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Gamla Stan 
 
Hej Marianne, 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 23 februari ett enhälligt beslut om att 
tillsammans med fastighetsägaren genomföra en oberoende byggnadsteknisk 
undersökning. Syftet är att klarlägga ansvar men också ta fram eventuella ome-
delbara åtgärder.  
 
I samband med fastighetsägarens strejk på Stortorget den 12 mars blev det tyd-
ligt att fastighetsägaren inte vill fortsätta den process vi var inne i med att ge-
mensamt bestämma omfattningen på den byggnadstekniska undersökningen. 
 
I er skrivelse daterad den 23 mars framför ni att aktuella spill- och dagvattenled-
ningar i området bör filmas samt att grundvattenrör installeras i området för att 
få relevant information om grundvattennivån. Ni uppger vidare i er skrivelse att 
när detta är genomfört är Åkerlind och Björnsson beredda att fortsätta diskuss-
ionerna angående åtgärder. 
 
Rapportering efter genomförd filmning och en första redovisning av mätresultat 
från grundvattenrören genomfördes på ett möte via Teams den 21 maj. 
 
För närvarande pågår ett intensivt arbete med förstudier och planering inför det 
kommande arbetet med att VA-förnya och bygga dagvattenledningar i området. 
För närvarande pågår följande arbeten: 

• Inventering av anslutningsförhållanden för anslutna fastigheter.  
• Framtagande av plan för samordning av alla kommande arbeten så att de 

utförs under lågsäsong för verksamheter i området med stort allmänt in-
tresse. 

• Dialog med Länsstyrelsen och övriga berörda myndigheter kring biotop-
skydd, arkeologi och kulturmiljö, hur anläggningsarbetet kan bedrivas på 
bästa sätt och vilka tillstånd som behövs. 

• Undersökning av geotekniska förhållanden för va-schakt. 
• Projektering av tekniska lösningar för ledningsförnyelse för Slottsvägen 

för att skydda den karaktäristiska och skyddsvärda trädallén. 
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• Projektering av nya dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. 
• Riskbedömning och klarläggande av begränsningsvärden för vibrationer 

för berörda byggnader. 
• Förprojektering av gatornas utformning efter VA-förnyelse. 

 
Arbetena kommer att behöva genomföras i etapper och preliminär start för an-
läggningsarbetets första etapp är vintern 2021/2022. 
 
I ert brev skriver ni att ni som ombud för Åkerlind och Björnsson i lika hög grad som Kalmar 
kommun vill komma till ett avslut på denna tragiska situation och att detta bäst sker genom att 
samarbeta för att successivt finna lösningar. 
 
För att uppnå detta är vårt förslag att vi återupptar arbetet med att planera för en oberoende 
undersökning av både fastighet och mark. Tillsammans blir vi överens om omfattning och ge-
nomförande av undersökningen innan den startar.  
 
Syftet med den undersökningen är precis som tidigare att klarlägga vad skadorna beror på samt 
ta fram förslag på åtgärder att vidta för att förhindra ytterligare skador på fastigheten intill dess 
att VA-förnyelsen och byggnationen av dagvattenledningar är genomförd. Sannolikt måste fas-
tigheten Akacian 17 stabiliseras för att överhuvudtaget kunna genomföra VA-förnyelsen runt 
fastigheten. 
 
Som tidigare uttalats kommer kommunen ta sitt ansvar om kommunen är vållande och skade-
ståndsansvarig för skadorna på fastigheterna. 
 
Alternativet till en byggnadsteknisk undersökning som klargör ansvar och åtgärder, fram till 
dess att verksamhetsområdet är utbyggt, är att de tillsynsärenden och övriga ärenden/anmäl-
ningar som föreligger får hanteras av berörda myndigheter.  
  
 
Med vänlig hälsning 
 
Ulrick Hultman 
VD Kalmar Kommunbolag AB 


