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1.

Bakgrund

Kalmar kommun ska ändra gällande plan för området Vångerslät i Läckeby.
Planändringen gäller kvarter och fastigheter längs Mogatan samt själva gatan.
Området har hittills reglerats av en byggnadsplan från år 1956. Ändringen gäller
anpassning av plan till gällande förhållanden i huvudsak med avseende på å ena
sidan några av den äldre planens lokalgator som aldrig genomförts utan som
används som privat kvartersmark för bostäder och å andra sidan angöringsgator
som används som sådana, men som i den äldre planen är kvartersmark för
bostäder. Mogatans sträckning ska också nyregleras i plan.
Planändringen gäller i princip endast omregleringar inom redan befintlig
bebyggelse. Den kommer inte att medföra möjligheter till utbyggnad av nya
bostadsområden. Den gamla planens regler om fastighetsindelningar (fastigheter
på minst 1000 kvm, i undantagsfall 800 kvm) som kommer att utsträckas över
några fler fastigheter ger dock möjligheter till enstaka nya fastighetsbildningar och
nya bostadshus där fastigheter är stora nog att delas.
I samband med planändringen ses dagvattenhanteringen i området över. Det finns
lokala problem med översvämning i den södra delen av planområdet. Det gäller
fastighet Vångerslät 7:7 och Åby 1:1 där vattensamlingar bildas på ytan vid
nederbörd.
I området finns ett dikningsföretag (Lund - Åby dikning, LN. -101, 1959), se figur
1. I figuren redovisas dikningsföretagets dragning och båtnadsområde. Det fyllda
fältet visar båtnadsområdet enligt akten och det prickade visar båtnadsområdet
enligt länsstyrelsens webb-GIS
(http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Kalmar/Underlag/). Notera att utbredning
skiljer sig mellan underlagen. Då akten är ett juridiskt bindande dokument har det
i denna utredning antagits vara aktens gräns som är gällande.
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Figur 1

Planområde, kommunens verksamhetsområde för dagvatten,
dikningsföretagets båtnadsområde (tolkat från akt respektive
länsstyrelsens GIS-tjänst) samt recipient
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2.

Recipient

Primär recipient är mark då dagvatten inom området tas om hand om lokalt. En
mindre del av dagvattnet kan avledas via dikningsföretaget till Åbyån, se Figur 1.
Enligt VISS gäller följande för Åbyån:
Vattendragets ekologiska status har klassificerats som måttlig med stöd av morfologin.
Tillförlitlighet bedöms vara låg då status för fisk och påväxtalger visar på god status. De
allmänna förhållandena, som är en sammanvägning av klassificeringarna för näringsämnen
(måttlig status) och försurning (god status), har sammantaget måttlig status. Bedömning av
hydrologi och konnektivitet visar på hög respektive god status. Morfologin visar på måttlig
status. Utifrån klassningarna bedöms vattenförekomsten ha problem med övergödning och
morfologisk påverkan. Bedömningen har dock låg tillförlitlighet då varken fisk eller
påväxtalgerna visar på någon betydande påverkan.
Vattendraget uppnår ej god kemisk status pga kvicksilver och polybromerade difenyleter
(PDBE).
Åbyåns vattennivå bedöms inte påverka detaljplaneområdet då markens nivå i
Åbyåns närhet är lägre är det översvämmade området.
Recipient för det vatten som infiltrerar är grundvattenförekomsten för
Kalmarkustens sandstensformation. Grundvattenförekomstens kemiska status är
bedömd som god. Det är en sedimentär bergförekomst.
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3.

Avrinning och topografi

En färgsatt terrängmodell visar höjder i området där de lägre delarna är markerade
med rött och orange, se Figur 2. I den södra delen av planområdet syns tydligt att
marken är låglänt. Det är detta område som periodvis har högt vatten och det är
ungefär 1,5-2 meter lägre än omkringliggande mark. Lågpunkten i den södra delen
av planområdet ansluter till låglänt öppen mark i väst. Denna mark avvattnas via
dike och ledning som regleras av diknings-företaget. Området är därmed inte
instängt, men beroende av dikningsföretaget system för avvattning.

Figur 2

Färgsatt terrängmodell. Låglänt område inom planområdet är inringat.
Pilar visar rinnriktning (svart ytlig, blå i ledning). Grönt är höga nivåer och
rött låga nivåer. Marken faller från +22 till +16. (Terrängmodell är baserad
på LAS-data 2018-10-15). Figur reviderad 200303
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Området har delats in i mindre avrinningsområden och en skyfallsanalys har gjorts
med hjälp av programvaran Scalgo Live. Resultatet visar ett scenario där marken
antas vara mättad och där inga ledningar eller trummor finns. Skyfallsanalysen är jord
med ett regn på 50 mm.
Avrinningsområden och lågpunkter visas i figur 3 samt i bilaga 1. I figur 3 markeras
lågpunkter och dessa beskrivs översiktligt i tabell 1. I figuren visas även
dagvattenledningar, kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, samt
dikningsföretagets båtnadsområde.

Figur 3. Avrinningsområden och lågpunkter
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Tabell 1. Förklaring avrinning
Namn
Laduvägen

Lågpunkt
1

Norra

Kommentar
Avrinner norrut
Avrinner norrut

Peter
Jonssons väg
Skogsmark

2

Mindre instängd lågpunkt. Dagvatten infiltrerar.

3

Åby kyrka

4

Avrinner över skogsmark söderut mot lågområde som periodvis
översvämmas.
Dikningsföretagets diken och ledning avrinner västerut (dike/ledning
ingår ej i skyfallsanalys, översvämmat område är mindre om
komplettering sker med öppen avrinningsväg till Åbyån)

Televägen 5

5

Televägen 6

6

Södra

7

Avrinner söderut mot Åbyån (även via ledning)

Mogatan

8

Slätgatan

9

Sågarevägen

10

Lågområde finns invid Mogatan, ingen känd
översvämningsproblematik.
Området avrinner norrut, men en den södra delen av
avrinningsområdet har förbindelsepunkt till dagvattenledning och
avleds söderut.
Området bedöms inte kunna påverka aktuellt planområde.
Avrinner norrut

Korsning
Lundgatan
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Dagvattenledningar skapar ett tekniskt avrinningsområde som avleder
vattnet söderut mot Åbyån. Det tekniska avrinningsområdet har högre
prioritet än det naturliga avrinningsområdet (upp till dimensionerande
regn). Enligt analysen rinner ytligt rinnande vatten till lågpunkter inom
området och marknivåer hindrar dagvatten att rinna mot Mogatan
även vid skyfall.
Dagvattenledningar avleder vattnet söderut mot Åbyån. Det tekniska
avrinningsområdet har högre prioritet än det naturliga
avrinningsområdet, upp till dimensionerande regn. Enligt analysen
rinner ytligt rinnande vatten till lågpunkter inom området och
marknivåer hindrar dagvatten att rinna mot Mogatan även vid skyfall.

Lågpunkt är enligt analysen instängt. Det finns diken och trummor i
området.
Området bedöms inte kunna påverka aktuellt planområde.
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När det gäller lågpunkten i planområdet med översvämningsproblematik har de
topografin i närområdet analyserats, särskilt med avseende på lågområdet öster om
Mogatan.
Oavsett storlek på regn kan inte vatten ytligt rinna söderut till lågpunkter från
lågpunkt 2, se figur 3. Vid lågpunkt 2 sker fördröjning och infiltration lokalt.
När det gäller lågpunkt 5, se figur 3 på Fibervägen har profiler tagits fram på markens
nivåer och Mogatan ligger högre och är därmed en vattendelare. Dagvatten kan
enligt denna analys inte rinna på ytan över Mogatan, se figur 4.

Figur 4. Profiler som visar markens lutning (höjdförställd) vid lågpunkter närmast
planområdets lågområde.
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4.

Dikningsföretag

Dikningsföretaget rör torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Lund 1:1,
Åby 1:1 och Vångerslät 7:76, se Figur 5. Vångerslät 7:76, har numera
fastighetsbeteckning Åby 1:1.
Enligt akten gäller:
Nederbördsområdet för företaget har totalt beräknats till 23 ha. Vid dimensioneringen har spec.
högvattenföringen antagits något högre än normalt med hänsyn till företagets belägenhet och
erforderlig säkerhet mot översvämning vid dränering från kyrkogård. De erhållna dimensionerna
framgår av profilritningen.

Figur 5. Urklipp karta över dikningsföretag, ”brunn B” är inringad.

Figur 6. Utklipp av profilritning i akt för dikningsföretag
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Enligt profilritningen, se urklipp i figur 6 faller ledningen mot Åbyån. Dimensionen i
uppströmsänden är 150 mm. Enligt akten är den första delen inte utförd uppströms
”brunn B”, se figur 5. Till brunn B ska det enligt akten ansluta 2 ha. Som
profilritningen visar är marken låg i denna del.
Enligt akten är vattengången i ledningen vid ”brunn B” ca 1,2 m under lägsta angiven
markhöjd vid fastighetsgränsen mellan Vångerslät 7:7 och Åby 1:1. Det innebär att
det bör finnas möjlighet att med självfall avleda vatten. Dock får man inte avleda
ytterligare ytvatten till det låglänta området och sedan vidare till dikningsföretaget.
Fastigheten som har problem med framträngande vatten hör enligt akten inte till
diknings-företagets båtnadsområde och är inte en part i företaget. Däremot ingår det i
nederbördsområdet. Då fastigheten angränsar till dikningsföretagets båtnadsområde
påverkas det av hur det sköts. Den del av Åby 1:1 (fd Vångerslät 7:76) kan inte anses
vara torrlagd i enlighet med dikningsföretagets syfte. Det finns inga begränsningar
angivna i akten när det gäller flöden eller likande. Det är inte tillåtet att ansluta nytt
dagvatten via ledning eller dike till ett dikningsföretag utan att omprövning sker.
Jordbruksverket har tagit fram en mycket informativ skrift, Att äga och förvalta diken och
andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet, där förvaltning och regler gällande
dikningsföretag beskrivs utförligt. I stycke 3.5 beskrivs vem som ansvarar för
underhåll.
” Underhåll av såväl öppna som rörlagda diken samt täckdikningssystem är viktigt för att behålla
deras funktion. Den som äger en vattenanläggning är ansvarig för den om ingen annan
överenskommelse eller beslut finns.”
” Bristande underhåll kan få konsekvenser för dräneringen på den egna och andras fastigheter och
det ligger i fastighetsägaren intresse att diken och andra markavvattningsanläggningar är
underhållna så att de uppfyller sin funktion.”
Vidare står det att:
” Enligt miljöbalken är därför ägaren till en vattenanläggning skyldig att underhålla anläggningen
så att varken allmänna eller enskilda intressen skadas. Om det uppstår skada och skadan visar sig
vara orsakad av bristande underhåll kan anläggningens ägare bli ersättningsskyldig. Enligt
miljöbalken är därför ägaren till en vattenanläggning skyldig att underhålla anläggningen så att
varken allmänna eller enskilda intressen skadas. Om det uppstår skada och skadan visar sig vara
orsakad av bristande underhåll kan anläggningens ägare bli ersättningsskyldig”.
Allt underhåll/rensning ska också ske med försiktighet och hänsynsreglerna i 2 kap
MB ska följas.
Sedan juni 2018 finns ett ärende registrerat hos länsstyrelsen i Kalmar som rör
tillsynen av dikningsföretaget.
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5.

Geologiska förutsättningar

Enligt SGU´s jordartskarta består marken i de högre belägna delarna av
genomsläpplig morän, se Figur 7. Det innebär att det i dessa delar är goda
förutsättningar för infiltration. I de lägre belägna delarna består marken av mindre
genomsläpplig lera.

Postglacial
sand

Figur 7

SGU´s jordartskarta (sammanläst med plangräns m.m. i QGIS)

10

För att illustrera hur jordlagren påverkar hydrogeologin visas en höjdförställd
principsektion på in- och utströmning, se Figur 8.
Vid torra perioder kan det låglänta området fungera som inströmningsområde,
men vid nederbörd och perioder med högt grundvatten blir det ett
utströmningsområde så som figuren visar. Ju mer vatten som infiltreras i det
högre belägna inströmningsområdet desto mer kan strömma ut. Det blir då
nödvändigt med dränering av det lägre belägna området eller avledning av vatten
via dike eller ledning om det inte ska bli översvämmat.

Figur 8. Principsektion in/utströmning vid täta jordlager, obs figuren är höjdförställd.
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6.

Befintlig dagvattenhantering

Aktuellt planområde omfattas inte av kommunens verksamhetsområde för
dagvatten. På andra sidan Mogatan finns kommunalt verksamhetsområde för
dagvatten med ledningsnät, se Figur 1, sidan 2.
Mogatan avvattnas via grönremsan vid sidorna. (Vägen kommer i och med den
nya detaljplanen att bli kommunal lokalgata).
Inom det aktuella planområdet finns ingen gemensam dagvattenhantering utan
varje fastighet släpper dagvatten på den egna tomten genom att stuprör från
takavvattning mynnar över marken eller underjordisk anläggning. I stort fungerar
detta väl tack vare de geotekniska förutsättningarna (se stycke 6 nedan) i
kombination med stora tomter.
Det finns problem med framträngande vatten vid två fastigheter i sydväst,
Vångerslät 7:7 (Mogatan 3) och Åby 1:1. Endast fastigheten Åby 1:1
(fd Vångerslät 7:76) torrläggs enligt akten genom utförd dikning för
dikningsföretaget, se även stycke 4. Fastighet Vångerslät 7:7 påverkas i praktiken.
I det vattensjuka området finns det dels gamla ledningar som inte längre är i drift,
dels renoverade ledningar och i intilliggande område öster om Mogatan finns nya
ledningar (lagda år 2011).
Enligt brev till kommunen från fastighetsägarna till Vångerslät 7:7, (daterat 201703-13) upptäcktes vattensamlingarna ca år 2013/2014. Först misstänktes läckande
vattenledning, men det utreddes och så var ej fallet.”.
Kalmar Vatten AB har 2014 gjort en utredning avseende denna problematik
(Rapport Mogatan av Tobias Forss (numera Wieforss), daterad 2014-06-11).
Utredningen omfattade följande moment:
-

Grävning (sommaren 2013) – Kontroll av den kommunala vattenledningen
Genomsökning av gamla kartor och arkiv – Eget och kommunens arkiv
Filmning av det allmänna dagvattenledningssystemet på Fibervägen (vår 2014)
Filmning av ledningen vid fastigheten Åby 1:1/Åbyslät 7:7 (vår 2014)
Ny grävning med kontrollfilmning (maj 2014)
Avvägning av brunnar, diken och ut/inlopp (juni 2014)
Juridiskrådgivning Rita Lord (maj 2014)

-

Fastighetsrättsliga frågor Lisa Klasson (maj-juni 2014)

Utredningens slutsats är att den ledning som orsakar problem inte är en del av den
allmänna VA-anläggningen och därmed inte är Kalmar Vatten ABs ansvar.
Utifrån Kalmar Vatten ABs utredning framgår det alltså att det är framträngande
vatten från ledning med okänd ägare som orsakar problem, [inte ytavrinning].
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För att illustrera problematiken med högt vatten i visas en principsektion genom
det låglänta området, se figur 9. Figuren är höjdförställd 1:4. En linje visar
vattenytan vid en nivå på +16 m över havet1. Principsektionen visar tydligt hur
vattnet kan stiga upp långt ut på tomtmarken. Våren 2018 steg vattnet enligt
uppgift upp så att det endast skiljde ett par meter till huset.
I figuren har även ledningsgraven illustrerats. Vattengångar och dimensioner är
inte platsspecifika. Utbredning av leran är inte känd och det är endast en
illustration. Även husens placering och storlek är ungefärlig.

Figur 9. Principsektion (b-b) över det låglänta området. Tolkning av jordlager är
endast illustrativ tolkning av jordartkarta, geoteknik saknas.
Ej skalenlig och höjdförställd 1:4

Denna nivå är bedömd vara möjlig som extrem högvattennivå. Nivån har valts
då markhöjden vid dikningsföretaget start i väst enligt terrängmodellen som lägst
är +15,8 m över havet (noggrannheten i laserdata är dock normalt låg i denna typ
av bevuxet område, därav marginal på 0,2 m). Vid nivån +15,8/+16,0 skulle
vattnet kunna söka sig vidare i diket västerut.
1
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Äldre ledningar:
Utöver dikningsföretaget finns det en äldre ledning under Mogatan, inritad i svart
i Figur 10. Ledningen tycks ansluta till dikningsföretagets ledning. Enligt Kalmar
Vatten AB gjordes inmätning 2014-2015 på denna ledning. Antingen grävdes
trumman då fram eller så förlängdes ledningen vid detta tillfälle för att möjliggöra
åtkomst.
Ledningen har filmats i samband med projektering av nya dagvattenledningar som
lades 2011 och ledningsbrott konstaterades då på Mogatans östra sida, se Figur
10. Ledningen visas i även principsektionen i figur 9. Ledningen kan vara
vattenförande även vid ledningsbrott.

Figur 10. Bild från möte om ansvarsfrågan 2014-10-17. Ledning i svart är
dikningsföretagets.

Det är vid skrivandet av denna utredning oklart om flödesriktning på det
framläckande vattnet är åt öst eller väst.
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Vidare finns misstankar om att det kan finnas en äldre dagvattenledning längsmed
Mogatan som inte längre är i drift. Figur 11 visar en skiss på hur ledningen skulle
kunna vara dragen. Ledningens ursprung samt ägare är okänt, men den kan ha
anlagts för avvattning och dränering av tidigare handelsträdgård. Denna är
sannolikt sammankopplad med tidigare nämnd ledning under Mogatan.
Det som tyder på ledningens existens är att det vid filmning har framkommit
in/utlopp i brunn i Fibervägen (Brunn DNB101140).

Figur 11. Skiss på möjligt läge för gamla ledningar som inte är i drift. Den inzoomade
bilden visar underlag som finns redovisat digitalt. Den illustrerade ledningen i stora
bilden (grön pil samt streckad linje) är inritad utan digitalt underlag.
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Renoverade ledningar
Det finns spill -och vattenledningar i området. I december 2004 relinades
(fodrades) spillvatten-ledningen. Relining gjordes för att skapa en tät ledning som
minskar tillskottsvatten till reningsverket. Det har framförts en hypotes om att
denna ledningsgrav skulle vara dränerande och att markvatten skulle kunna ledas
ut i lågområdet. Det bedöms dock inte vara orsak till det framträngande vattnet då
problematiken inte uppstod i samband med reliningen utan först ett par år efteråt.
Nya ledningar
År 2011 anlades dagvattenledningar för området öster om Mogatan med utlopp
till Åbyån i söder. Detta medför att området öster om Mogatan avvattnas via
självfallsledningar söderut och att påverkan från detta område bör vara litet så
länge anslutning har skett till den nya dagvattenledningen.
Övrigt:
Vid platsbesök i samband med lättare nederbörd (2018-10-26) observerades hög
vattennivå i brunn i Fibervägen (vattenyta ca 0,7 m under vägen). Detta beror på
brunnens utformning (grund sandfångsbrunn) och inte på att dagvattenledningen
är dämd.
I samband med utredning 2014 satte Kalmar Vatten AB en tillsynsbrunn söder
om fastigheten med översvämningsproblem för att hålla koll på grundvattenytan.
Den är alltså inte kopplad till något dagvattennät.
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7.

Förändring över tid

I detta projekt är det relevant att kartlägga förändringen i området över tid för att
därmed ringa in rimlig orsak till problemet med högt stående vatten i samband
med nederbörd.

Bilaga 2 visar hur området såg ut 1960 och bilaga 3 visar nuläget.
1960 bestod marken av större andel grönytor. Dikningsföretagets ledningar var i
bättre skick. Det fanns i området öster om Mogatan en handelsträdgård med
tillhörande växthus. Denna skulle möjligen kunna ha anlagt ledningar med
anslutning till dikningsföretaget för avvattning och dränering. Det finns inget
underlag på detta utan det är endast en hypotes.
Planen från år 2010 säger beträffande dagvatten att:
”Området är lågt beläget och avvattnar en större del än sin egen utbredning. Då lägsta punkten
även ligger högre än omkringliggande system för dagvattenledningar måste vatten kunna
pumpas[...]annars kan området översvämmas [..] Pumpstation[…] ska placeras i anslutning
till fördröjningsmagasin”.
Inget av detta anlades emellertid. Ytterligare en detaljplan från år 2011 ändrade
förutsättningarna så att bostäder tilläts också där planen år 2010 angav en yta för
dagvattenanläggning. Planen från år 2011 säger beträffande dagvatten att:
”I samband med anläggandet av tomter enligt plan 2010 höjdes marken så att dagvatten med
självfall kan avvattna området, vilket innebär att tekniska anläggningar inte behövs”.
Det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten omfattar således dessa
planområden och dagvattenledning finns med anslutning söderut till Åbyån. Med
andra ord avvattnas det nyligen exploaterade området via ledningsnätet. Därmed
ska det inte kunna påverka lågpunkten med framträngande vatten.
En möjlig hypotes är att exploateringen skulle kunna medföra problem om dageller dränvatten leds via eventuella äldre ledning [för handelsträdgård].
I samband med byggnationen kan äldre vattenförande dagvattenledningar även ha
påverkats av tung trafik eller grävarbeten. Det konstaterade rörbrottet skedde
dock innan exploatering.
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8.

Åtgärdsförslag

Nedan beskrivs åtgärdsförslag för planområdet i stort följt av mer detaljerat
åtgärdsförslag för det översvämmade området.

8.1. Dagvattenhantering för planområdet
Dagvattenhantering löses genom infiltration på de enskilda fastigheterna.
Förutsättningarna för detta bedöms som goda, bortsett från fastighet Vångerslät
7:7 och Åby 1:1. Enligt jordabalken framgår det att det vid grävning eller likande
arbeten ska man vidta de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att förebygga
skada på angränsande mark. Av detta kan tolkas att en ändring av det naturliga
dagvattenflödet inte får göras om om det innebär negativa konsekvenser för
omgivande mark.
Avvattningen av Mogatan föreslås fortsätta ske genom infiltration i grönremsan.

Figur 12 Mogatan vid lätt nederbörd i höjd med fastighet Vångerslät 7:7
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8.2. Åtgärdsförslag för det översvämmade området
Det finns ett pågående ärende hos länsstyrelsen i Kalmar som beaktar
dikningsföretagets skyldigheter.
Det finns möjliga åtgärderför att minska problemen för den översvämmade
fastigheten Vångerslät 7:7. Vissa syftar till att åtgärda problemet och andra
säkerställer en högsta nivå på det tillfälligt stående vattnet. Viktigast är att hitta
orsaken till det framläckande vattnet samt att fastslå ägandeskap på ledningar.
Marken där åtgärderna måste utföras är inte kommunal. VA-huvudmannen kan
utreda om verksamhetsområdet för dagvatten eventuellt kan behöva utökas för en
mindre del av planområde. Ett utökat verksamhetsområde medför att berörda
fastigheter får en förbindelsepunkt2 för dagvatten. Att ingå i verksamhetsområdet
medför avgiftsskyldighet (anläggningsavgift och brukningsavgift, dag- och
dränvattenavlopp från fastighet), för aktuella taxor hänvisas till Kalmar
Vatten AB. Åtgärder inom fastigheten för att leda vattnet till förbindelsepunkten
måste fastighetsägaren normalt själv utföra och bekosta.
•

Kontroll av brunn (DNB101140) samt proppning av ev vattenförande
ledning
Extra kontroll av brunn DNB101140 kan göras för att undersöka funktion
och anslutningar till och från brunnen. Brunn DNB101140 ligger på östa
sidan av Mogatan vid korsningen med Fibervägen.
Om det finns vattenförande ledning söderut bör denna proppas så att
flödet leds som tänkt i riktning till dagvattenledning i Fibervägen. Detta
skulle kunna minska mängden framträngde vatten.
Kontroll har dock skett av Kalmar Vatten AB i samband med utredning
2014. Kalmar Vatten kan möjligen utreda om behov finns av
kompletterande undersökningar genomföras.

2

Svenskt Vattens text om förbindelsepunkt
Huvudmannens ansvar sträcker sig ända till fastighetens installation. Gränsen mellan den
allmänna VA-anläggningen och fastighetens VA-installation kallas förbindelsepunkt.
Förbindelsepunktens upprättande har även en avgörande betydelse för när rätten att
använda den allmänna VA-anläggningen inträder och avgiftsskyldighet uppkommer. Dess
kanske viktigaste funktion är att den markerar den rättsliga gränsen mellan den allmänna
anläggningen och fastighetens installation.
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•

Kartläggning äldre ledningar
Ägande och därmed ansvar för den äldre ledningen bör kartläggas.
Dikningsföretagets parter bör meddelas och det bör även utredas om det
finns någon anteckning hos dikningsföretaget kring denna anslutande
ledning. Eventuella felkopplingar bör undersökas.
Alternativt kan ledning proppas invid det låglänta området.
Länsstyrelsen har fått en anmälan om detta ärende och de ska driva frågan.

•

Ny förbindelsepunkt/ Utökat Verksamhetsområde dagvatten
En möjlig åtgärd är att skapa en ny förbindelsepunkt med anslutning till
dagvattenledning i Fibervägen, se Figur 13.
Marken är i det låga området ca +15,7 m över havet. Vattengången i
dagvattenledningen i Fibervägen är +15,6 m över havet så det går
sannolikt att ordna med självfall även om marginalen är mycket knapp.
Detta innebär att fastighetsägaren själv utför åtgärder inom tomten för att
avleda vattnet fram till förbindelsepunkt. Då den lägsta delen av
lågpunkten finns inom fastighet Åby 1:1 och därmed omfattas av
dikningsföretaget kan det inte helt lösa problemet med högt stående
vatten på fastighet 7:7. Marken kommer således ej kunna torrläggas med
självfall, men det skulle kunna gå att säkerställa en högsta vattennivå på
ytan.

Figur 13

Förslag på ny ledning
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•

•

•

•

Pumpning
Då vattnet även tycks komma från äldre vattenförande ledning som ligger
under mark bedöms det vara svårt att avsänka vattnet helt med självfall till
dagvattennätet öster om Mogatan. Vattnet behöver då pumpas bort. Detta
kräver ny dagvattenledning liksom föreslaget ovan, se Figur 13.
Pumpning bedöms vara såväl kostsam som energikrävande. Miljömässigt
är det sämsta alternativet, men om man inte kommer till rätta med
problemet med framträngande vatten bedöms pumpning vara ett
alternativ som säkerställer att torrläggning sker. Fastighetsägaren ansvarar
för pumpning.
Vall i fastighetsgränsen
En tät vall (ev i kombination med viss markhöjning) skulle kunna anläggas
på fastighet Vångerslät 7:7 för att begränsa ytan som översvämmas. Det är
dock inte garanterat att det skulle avhjälpa helt, då det finns risk att
utströmning av grundvatten sker trots vallen och att grundvattennivån i
marken förblir hög. Denna åtgärd löser inte problematiken med
framträngande vatten, men den minskar problem med sank tomtmark.
Renovering av dikningsföretag
I samband med renovering av dikningsföretagets ledning kan en ny
anslutning anordnas för avvattning av den översvämmade ytan. Dessa bör
anslutas via brunn med sandfång. Inget krav på flödesbegränsning finns i
akten för dikningsföretaget. Enligt akten är ledningsnätet dimensionerat
för högre högvattenföring än normalt så det krävs ingen hård strypning.
Denna åtgärd skulle innebära att vattnet inte skulle stiga som idag och att
ytan torkar upp snabbare efter nederbörd.
Eventuellt kan det vara ett alternativ att anordna avledning via fördjupat
dike. Befintliga diken ingår i dikningsföretaget, men utformning av dikena
beskrivs inte i akten och det finns därmed ingen känd reglering av djup
och bredd.
Nytt dagvattennät för befintliga tomter där infiltration sker
uppströms det översvämmade området.
Detta anses inte vara ett rimligt alternativ då det skulle krävas omfattande
och kostsamt anläggande i delar som har en fungerande avvattning. Det
skulle sannolikt även ge en ökad belastning av föroreningar till Åbyån då
dagvattnet skulle ledas direkt utan rening i mark. Det finns också risk att
problemet skulle kvarstå trots nya dagvattenledningar.

Tillfällig pumpning
Under tiden som utredning av åtgärder sker bör pumpning anordnas på platsen.
Det pumpade flödet skulle kunna ledas ut i skogsmarken där det fördröjs. Om
dikningsföretagets styrelse ger sitt godkännande skulle vattnet kunna pumpas till
dikningsföretagets ledning.
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9.

Påverkan på recipientens miljökvalitetsnormer

En beräkning av föroreningsbelastningen har gjorts med yt- och
dagvattenmodellen StormTac. Som markanvändning har ”villa med totalt LOD”
använts för hela planområdet vars totala area är 5,8 hektar. Denna inkluderar all
markanvändning inom ett normalt villaområde, t.ex. lokalgator, vägdiken, tak,
uppfartsvägar och gräsmattor och det förutsätts att allt dagvatten kan
omhändertas (renas och flödesutjämnas) lokalt. I stort sett allt takdagvatten leds
via stuprörsutkastare över grönyta genom vilket det till stor del kan infiltrera.
Allt dagvatten från infartsvägar och lokalgator leds över grönytor eller in i diken
där det till stor del kan infiltrera, sedimentering kan ske och dagvattnet kan
filtreras genom växter. Förväntade halter redovisas i tabell 2.
Tabell 2. Föroreningshalter (ug/l) per markanvändning med dagvatten+basflöde
Markanvändning P
Villaområde
med total LOD

N

Pb Cu Zn Cd

Cr Ni Hg

SS

Olja PAH16 BaP

106 1119 3,5 9,2 44 0,17 1,7 3,8 0,0071 15920 158

0,20

0,020

Förväntade mängder redovisas i tabell 2. Dessa mängder skulle teoretiskt avledas
till Åbyån, men med dagens utformning finns endast bristfälligt fungerade
anslutning till dikningsföretaget. Genomförs ny anslutning med någon av de
föreslagna åtgärderna medför den utformningen att viss fastläggning kan
förväntas (bortsett förslaget med pumpning). Framtida mängder torde därmed
vara lägre än här redovisat.
Tabell 3. Föroreningsmängder (kg/år) per markanvändning med dagvatten+basflöde
Markanvändning

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja PAH16 BaP

Villaområde med
total LOD

1,1 12 0,037 0,097 0,46 0,0018 0,018 0,040 0,000075 168 1,7

0,0021

0,00022

Påverkan på recipienterna torde vara mycket liten och betydligt lägre än om
dagvattnet hade avletts med täta ledningar. Grundvattenförekomsten bör inte
påverkas av det infiltrerade dagvattnet. All befintlig bebyggelse är anslutet till
kommunalt spillvatten så inget läckage är att förvänta från enskilda avlopp.
Planens antagande medför inga större förändringar när det gäller
markanvändningen utan det är befintlig situation som redovisas. Den lilla
tillkommande förtätning som planen kan möjliggöra anses i detta sammanhang
försumbar.
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10. Sammanfattning
Detaljplanens område utgörs av befintlig byggnation och inga nya byggrätter
tillkommer. Syftet med planen är att se till att befintligheter stämmer med gällande
detaljplan, till exempel justeras vägområden.
Planområdet har goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Det finns ett område i södra delen som har problem med framträngande vatten
som orsakar översvämning på tomtmark. Vattnet riskerar inte att översvämma
byggnader och utgör ingen risk för miljö eller hälsa. Det har föreslagits att utöka
verksamhetsområdet för dagvatten till att omfatta den berörda delen av
planområdet men det kan inte regleras i detaljplanen. Det är inte heller givet att
det skulle åtgärda problemet.
Översvämningsproblematik
Problematiken med översvämning är sannolikt på grund av framträngande vatten i
kombination med bristfälligt underhåll av dikningsföretagets ledningar samt
eventuellt vattenförande slopad ledning. Bedömningen är att det är flera orsaker
som samverkar till problematiken.
Området är låglänt och därmed ett utströmningsområde för grundvatten, se Figur
8. Det har alltid varit så och det är att förvänta att det är högt grundvatten
periodvis. På senare år tycks dock mängden vatten ha ökat. Vid tider då marken är
torr finns en buffert i marken, men då marken är vattenmättad tränger vatten
fram. Tillfällena med extremt högvatten har blivit mer frekvent och vattnet stiger
högre och högre. Det finns flera hypoteser till orsakerna (utöver topografin) till
utströmningen:
Exploatering:
Utbyggnad har skett i angränsade område, vilket har resulterat i ökad andel
hårdgjord yta och minskad buffert i form av lågpunkter och grönområden
som kan hantera dagvatten på ytan. Detta har i sin tur medfört i ökad och
snabbare avrinning.
Det finns två gällande detaljplaner i området (Detaljplan för Vångerslät 7:96,
7:8 m fl reviderad 2010 och Vångerslät 7:96 m fl från 2011) som har
möjliggjort exploatering öster om Mogatan.
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Dessa områden omfattas av det kommunala verksamhetsområdet för
dagvatten och dagvattenledningar finns för hela området. Alla fastigheter har
dagvattenservis och ledningsnätet avleder dagvattnet söderut och ej mot
problemområdet. Uppfyllnad av mark har godkänts i och med att det anlades
självfallsledningar för dagvatten.
Skyfallsanalys visar att ytlig avrinning sker bort från det låglänta området, se
bilaga 1.
Ledningsnätet:
Vidare har en tidigare otät spillvattenledning relinats (fodrats), vilket innebär
att en eventuellt oavsiktlig dränering av marken kan ha upphört.
Ledningsgraven skulle därmed kunna vara vattenförande och vattnet kan
hamna i lågpunkten som är ett utströmnings-område. Relining skedde dock
ca 10 år innan problemet med framträngande vatten och därmed bedöms det
sannolikt inte vara orsaken till problemet.
Det finns äldre ledningar i området och det tycks vara via dem som vatten
tränger fram Det är inte känt vem som äger ledningen.
Bristfällig avledning:
Dikningsföretagets bristande funktion medför att det låglänta området inte är
torrlagt. Det kan därmed finnas behov av renovering av dikningsföretagets
diken och ledningar.
Förslag på åtgärder är.
-

Proppning av (eventuellt) vattenförande ledning
Kompletterande utredning kring äldre ledning (ägare, eventuella
anslutningar)
Ev ny förbindelsepunkt och dagvattenledning eventuellt i kombination
med pumpning
Vall på tomtmark
Översyn och renovering av dikningsföretagets ledningar

Åtgärder som bedöms vara mindre lämpliga är pumpning eller anläggande av
nytt ledningsnät. Dock rekommenderas tillfällig pumpning tills övriga åtgärder
har reducerat översvämningen till en acceptabel nivå.
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Planområdets dagvattenhantering
Detaljplaneområdets dagvattenhantering löses lokalt med infiltration på de
enskilda fastigheterna liksom i nuläget. Planområdet har till stor del goda
förutsättningar för infiltration, vilket innebär att området överlag har en
fungerande avvattning. Undantaget är ett lågt beläget område på fastighet Åby 1:1
och Vångerslät 7:7. Problemet i det låglänta området bedöms främst vara på
grund av tekniska problem i ledningsnät och diken och beror inte på ytligt
tillrinnande vatten från planområdet. I och med att detaljplanen för Vångerslät S1,
7:87 m. fl. görs gällande bör man säkerställa att även dessa två fastigheter har en
fungerande dagvattenhantering. Bedömningen är att dagvatten kommer att
återigen bli fungerande om man kommer till rätta med de tekniska problemen.
Den exploatering som skett öster om Mogatan, i enlighet med gällande
detaljplaner, har sannolikt inte ökat problematiken med tillrinnande vatten till det
låga området då ledningsnät för dagvatten har anlagts. Det finns hypoteser om att
exploateringen kan ha medför ökad avrinning dels på grund av hårdgjorda ytor
och dels då en viktig buffert för dagvatten i form av låga ytor och växtlighet har
försvunnit men då avvattning sker söderut till Åbyån ska ingen påverkan kunna
ske österut. Äldre ledningar kan dock möjligen ha påverkats av byggnationen.
För Åby 1:1 finns ett gällande dikningsföretag som reglerar torrläggning av
marken. Dikningsföretagets ledningar kan vara i behov av renovering. Enligt
akten från 1959 har dikningsföretaget anlagts för att säkerställa dränering av
kyrkogården. Vid fungerande avvattning i dikningsföretaget bedöms torrläggning
av marken vara möjlig. Dikningsföretaget kan därmed vara en del av lösning men
det bedöms i denna utredning inte vara orsaken till problemet.
Inga planbestämmelser med avseende på dagvatten behöver införas i den aktuella
planen. För Mogatan föreslås att befintlig avvattning med avrinning mot
intilliggande grönyta behålls
Vid avstyckning eller förtätning ska de lokala förutsättningarna för infiltration
bedömas innan bygglov ges.
Källare föreslås att inte tillåtas.

Kalmar den 16 januari 2019
Vatten och Samhällsteknik AB

Kristina Händevik

Stefan Ljung
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