

markering visar ungefärlig placering för borrpunkter i genomförd geoteknisk undersökning (Ramböll, 

170502). 

N 
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Höjdrygg 
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Figur 4. Utklipp över jorddjup vid Mossle exploateringsområde, SGU jorddjupskarta (skala 1:50000). 

5 BEFINTLIG AVVATTNING 

Inom exploateringsområdet finns inga VA-ledningar i dagsläget och avvattning sker således 

ytledes. Huvuddelen av vatten kan i normalfallet förväntas infiltrera i jordbruksmark och 

skogsmark. Marken sluttar svagt ut från en höjdrygg i områdets mittersta delar och 

marknivåerna är lägst i områdets utkanter, se Figur 5. Avrinning i området går alltså åt 

både väster och öster, beroende på vilken sida om höjdryggen man befinner sig.  

 

 

Figur 5. Höjdmodell över exploateringsområdet. Ytvatten, Kvarnbäcken är markerad med blå linje i 

områdets västra kant. Avrinningsrikting är illustrerad med blå pilar. 

N 

N 



 
 

 

 

Uppdrag: 286671, Exploateringsområde Mossle 16:20 2018-05-30 

Beställare: Värnamo kommun Kommunkansliet Slutversion 

 

O:\jkp\286671\R\_Text\Dagvatten Mossle_slutversion 180530.docx 

9(16) 

Under platsbesök noterades flertalet mindre diken för dränering av jordbruksmarken. 

Åkerdränering i ledning återfinns troligen. I områdets västra delar återfinns ett mindre 

vattendrag som är ett biflöde till Kvarnbäcken. Vattendraget förekommer som ett djupare 

dike. I övrigt observeras inga ytvatten.  

 

Planområdet ligger högt i förhållande till väg 27 i söder och till trafikplatsen i öster. Ned 

mot vägdikena återfinns ganska kraftiga slänter. Viss avrinning från området ned i 

vägdikena kan därmed antas förekomma då åkermarken är mättad på vatten, i samband 

med exempelvis långvarigt regn.  

5.1 YTLIGA FLÖDESVÄGAR 

En översiktlig analys på ytledes flödesvägar i området kring exploateringsområdet har 

genomförts. Analysen har genomförts i tilläggsprogram Arc Hydro i Arc GIS och vatten har 

tillåtits att rinna ytledes, vilket innebär att hänsyn ej har tagits till ledningsnät för 

dagvatten. Trummor under Halmstadvägen och 27an har dock beaktats för att styra flöden 

rätt. Flödesanalysen omfattar endast flöden som avrinner genom eller gränsar till 

exploateringsområdet. Resultat av flödesanalysen visas i Figur 6. Avrinningsområdet till 

biflödet till Kvarnbäcken är ca 135 ha och omfattar urban mark i centrala delarna av 

Värnamo samt större delen av exploateringsområdet Mossle 16:20.  

 

Inom flödesanalysen har även en flödesberäkning gjorts för att kontrollera om det finns 

kapacitetsproblem i recipienten. Antagande i analysen har varit att trumman under 27an är 

styrande för vattendragets kapacitet, dvs att om trumman inte begränsar flödet så finns ej 

heller andra flödesbegränsningar. Trumman beräknas efter Trafikverkets 

dimensioneringsgrunder (TK Avvattning och MB310). Flödesberäkningarna redovisas i 

Tabell 1. Enligt underlag är trumman av dimension 1400 mm, vilket i så fall med god 

marginal klarar att avleda ett högflöde med 200 års återkomsttid. Detta utan att överstiga 

Trafikverkets fyllnadskrav på 85 %.  

 

Tabell 1. Flödesberäkningar för trumma under 27an. Obsevera att flödesberäkningar har gjorts teoretiskt 

efter avrinningsområdets storlek och generella nederbördsdata och är inte baserade på faktiska mätningar i 

vattendraget.  

 Medelflöde 

(MQ) 

Medelhögflöde, 

årsbasis  

(MHQ) 

Högflöde med 50 

års återkomsttid 

(HHQ50) 

Högflöde med 200 

års återkomsttid* 

(HHQ200) 

Beräknat flöde vid 

inlopp till trumma under 

27an 

0,015 m
3

/s 0,335 m
3

/s 1,0 m
3

/s 1,25 m
3

/s 

*HHQ200 beräknas i enlighet med MB310 som HHQ50*1,25 
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Figur 6. Avrinningsanalys för vattendrag (biflöde till Kvarnbäcken) som berör exploateringsområde Mossle 

16:20. Beräkningspunkt för avrinningsområdet är placerad i mynningen till markerad trumma under 27an. 
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5.2 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

Exploateringsområdet Mossle ligger generellt högt i förhållande till omgivande mark. Detta 

gör att översvämningsrisken är låg. Ett utklipp från MSBs översvämningskartering över 

Lagan visar att Mossle ligger med god marginal utanför bedömd översvämningszon, se 

Figur 7.  

 

Kring biflöde till Kvarnbäcken återfinns dock en lågpunkt där genomledning av vatten 

under 27an är central för att vatten inte skall ansamlas. Flödesanalys visar att det finns god 

kapacitet i trumman och därav bedöms risken för lokala översvämningar som låg. 

 

 

 

Figur 7. Utklipp ur MSBs översvämningskartering för Lagan (rapport 18, 2014-03-31). Mossle 

exploaterngsområde visas med röd ring.  

6 RECIPIENT FÖR DAGVATTEN OCH 

MILJÖKVALITETSNORMER  

Exploateringsområdet ligger inom det naturliga avrinningsområdet för sjön Vidöstern (Id 

SE631841-138929). Som tidigare nämnts avrinner de västra delarna av området först till 

vattendraget Kvarnbäcken och först därefter till Vidöstern.  Exploateringsområdet i 

förhållande till recipienterna visas i Figur 8.  

 

Kvarnbäcken är ett så kallat övrigt vatten, vilket innebär att den inte är tillräckligt stor för 

att klassas som vattenförekomst. Vattendraget ingår således inte i den samlade kontrollen 

och klassningen som görs i samband med vattenförvaltningen enligt EUs ramdirektiv.  

 

Vidöstern är en avlång förekomst som sträcker sig ca 21 km söderut. Sjön har måttlig 

ekologisk status och kemisk status uppnår ej god. En redovisning av kvalitetsfaktorer som 

sänker statusklassningen beskrivs i Tabell 2. 
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Figur 8. Exploateringsområdet i förhållande till recipient för områdets västra delar, Kvarnbäcken samt 

slutrecipient för hela exploateringsområdet sjön Vidöstern. SMHIs delavrinningsområden är markerade med 

mörkblå begränsningslinje (VISS, 2018). 

  

Vidöstern  
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Tabell 2. Miljökvalitetsnormer för berörd vattenförekomst   

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Vidöstern Ekologisk MKN Kemisk MKN 

Kvalitetskrav 
God ekologisk status 

2021 

Mindre stränga krav, nuvarande 

halter av bromerade difenyleter 

och kvicksilver för ej öka 

Statusklassning Måttlig ekologisk status Uppnår ej god status  

Styrande kvalitetsfaktorer 

• Växtplankton 

• Syrgasförhållanden  

• Hydromorfologi 

• Industriella föroreningar 

• Kvicksilver och 

kvicksilverföroreningar (gäller 

generellt för sjöar i Sverige) 

Klassade miljöproblem 

• Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen 

• Syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av organiska 

ämnen 

• Miljögifter 

• Morfologiska förändringar och kontinuitet  

Identifierade påverkanskällor 

i VISS 

(Relevanta på 

exploateringsområde Mossle) 

• Betydande påverkan av urban markanvändning 

• Betydande påverkan av jordbruk 

 

7 FÖRORENINGSBELASTNING 

För att få en uppfattning om föroreningsbelastningen före och efter exploatering har 

modellering genomförts i applikationen StormTac
1
. Modelleringen baseras på typ av 

markanvändning och inkluderar ej ev. behandling av dagvatten. Antagna markytor 

redovisas i Tabell 3 och resultatet av StormTac modelleringen redovisas i Tabell 4. 

 

Tabell 3. Antagna markytor och korrespondernde standardavrinningskoefficient i StormTac, före och efter 

exploatering 

Markanvändning Nuläge Efter exploatering 

 Yta Avrinnings-

koefficient 

Yta Avrinnings-

koefficient 

Jordbruksmark 13 ha 0,05   

Skogsmark 7 ha 0,26   

Kvartersmark 

(antagen som villakvarter inkl. 

lokalgator) 

  9,8 ha 0,40 

Torgyta   0,15 ha 0,8 

Parkmark 

(arrangerad grönyta med 

planteringar) 

  0,28 ha 0,18 

Naturmark 

(träd, buskar, gräsytor) 

  9.75 ha 0,10 

Summa 20 ha 
 

20 ha 
 

 

  

                                                           
1

 StormTac är en dagvatten- och recipientmodell som används för beräkning av föroreningstransport och 

dimensionering av dagvattenreningsanläggningar. 
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Tabell 4. Resultat av StormTac beräkningar på föroreningsbelastningar från Mossle 16:20, med nuvarande 

markanvändning och efter exploatering – Utan dagvattenbehandling  

 

 

 

Som framgår av Tabell 4 kommer föroreningsbelastningen av majoriteten av analyserade 

ämnen att öka efter exploatering. Ökningarna är dock generellt mycket små och då 

beräkningarna är baserade på en rad antagande kan inga större slutsatser dras utifrån 

resultatet. Det bör även noteras att beräkningarna inkluderar en ökad avrinning av vatten 

efter exploatering och därmed en ökad mängd vatten med lösta föroreningar som belastar 

recipienten.  

7.1 RECIPINETPÅVERKAN EFTER EXPLOATERING 

Föroreningsbelastningen på recipienten bedöms inte öka nämnvärt efter exploatering. Om 

öppna dagvattenlösningar används inom exploateringsområdet kommer föroreningar att 

ytterligare reduceras, vilket kan leda till en mindre föroreningsbelastning efter 

exploatering.  

 

Exploateringen bedöms därför inte påverka möjligheten uppsatta miljökvalitetsnormer i 

ytvattenförekomsten Vidöstern.   

8 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING 

EFTER EXPLOATERING 

Värnamo kommun avser att tillämpa öppna dagvattenlösningar inom 

exploateringsområdet. Förutsättningarna för sådana lösningar är relativt goda då planen 

innefattar relativt stora grönytor. Planerad bebyggelse ligger också på planområdets högre 

plushöjder och naturmarken ligger mer låglänt, vilket ger bra förutsättningar för ytledes 

avrinning.  

 

Öppna dagvattenlösningar ger förutsättningar för långsam avrinning och infiltration till 

undre jordlager, vilket minskar risken för både flödesökningar och flödestoppar i 

recipienten. Öppna dagvattenlösningar möjliggör även reduktion av föroreningar.  

FÖRORENINGSMÄNGDER - ÅRSBASIS 

  

ÄMNE NULÄGE EFTER 

EXPLOATERING 

SKILLNAD 

 (kg/år) (kg/år) (kg/år) 

Fosfor (P) 5,3 6,6 1,3 
Kväve (N) 130 59 -71 
Bly (Pb) 0,24 0,31 0,07 
Koppar (Cu) 0,42 0,66 0,24 
Zink (Zn)  0,74 2,4 1,66 
Kadmium (Cd) 0,0038 0,015 0,0112 
Krom (Cr) 0,086 0,17 0,084 
Nickel (Ni) 0,065 0,19 0,125 
Kvicksilver (Hg) 0,00021 0,00056 0,00035 
Partiklar (SS) 3300 1600 -1700 
Olja 6,6 12 5,4 
Polycykliska 

aromatiska 

kolväten (PAH16) 

0,0025 0,017 0,0145 

Benso(a)pyren 

(BaP) 
0,00025 0,0014 0,00115 
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Jordarterna i området visar att möjligheten att infiltrera dagvatten är måttlig. 

Infiltrationskapaciteten (permeabiliteten) bör dock bekräftas i fält för att kunna användas 

för dimensionering av dagvattenanläggningar.  

 

Lämpliga områden för placering av dagvattenanläggningar är markerad i Figur 9. Observera 

att detta är områden som kan utredas vidare för placering av anläggningar och utbredning 

avspeglar ej erforderligt utrymma för dessa anläggningar. Ungefärlig placering av höjdrygg 

är markerad i bilden.  

 

Förutsättningar för öppen dagvattenhantering på den östra sidan om höjdryggen bedöms 

mer kritisk då tillgänglig yta är betydligt mindre samt att det saknas en tydlig recipient för 

dagvattnet. Planerad bullervall mot väg 27 och trafikplatsen kommer ytterligare minska 

utrymme för dagvattenhantering. I dagsläget infiltrerar troligen större delen av dagvattnet i 

området, men vid hög belastning belastas troligen vägdiken. För att ej behöva ansluta 

området till ett ledningsnät för dagvatten föreslås att den östra delen skapar LOD 

anläggningar på allmän platsmark alternativt överför dagvatten till den västra sidan i 

ledningsnät.  

 

Väster om höjdryggen bedöms fortsättningarna för dagvattenhantering goda, det finns gott 

om yta och även en recipient som inte ställer särskilda krav i utsläppspunkten.  

 

 
Figur 9. Föreslagna lämpliga placeringar av öppna dagvattenlösningar.  
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