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1 Bakgrund 
Mörbylånga kommun har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för Isgärde 4:74 
med flera fastigheter. En samrådshandling daterad 2014-09-16 har varit ute på 
samråd.  
Planförslaget avses inför nästa planeringsskede kompletteras med en översiktlig 
utredning för hur dagvattnet inom planområdet ska tas omhand.  
Syftet med detta PM är att belysa en princip för hur dagvattnet som uppstår 
inom planområdet kan hanteras samt hur dagvattnet från planområdet påverkar 
berörda vattenförekomster. PM:et bygger på illustrerad bebyggelse, tillgängligt 
kartmaterial, besiktning i fält samt inmätning av befintliga diken.  
 
 

2 Planerad markanvändning 
Planområdet ligger i Isgärde söder om Stora Rör och omfattar 2,5 hektar, se 
figur 1.  
 

 
Figur 1. Bild från planbeskrivningen som visar planområdets läge strax söder om Stora 

Rör.  
 
Markanvändningen planeras bli bostäder, naturmark samt mark för lokalgata. 
Syftet med planen är att ändra ändamål från barnkoloni till bostad och 
möjliggöra byggnation av sju stycken friliggande källarlösa enbostadshus, enligt 
illustration figur 2. Största byggnadsarean för bostadshus inklusive 
komplementbyggnad är 300 m2 per tomt. Tomterna är lagda på båda sidor om en 
ny lokalgata.  
 
Syftet är också att möjliggöra utbyggnad av VA-nätet för planområdet samt för 
de fastigheter utefter Isgärdevägen som saknar kommunalt vatten och avlopp. 
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Figur 2. Illustrationsplan Isgärde 4:74 med flera fastigheter.  
 
 

3 Befintliga förhållanden 
Området består av naturmark och marknivån varierar mellan +6 och +17 meter 
över havet. Från stigen i förlängningen av Bertil Palms väg i väster stiger marken 
svagt, i sydöstra delen är det en slänt från +12 till +17 m på ca 30 m upp till 
fastigheterna Linsänkan 2:1 och 2:2. 
 
Ingen geoteknisk undersökning har gjorts. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs 
marken mestadels av sandig morän och sand, tunna lager av torv kan också 
förekomma, se figur 3. 
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Figur 3. Jordartskarta SGU. 
 
Ett dike löper från sydväst till nordost nedanför branten i den östra delen av 
planområdet.  
Närmast branten är marken sank, delar av året med högt grundvatten. Diket 
avvattnar branten och leder vattnet till ett dike som rinner utmed planområdets 
norra sida. Diket är kulverterat under stigen och avrinner ner mot Kalmarsund 
som ligger ca 250 meter väster om planområdet.  Diken inom planområdet har 
avvägts, nivåer redovisas på Plansch 1.  
 
Delar av diket inom planområdet tillhör dikesföretaget ”Linsänkan och Isgärde uti 
Glömminge socken, upprättad år 1928”.  Aktuell sträcka berör del av dike utmed 
norra gränsen av planområdet, och fortsätter sedan uppströms planområdet, se 
även Plansch 1. 
 
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för VA. 
Ledningarna ligger utmed Bertil Palms väg och fram till området. Möjliga 
anslutningspunkter för vatten- och avlopp är både vid Bertil Palms väg samt 
anslutning mot Isgärdevägen. 
 
Dagvatten från aktuellt område avvattnas via dikessystem, i nuläget finns inga 
dagvattenledningar inom området eller för grannfastigheterna.  
 
Enligt planbeskrivningen ska VA-ledningar, dagvattenledningar samt övriga 
ledningar läggas utmed nya lokalgator/allmän platsmark. 
 

Planområde 
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Figur 4. Dike uppströms kulvert i västra delen av planområdet.  
 
 

4 Dagvatten 
Den aktuella bebyggelsen ligger i naturmiljö vilket bör påverka vilka delar av 
dagvattnet som samlas in i ledningar. En begränsning av vilket dagvatten som 
bortleds via ledningar är dessutom en del av nutida dagvattenstrategi och målet i 
detta fall är att den planerade exploateringen inte ska medföra ökade mängder 
dagvatten/ytavrinning från området.  
 
Dagvatten kan indelas i: 
 

 Dräneringsvatten från husgrunder 
 Takvatten 
 Gatuvatten 
 Vattenavrinning från tomt och grönytor. 

 
Dagvatten som uppstår på respektive fastighet kan behöva tas om hand för att 
inte vatten ska samlas på tomter och riskera att skada husgrunder. Normalt 
placeras dock byggnader i höjdläge i förhållande till omgivningen för att 
regnvatten inte ska samlas runt grunden.  
 
En förutsättning för ett omhändertagande av dagvatten på den egna fastigheten 
genom infiltration är att marken är tillräckligt genomsläpplig och att inte 
grundvattnet är för högt. Hänsyn måste också tas till eventuellt yt- och 
grundvatten som rinner till från omgivande fastigheter/områden.  
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I aktuellt område förordas att det i första hand endast är dräneringsvatten från 
husgrunder och gatuvatten ska tas om hand via ett lokalt ledningsnät. Takvatten 
och övrigt vatten från tomterna föreslås infiltrera direkt i marken, eventuellt 
kompletterat med utjämningsmagasin. 
 

4.1 Förslag på hantering och metoder för rening 
Om dagvattnet förorenas på fastigheten bör det renas innan det släpps till en 
recipient i form av dike eller ytvattendrag. Normalt är inte dagvatten från mindre 
småhusområden särskilt förorenat och vid infiltrering i marken renas dagvattnet 
på ett naturligt sätt genom att nedbrytning av föroreningarna sker i jordlagret 
innan dagvattnet når grundvattnet. Rening av vattnet sker även när vattnet blir 
stående och luftas i öppna diken eller vattensamlingar och när det får svämma ut 
över marken. 
 
Olika metoder finns för rening. Valet av metoder har skett utifrån de 
diskussioner som varit inför detta PM samt utifrån platsens förutsättningar och 
områdets storlek och karaktär.  
 
Diket i norra kanten av planområdet kan även i framtiden avvattna det 
tvärgående diket längs med branten samt även vara anslutningspunkt för 
dräneringsvatten från husgrunder samt vägdagvatten. Innan anslutning av 
vägdagvatten görs ska dock merparten infiltrerat inom området samt vara 
flödesutjämnat för att motsvaradagens förhållanden. 
 
Marken inom området bedöms som tillräckligt genomsläpplig och bör klara att 
infiltrera vattnet från tak och tomter. 
 
 

4.1.1 Avskärande dike i öster 
Det befintliga diket i nordsydlig riktning bör även fortsättningsvis kunna fungera 
som avskärmande dike för det vatten som avvattnar branten i den östra delen av 
planområdet. Sett till förslag på ny lokalgata och ny bebyggelse behöver dock 
diket flyttas något österut upp i slänten. I föreslaget läge hamnar diket något 
högre upp i terrängen vilket innebär att det bör göras djupare för att motsvara 
dagens förhållanden. Det är önskvärt att diket ej upplevs som ett djupt krondike, 
därför föreslås ett ytligt dike, med mått motsvarande befintligt dike kompletterat 
med en något djupare förlagd dräneringsledning, se typsektion figur 5.  Det nya 
diket ansluts i samma läge och nivå som befintligt, se plansch 1. 
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Figur 5. Figur med principlösning avskärande dagvattendike. 
 
 

4.1.2 Makadamdike med infiltration, utmed lokalgata 
Ett vägdike i form av öppet gräsklätt makadamdike anläggs utmed ena sidan av 
planområdets lokalgata. I botten av diket ligger även ett dräneringsrör, se 
typsektion figur 6. Där så behövs sätts kupolbrunnar, för att ta avrinnande 
ytvatten. Kupolbrunnarna bör sättas med något upphöjd kant så att större delen 
av ytvattnet måste infiltrera. 
 
Makadamdiket fungerar som infiltrations- och utjämningsmagasin i händelse av 
kraftiga regn och vid snösmältning. Makadamdiket är öppet för infiltration ner i 
underliggande mark. Efter utjämning leds överskottsvatten, vid behov, ut 
tillbefintligt dike.  
 
Föreslagna makadamdiken innebär utjämningsvolymer för vägdagvatten som 
motsvarar nederbörd med återkomstid om mer än 20 år. Vid dessa beräkningar 
har följande förutsättningar antagits: 

 Vägyta   900 m2 
 Uppfarter  50 m2/fastighet 
 Utjämningsvolym 25 m3 
 Flöde till dike 2 l/s  

 
Ett makadamstråk med underliggande infiltrationsmöjlighet innebär en viss 
rening av dagvattnet genom fastläggning och nedbrytning av föroreningar.  
 
Om husdräneringar ansluts till dagvattenledning, vilket finns risk för allvarliga 
konsekvenser vid överbelastning av dagvattensystemet. När avledning av 
husgrundsdräneringsvatten sker med självfall till dagvattenledning ( i vårt fall 
kombinerad dag- och dränledning), innebär det att vatten kommer att dämma 
bakåt i servisledningen då dagvattenledningen är överbelastad. Höjdsättningen på 
färdigt golv måste då anpassas så att tillräckligt skydd erhålls vid sådana 
situationer och anslutningen måste utformas så att allvarliga konsekvenser 
undviks. 
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4.1.3 Framtida dagvattenflöden 
Klimatförändringar innebär något torrare klimat dock med mer 
nederbördsintensiva perioder för sydöstra Sverige. Det är därför av stor vikt att 
ta hänsyn till detta vid höjdsättning av golvnivåer sett till omgivande mark.  
 

 
Figur 6. Typsektion  makadamdike utmed lokalgata 
 
 

5 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap miljöbalken. I 
detta fall är det miljökvalitetsnormer för vatten som är relevant att ta hänsyn till. 
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta 
har Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner 
samt åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås 
och vidmakthållas i vattenresursen. För ytvattendrag är målet att god ekologisk 
och kemisk status ska nås 2015 eller i undantagsfall något senare.  
Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina 
respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 
lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan. 
 

5.1 Planområdet 
Planområdet ligger längst i norr inom ett avrinningsområde som omfattar i 
princip området väster om väg 136, se figur 7. Avrinningsområdet rinner ut i 
kustvattenförekomsten S n Kalmarsund (SE564250-162500). Planområdet tillhör  

 ytvattenförekomsten (SE 628874-154377), som rinner mot Kalmarsund 
 grundvattenförekomsten Mörbylånga-Borgholms kalkberg (SE6285996-

154217).  
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Figur 7. Avrinningsområdet 628874-154377 där planområdet ingår 
 
S n Kalmarsund har 2009 klassats som kustvatten med måttlig ekologisk status och 
god kemisk status (exklusive kvicksilver). Vattenförekomsten ska senast 2021 ha 
uppnått en god status eftersom det har bedömts som tekniskt omöjligt att uppnå 
statusen till 2015. Om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk 
status förväntas uppnås 2021. I förslaget till ny klassning inför perioden 2016-
2021 föreslås fortsatt måttlig ekologisk status med en förlängd tidsfrist till 2027. 
Miljöproblemen bedöms vara övergödning och miljögifter.  
 
Mörbylånga-Borgholms kalkberg har klassats som grundvatten med god kvalitativ och 
god kemisk status och har också klarat kvalitetskravet för 2015. För närvarande 
arbetar vattenmyndigheten med bedömning till år 2021. Inför 2021 bedöms det i 
nuläget inte vara någon risk att kvalitetskravet avseende vattenförekomsten inte 
uppfylls. 
 
Med föreslagna åtgärder avseende omhändertagande av dagvatten 

 lokal infiltration av dagvatten från takytor  
 infiltration-/perkolationsmagasin i form av makadamfyllda drändiken för 

såväl infiltration av ytvatten från väg samt fördröjning i samband med 
intensiva regn  

  
bedöms planförslaget inte påverka berörda vattenförekomster negativt.  
 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB  

 
Åsa Blixte   Catarina Lund 
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