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Vad är ett tematiskt tillägg till   
översiktsplanen?

Sy et med ett tematiskt tillägg till översikts-
planen för dagvatten och skyfall är att sam-
manställa förutsättningar och risker samt före-
slå riktlinjer och åtgärder för att på ett hållbart 
sätt hantera frågan om översvämning och 
dagvatten i Mörbylånga kommun. Tillämp-
ningen av det tematiska tillägget ska under-
lätta i planerings- och exploateringsskede och 
ersätter det som tidigare skrivits om dagvatten 
och skyfall i översiktsplanen och VA-planen. 
Tillägget ska läsas som en del av den   
kommuntäckande översiktsplanen för att ge 
en komplett bild av olika sektorsintressen och 
kommunens översiktliga intentioner.

Ett fördjupat tillägg på temat dagvatten- och 
skyfall förbättrar möjligheterna till eff ektiv 
handläggning, minskar målkon  ikter och ger 
exploatörer och kommuninvånare bättre insyn 
i kommunens bedömningsgrunder.

Processen

Beslutet att ta fram ett tematiskt tillägg för 
dagvatten togs av kommunfullmäktige. Plan-
processen för upprättandet av en översiktsplan 
regleras i Plan- och bygglagens 4:e kapitel. För 
ett tillägg till översiktsplanen gäller samma 
process som för en kommunomfattande över-
siktsplan. 

Processen är indelad i tre planeringsskeden – 
samråd, granskning och antagande. 

Samråd

Under samrådet är ett första förslag till tema-
tiskt tillägg till översiktsplanen tillgängligt för 
berörda myndigheter och organisationer samt 

allmänheten under minst 12 veckor. Syftet 
med samrådet är att hämta in synpunkter och 
kunskap från de som berörs av planen. Under 
samrådet ska länsstyrelsen, kända sakägare 
samt andra som har ett väsentligt intresse 
av planförslaget ges möjlighet att lämna 
synpunkter.

Granskning

Efter samrådet sammanställs inkomna 
synpunkter i en samrådsredogörelse och 
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. 
Därefter görs det nya planförslaget tillgängligt 
för berörda och allmänheten för granskning. 
Under granskningen är det återigen möjligt att 
lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft

Efter granskningen sammanställs inkomna 
synpunkter i ett granskningsutlåtande. Beslut 
om att anta tillägget till översiktsplanen fattas 
av kommunfullmäktige. Om ingen överklagar 
beslutet att anta planen vinner denna laga 
kraft tre veckor efter det att protokollet från 
sammanträdet justerats och beslutet tillkänna-
getts på kommunens anslagstavla.

Miljökonsekvensbeskrivning

En översiktsplan anses av princip alltid 
medföra en betydande miljöpåverkan, även 
om denna i första hand kan vara positiv.

Planens konsekvenser ska därför redovisas 
enligt bestämmelserna i miljöbalkens 6:e 
kapitel om miljöbedömningar. Miljökonse-
kvensbeskrivningen ska väga olika alternativa 
utvecklingar mot varandra och behandla hela 
hållbarhetsbegreppet: ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet. 



Synpunkter eller funderingar?
Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet 
ska dessa ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 27 maj 2022.

Synpunkter framförs skriftligen till:
Planavdelningen
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Eller via e-post till: 
miljobygg@morbylanga.se

Ange diarienummer 2018-1268.

Vid frågor kontakta:
Handläggare Ylva Hartman Magnusson
e-post: ylva.hartmanmagnusson@morbylanga.se
tel. 0485-478 46



Ordlista

Avloppsvatten
Vatten, i regel förorenat, som avleds i rörledning, dike 
eller dylikt. Det kan bestå av spillvatten, processvatten, 
kylvatten, dagvatten och dränvatten.

Avrinningsområde
Område från vilket vatten kan avledas med självfall eller 
genom pumpning till en och samma punkt. I ett avlopps-
system bildar de naturliga höjderna – vattendelarna 
– områdesgränser för dagvattenledningssystemen.

Avrinningsstråk
Stråk inom ett bebyggt område där vatten tillåts rinna på 
ytan i samband med regn eller snösmältning.

Bräddutlopp
Bräddutlopp ingår som en nödvändig komponent i kom-
binerade avloppssystem för att avlasta dem och förhindra 
källaröversvämningar. 

Dagvatten
Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Dämningsnivå
Dämningsnivån är de nivåer till vilka en fri vattenyta kan 
stiga. 

Fördröjningsmagasin
Magasin för tillfällig fördröjning av avrinnande dagvatten.

In  ltration 
Den process då en del av nederbördsvattnet tränger ner i 
marken istället för att forslas bort genom ytavrinning.

Instängt område
Område varifrån dagvatten ytledes inte kan avledas med 
självfall.

Klimatfaktor 
Faktor som multipliceras med historiska data över neder-
bördsintensitet för att ta höjd för framtida ökande neder-
börd.

Kombinerat system
Avloppssystem med gemensam ledning för spillvatten, 
dagvatten och dränvatten.

Miljökvalitetsnorm (MKN) 
Inom vattenförvaltningen fastställda kvalitetskrav för alla 
vattenförekomster. Styrande för myndigheter och kom-
muner när de tillämpar lagar och bestämmelser, t.ex. vid 
tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid planlägg-
ning enligt Plan- och bygglagen.

Recipient 
Det vattendrag, hav eller sjö som är mottagare av dagvatt-
net.

Regnbädd
Samlingsnamn för mindre ytliga utjämningsmagasin för 
dagvatten. I magasinet planteras växter.

Spillvatten
Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanlägg-
ningar och liknande.

Svackdike
Ett grunt dike som medger avrinning men som även kan 
tillåta in  ltration av dagvatten.

Trög avledning
Trög avledning innebär att dagvattnet så långt möjligt 
hanteras inom de ytor där regnet faller innan det avleds i 
öppna system eller rörsystem.

VA-huvudman 
Den som låter bygga och därmed äger VA-anläggningen. 
Huvudmannen ska säkerställa att vattenförsörjning och 
avlopp ordnas i ett större sammanhang, 
om det behövs med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön enligt Lagen om allmänna vattenstjäns-
ter (LAV).

Verksamhetsområde 
Ett av kommunen fastställt geogra  skt område, inom 
vilket en eller  era vattentjänster har ordnats eller ska 
ordnas genom en allmän VA-anläggning.

Ytvattendelare
Topogra  sk gräns mellan två avrinningsområden.

Återkomsttid 
Begrepp som beskriver hur o a en händelse kan förväntas 
inträff a, t.ex. ett regn med 100 års återkomsttid. Åter-
komsttiden för en händelse tas normalt fram genom att 
statistiskt analysera extremvärden för sammanhängande 
mätserier.



Medverkande

BESTÄLLARE

Kommunstyrelsen

ARBETSGRUPP

Ylva Hartman Magnusson, Landskapsarkitekt
Siri Joman, VA-utredare
Magdalena Gerberg, Miljökonsult på Norconsult

REFERENSGRUPP

Anders Adriansson, GIS-samordnare
Helena Ekvall, Landskapsingenjör
Charlotta Lindeborg, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Peter Eriksson, Rörnätschef
Michael Ingard, Projektledare vattenvårdande åtgärder
Linda Holm, VA-strateg

STYRGRUPP

Marie-Christine Svensson, Stadsarkitekt 
Jens Olsén, VA-chef
Fredrik Wermelin, Mark- och exploateringschef
Staff an Åsén, Miljöchef

Konsultarbeten genomförda av Tyréns, WSP och Vatten 
och samhällsteknik.

Projektet har delfi nansierats genom LOVA-bidrag.



Innehållsförteckning             sida

1. Inledning      

Syfte                                                                1                                                  
Avgränsning           1
Berörda nämnder och förvaltningar            2

2. Översikt     

Översikt dagvatten                             3                                                                                        
Översikt skyfall och översvämning        7
Dagvatten och skyfall i kommunala ställningstaganden     9
Dagvatten och skyfall i regionala ställningstaganden              10
Nulägesbeskrivning                   12
Prognoser och framtidsscenarion                              16                                                                                           
Klimatanpassning                       17
Gestaltning av hållbar dagvatten- och skyfallshantering              21                                                                                       

3. Förslagsdel

Dagvatten                    29
Skyfall och översvämning                                                                                                   33
Sårbarhetsanalys och åtgärdsförslag i kommunens tätorter                       37
 
 Gemensamma färutsättningar Mörbylånga och Färjestaden                 38
 Mörbylånga                      41
 Färjestaden                      47
 Grönhögen                      61
 Algutsrum                            63
 Degerhamn                      63
 Glömminge-Strandskogen                     64
 Gårdby                       65
 Kastlösa                       66
 Vickleby                       66
 Saxnäs                       67
 Skogsby                       68

 

                                                      

4. Ansvarsutredning

Dagvattenanläggningar                  70
Avrinning                    72
Planer och dagvattenfrågor                  72 
Utredning översvämning och utredning dagvatten               73
Skyfall och översvämning                  74
INFOSIDA: Klimatanpassa din fastighet!                75

Miljökonsekvensbeskrivning



VA-PLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24

Syfte

Förutsättningarna för dagvatten- och skyfallshan-
tering förändras när samhällen byggs ut och neder-
börden ökar till följd av klimatförändringar. Ökad 
frekvens av skyfall kan leda till skador på människor 
och samhällen och orsaka föroreningar i kustvattnet 
om inte förebyggande åtgärder vidtas. Att förebyg-
ga negativa eff ekter av höga  öden är av stor sam-
hällsekonomisk betydelse. Normalt förekommande 
dagvatten bör ses som en resurs och användas för 
att skapa mervärden, för den biologiska mångfal-
den såväl som rekreation och för vattenbesparande 
åtgärder som bevattning. Om dagvattnet fördröjs 
i övergripande grönblåa system med möjlighet att 
härbärgera stora mängder vatten minskar också be-
lastningen av föroreningar och närsalter i Östersjön.

För att uppnå en klimatanpassning av våra tätorter 
och ta vara på dagvattnet krävs en tydlig strategi 
och ett väl utvecklat samarbete mellan olika aktörer, 
inom kommunen såväl som externt. Dagvatten- och 
skyfallsplan för Mörbylånga kommun tar ett samlat 
grepp om dessa frågor. Planen fastställer riktlinjer 
och förhållningssätt som ska råda i det strategiska 
arbetet och utreder även ansvarsfördelning för det 
praktiska arbetet, från planprocess till byggnation 
samt reningsbehov utifrån recipientens klassning 
och föroreningsbelastning. Planen anger vidare hur 
dagvatten och större mängder vatten vid en över-
svämningshändelse på ett hållbart sätt ska omhän-
dertas genom riktade insatser i känsliga områden i 
kommunens tätorter. 

De övergripande målen är att säkerställa att Mör-
bylånga kommun långsiktigt utvecklas till en grön 
och hållbar kommun med klimatanpassade tätorter, 
att minska risken för materiella skador på infra-
struktur och bebyggelse samt att minska läckage av 
näringsämnen, partiklar och tungmetaller i Kalmar-
sund. 

För normala dagvatten  öden är rekreation, fördröj-
ning, den biologiska mångfalden och vattnets kva-
litet prioriterat. Vid större regnmängder är frågan 
främst att hantera kvantitet och förhindra skador 
på infrastruktur, bebyggelse och människors hälsa 

som prioriteras vid mål och åtgärdsförslag. För alla 
åtgärdsförslag gäller dock att multifunktionalitet är 
en förutsättning för hållbar och progressiv vatten-
hantering. 

Avgränsning

Dagvatten- och skyfallsplanen anger strategier för 
dagvatten- och skyfallshanteringen i kommunens 
tätorter och pekar ut känsliga områden med behov 
av åtgärder. För känsliga områden anges förslag på 
typ av åtgärd men utredningar och beräkningar för 
en mer exakt utformning och lokalisering bör göras 
i en e erföljande åtgärdsplan. Åtgärdsplanen bör 
innehålla detaljerade förslag på vilka åtgärder som 
lämpligast utförs var samt kostnadsberäkningar och 
tillhörande tidplan.

Planens fokus ligger på kommunens tätorter, utifrån 
SCB:s tätortsde  nition, samt på Grönhögen då arbe-
te pågår med att bygga ut och utveckla orten. 

Följande orter inbegrips i planen: 

Detaljerade översvämningskartläggningar av Fär-
jestaden och Mörbylånga har tagits fram samtidigt 
som mer översiktliga översvämningskartläggningar 
har tagits fram för de mindre tätorterna. För att för-
stå hur vatten  öden påverkar kommunens tätorter 
och för att kunna föreslå lämpliga åtgärder kartläggs 
också de avrinningsområden som berör tätorterna. 

Mörbylånga
Färjestaden
Grönhögen 
Skogsby
Algutsrum
Vickleby
Glömminge/Strandskogen
Saxnäs
Degerhamn
Gårdby
Kastlösa

Del 1: Inledning
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Planen behandlar således även avrinning från åker-
mark och dess konsekvenser för tätortsnära vatten-
drag i form av ökad näringsbelastning,

Dagvatten- och skyfallsplanen behandlar främst 
översvämning till följd av skyfall, inte kombinatio-

           Inledning 

Saxnäs

Grönhögen

nen av skyfall och högt vattenstånd. Skyfall och hög 
havsnivå är två skilda problemställningar, även om 
skyfallsåtgärder minskar risken för att problem orsa-
kade av skyfall och höga vattennivåer ska förstärka 
varandra. För att minska risken för översvämningar 
kopplade till högt vattenstånd har kommunen tagit 
ställning för att bygga skydd mot kustlinjen i Fär-
jestaden, Mörbylånga och Grönhögen. Åtgärden 
 nns beskriven i planprogrammen som tagits fram 

för Färjestaden och som förslag i det pågående arbe-
tet i Mörbylånga och Grönhögen. Kustskydden och 
dess eff ekter på instängda områden har ingått i de 
översvämningskartläggningar som gjorts i Färjesta-
den och Mörbylånga inom ramen för föreliggande 
plan. 

Hantering av dagvatten och skyfall utgör en aspekt 
av det klimatanpassningsarbete kommunen har 
framför sig och som till viss del redan pågår. Före-
liggande plan tar inte upp klimatanpassningsfrågan 
som helhet men kommer att kunna ingå i ett större 
strategiskt sammanhang där olika aspekter av klima-
tanpassning behandlas.

Berörda nämnder och förvaltningar

Dagvatten- och översvämningsfrågor berör  era 
avdelningar inom kommunen. I första hand de som 
nämns nedan.

Berörda politiska organ:

Kommunfullmäktige (KF)

 Kommunstyrelsen (KS)

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Kultur- och tillväxtnämnden (KTN)

Berörda förvaltningar och avdelningar:

Taxe  nansiering VA/Fjärrvärme (VA)

Samhällsbyggnadsavdelningen (SBA)

• Gator och service (GS)

• Mark och exploatering (MEX)

• Plan och bygg (PB)

• Miljö (M)
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Del 2: Översikt
avledande av avlopps- och dagvatten i allmänna 
anläggningar. Tillgången till vattentjänster är en för-
utsättning för en god levnadsstandard och vid behov 
upprättas verksamhetsområden för att tillgodose 
detta.

Verksamhetsområde är det geogra  ska område där 
det föreligger ett behov (§ 24 i LAV) att lösa en el-
ler  era vattentjänster i ett större sammanhang för 
skydd av människors hälsa eller miljön. Verksam-
hetsområdet kan gälla vattentjänsterna vatten, spill 
eller dagvatten eller en kombination av vattentjäns-
terna. Dagvattentjänsten är ytterligare uppdelad i 
dagvatten gata och dagvatten fastighet. Där dag-
vatten gata gäller för det tillskott av dagvatten som 
kommer från allmän platsmark och dagvatten fastig-
het för enskilda fastigheter och bostadstomter.

Inom verksamhetsområde dagvatten (eller avlopp) är 
fastighetsägaren i de  esta fall skyldig att ansluta till 
och betala för dagvattentjänsten om det behövs till 
skydd för människor eller miljö. Kommunen är å sin 
sida skyldig att avleda dagvatten från fastigheten vid 
behov.

Det är inte preciserat i lagen vilka dimensionering-
ar det de allmänna VA-anläggningarna ska ha, mer 
än att den allmänna VA-anläggningen ska uppfylla 
skäligt anspråk på säkerhet. Ett dagvattensystem är 
generellt dimensionerat för att klara ett 10-årsregn 
utan uppdämning till marknivå. Enligt uppdaterade 
dimensioneringskriterier (Svenskt Vatten P110 från 
2016) ska nya dagvattensystem dimensioneras för att 
klara regn med en längre återkomsttid. 

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Ett viktigt styrinstrument för dagvattenhantering är 
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). PBL reglerar 
markanvändning och byggande, hur ett visst område 
används på bästa sätt utifrån lämplighet med hänsyn 
till beskaff enhet, läge och behov. Detta inbegriper 
även vattenområden och frågor om dagvatten där 
markens lämplighet och risk för översvämningar 
ska utredas. Kommunen ska genom översikts- och 
detaljplaner fastställa riktlinjer och regler för dagvat-
tenhanteringen. Det kan gälla information om ytor, 

 
3   Översikt

Översikt dagvatten

De  nitioner dagvatten och dagvattensystem
Dagvatten de  nieras som tillfälligt förekommande 
regn-, smält- eller framträngande grundvatten som 
avrinner på markytan eller via diken eller ledningar 
till recipient eller reningsverk. I bebyggda miljöer 
uppstår ett behov av att avleda nederbörd e ersom 
avrinningsmönstret är förändrat jämfört med i na-
turmiljö. Traditionellt har avledningen skett i led-
ningar under mark men på senare tid e ersträvas 
en hantering av dagvatten i mer komplexa system. 
Dagvattenhantering bestående av en kombination 
av ledningar, öppna dagvattenanläggningar, över-
svämningsytor, planteringar etc, kan på ett bättre 
sätt möta krav som ställs då klimatet förändras, ökad 
bebyggelse och förtätning samt minskning av förore-
ningar till recipienten. 

Dagvatten i lagsti ningen
Dagvattnets reglering i svensk lagsti ning är tämli-
gen komplicerat. Det beror på att  era olika lagsti -
ningar överlappar varandra utan samordning sinse-
mellan.  De lagar, direktiv och publikationer som i 
huvudsak styr kommunens arbete med dagvatten är:

• Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412)

• Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

• Miljöbalken (MB 1998:808)

• Vattendirektivet (2000/60/EG)

• Svenskt Vattens publikationer P94 ABVA 07 (2007) 
och P110 (2016)

Nedan följer en kort sammanfattning av hur de olika 
lagrummen och aktörerna berör dagvattenfrågan.

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)

Kommunerna har, via VA-huvudmannen och där 
lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) är 
tillämplig, ansvar för det allmänna dagvattensyste-
met. LAV:s huvudsakliga sy e är att reglera VA-hu-
vudmannens ansvar avseende vattenförsörjning samt 
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 ödesbegränsning och rening, höjdsättning, krav på 
lägsta marknivå för bebyggelse m.m. Med stöd av 
PBL kan de fysiska och de ansvarsmässiga förutsätt-
ningar som behövs för att hantera dagvatten regleras 
men inte dagvattnets kvantitet eller kvalitet.

Miljöbalken (MB 1998:808)

Miljöbalkens sy e är att främja hållbar utveckling 
och ska förutom att skydda människors hälsa och 
miljön tillämpas så att mark, vatten och fysisk miljö i 
övrigt används så att en från ekologisk, social, kultu-
rell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 
hushållning tryggas. MB preciserar också ansvarsför-
delning för exempelvis tillsyn av vattenverksamhet. 
Vid avledning av dagvatten från detaljplanelagd 
mark som inte görs för en viss eller vissa fastighe-
ters räkning de  nieras dagvatten som avloppsvatten 
i miljöbalken (9 kap. 2 § punkt 3-4 MB). Då ställs 
krav på rening och tillsyn, vilket den kommunala 
miljömyndigheten ansvarar för enligt MB. Verksam-
hetsutövaren har krav på sig att uppfylla de allmänna 
hänsynsreglerna som anges i miljöbalken (2 kap. 
MB). Om en miljöskada av väsentlig betydelse upp-
står så är det verksamhetsutövaren som är ansvarig 
(2 kap. 8§ MB). 

För avledning av dagvatten som klassas som markav-
vattning gäller bestämmelser om vattenverksamhet 
och avvattning i miljöbalken (11 kap. MB). Dessa 
kräver tillstånd av Länsstyrelsen som är tillsynsmyn-
dighet. 

MB ly er även naturvård som en del av dagvatten-
planeringen.

MKN för vatten (5 kap MB)

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten regleras i 
5 kap miljöbalken och sy ar till att alla vattenföre-
komster ska uppnå god status inom en utsatt tid. 
Statusklassi  ceringen bygger på analyser av mätdata 
eller expertbedömningar. EU:s vattendirektiv ligger 
till grund för arbetet som ska skapa en hållbar för-
valtning av våra vatten.

Kommunerna har ett brett uppdrag i svensk vatten-
förvaltning på lokal nivå, från styrning till praktisk 
vattenvård. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt sty-
rinstrument för kommuner vid tillämpning av lagar 
och bestämmelser på miljöområdet, t.ex. vid tillsyn, 
men är även styrande för den fysiska planeringen. 
De åtgärdsprogram som tas fram till varje ny för-
valtningscykel beskriver hur miljökvalitetsnormerna 
ska nås. Åtgärderna genomförs bland annat genom 
beslut enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen. 
Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande för 
kommunerna, som varje år ska rapportera till vatten-
myndigheterna hur arbetet med åtgärdsprogrammet 
går.

Svenskt Vatten

Utöver ovan nämnda lagsti ning är organisationen 
Svenskt Vatten, en viktig aktör inom kommunens 
VA-arbete. Svenskt Vatten är en branschsamman-
slutning för landets VA-huvudmän som publicerar 
råd och anvisningar för arbetet med allmänna vat-
tentjänster. Viktiga publikationer i sammanhanget 
är P94 ABVA 07 Allmänna bestämmelser för använ-
dande av kommuns allmänna vatten- och avloppsan-

Tabell1: Dimensionering av dagvattensystem, hämtad från P110.
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läggning samt Information till fastighetsägare (2007), 
P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten (2016) 
samt P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering – 
råd vid planering och utförande (2011). 

Svenskt Vatten anger att dagvattensystem bör dimen-
sioneras i tre nivåer (Svenskt Vatten, P110):

1. Återkomsttid för fylld rörledning, så kallad hjäss-
dimensionering.

 2. Dagvattnet når markytan, så kallad markdimensi-
onering.

 3. Kritisk nivå när dagvattnet når byggnader med 
skador på dessa som följd.

Svenskt vatten föreslår minikrav för dimensionering 
av nya dagvattenledningar med utgångspunkt i regn 
av olika återkomsttid (tabell 1).

Vid dimensionering av nya områden bör även för-
väntad utbyggnad uppströms området tas hänsyn 
till, där detta är möjligt.

Tabell 2: Ansvarsfördelning dagvatten, baserad på Svenskt Vatten P110 och Sweco.
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Översikt skyfall och översvämning

De  nitioner skyfall och översvämning
Skyfall och e erföljande översvämning avser regn-
mängder som inte kan tas om hand av be  ntliga 
dagvattensystem (dagvattenledningar, kombinerade 
ledningar, öppna dagvattenlösningar) och som kan 
påverka samhällen och dess invånare negativt. SMHI 
de  nierar skyfall som ett regn med en intensitet som 
är större än 50 mm/timme eller större än 1 mm/mi-
nut. När avloppssystem och genomsläppliga ytor är 
fyllda och mättade rinner vattnet på markytan. Vid 
dessa tillfällen behövs ytliga vattenvägar samt utpe-
kade ytor som tidvis kan översvämmas. En utmaning 
är att dessa ytor utformas på ett sätt som gör dem 
attraktiva och användbara även när de inte är vatten-
fyllda.

Återkomsttid och klimatfaktor   
Vid planering och dimensionering av skyfalls- och 
dagvattenåtgärder används o a begreppet åter-
komsttid. Återkomsttid grundar sig på historisk 
regndata och beskriver den statistiska sannolikheten 
för ett visst regn med en viss kombination av in-
tensitet (mm) och varaktighet (min) att inträff a. Ett 
regn som har en återkomsttid på 100 år inträff ar eller 
överträff as i genomsnitt en gång under 100 år. Ett 
100-årsregn är dock inte statiskt utan kan ha olika 
kombinationer av nederbördens intensitet och var-
aktighet över en yta. Som exempel kan nämnas sky-
fallen i Malmö 2014 där spridningen av återkomst-
tider över staden låg mellan 38 år och 400 år under 
samma regnhändelse.

På grund av klimatförändringarna förväntas extrema 
regn bli vanligare i framtiden. Därför läggs en kli-
matfaktor till vid beräkningar för att de lösningar vi 
gör idag även ska kunna stå sig i framtiden. Utifrån 
olika klimatscenarion spås olika ökning av regn-
mängder. I ett ”medelscenario” (RCP4.5), beräknas 
ett 10-årsregns volym öka med mellan 15-30 pro-
cent, en vanlig klimatfaktor att räkna med är därför 
25 procent. Det fi nns dock inga nationella beslut om 
vilket klimatscenario som ska användas i Sverige 
och det är upp till varje kommun att bestämma vil-
ken säkerhetsnivå som samhället ska planeras efter.

Kostnaden för ett skyfall    
Skyfall som har inträff at runt om i världen under 
senare år har fått stora ekonomiska konsekvenser. 
Flertalet inträff ade händelser har visat att ett före-
byggande arbete lönar sig (MSB1121 - augusti 2017). 

Kostnader uppstår hos enskilda fastighetsägare, o a 
på grund av att vatten strömmar in via ledningar 
eller genom ytvatten. Kostsamma skador kan också 
uppkomma genom att högt stående grundvatten 
tränger in genom grundmurar eller in via dräne-
ringsledningar. Vem som blir skyldig att bekosta 
skador som uppkommer på grund av inträngande 
vatten via rörnätet beror på om dagvattennätet är 
rätt dimensionerat. När det gäller mer extrema regn 
som rörnätet inte kan förväntas rymma  yttas ansva-
ret från VA-huvudmannen. Svenskt vatten föreslår 
ansvarsfördelning enligt tabell 1 och 2 (föregående 
sidor). 

Kostnaderna av ett skyfall kan delas upp i direkta 
och indirekta kostnader. Direkta ekonomiska kost-
nader kan uppstå på grund av skadad infrastruktur 
och samhällsviktiga byggnader. Konsekvenser så 
som produktionsförluster, tra  kstörningar och ut-
ryckningskostnader är svårare att mäta men skapar 
kostnader för samhället i stort. Utöver de kostnader 
som kan mätas i pengar är allvarliga konsekvenser 
som förlust av liv, hälsoeff ekter, ekologiska förluster 

Några exempel på den totala 
direkta kostnaden på grund av 
skyfall:

Skyfallet över Köpenhamn 2011: 
Danska försäkringsbolag  beräknar 
att kostnaderna uppgick till 8 mil-
jarder danska kronor (9,4 miljarder 
SEK) 

Skyfallet Arvid i Malmö 2014: Kost-
naderna uppskattas till minst 600 
miljoner kronor. Skador på bygg-
nader står för den största delen av 
kostnaderna.

Skyfallet i Gävle 2021: Gävle kom-
mun räknar med en total kostnad 
på över 250 miljoner kronor för det 
kommunala vattenbolaget.

Skyfall Hagafors 2004: 49 miljoner 
kronor.

Källa: MSB och SVT
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och ökad sårbarhet viktiga aspekter att väga in (MSB, 
MSB 0187-10).

Skyfall och översvämning i lagsti ningen  
Kommunens åtaganden för att hantera skyfall regle-
ras bland annat i nedanstående lagar. 

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)  

Plan- och bygglagen anger att hänsyn ska tas för 
översvämningsrisker samt risker för människors häl-
sa och säkerhet vid fysisk planering (2 Kap. 5§). En-
ligt PBL är det en kommunal angelägenhet att pla-
nera användning av mark och vatten. Det är också 
kommunen som ansvarar för att bedöma ett områdes 
lämplighet för ett visst ändamål. I detta ligger bland 
annat att bedöma risken för översvämning. Vilken 
risk som är acceptabel är dock inte specifi cerat. 

Boverket har dock tagit fram principer för hantering 
av översvämningsrisk vid kommunens lämplighet-
sprövning. Där anges att vid verksamheter av större 
samhällsvikt eller verksamheter där översvämning 
leder till särskilt stora konsekvenser bör dessa plan-
läggas så att regn större än 100-årsregn kan hanteras.
Ny sammanhållen bebyggelse bör i övrigt planläg-
gas för att klara regn med en återkomsttid om 100 år. 

Boverket har för avsikt att framöver utveckla all-
männa råd för bedömning av risken för översväm-
ning.

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) 

LAV:s huvudsakliga syfte är att reglera kommunens 
ansvar för att tillgodose behovet av avlopp, något 

som inbegriper bortledande av dagvatten. Dagvat-
tensystemet är som tidigare nämnt dimensionerat för 
att hantera vardagligt förekommande regn enligt na-
tionell branschstandard och ska uppfylla skäligt an-
språk för säkerhet, det är dock inte preciserat i lagen 
vilken risk som är acceptabel.

Förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956)

Sy et med förordningen är att minska negativa följ-
der av översvämningar för människors hälsa, miljön, 
kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Förordning-
en anger att myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSO) ska göra en översiktlig bedömning av 
översvämningsrisker i landet och ta fram föreskri er 
om riskhanteringsplaner.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) 

LSO anger att kommunen har ansvar för att vidta 
förebyggande åtgärder mot olyckor för att skydda 
människors liv och hälsa samt egendom och miljön 
(3 Kap. 1§). 

Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (2006:544)    

Bestämmelserna i denna lag anger att kommuner ska 
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god 
förmåga att hantera krissituationer, som exempelvis 
översvämningar. Det innebär bland annat att kom-
munen bör ta fram risk- och sårbarhetsanalyser.

Översvämmad viadukt under väg 137, Möllstorpsgatan i Färjestaden. Foto: Bengt Andersson.
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Ställningstaganden avseende dagvatten och 
översvämning i kommunala beslutsunderlag

Översiktsplan Mörbylånga kommun 2014
I kommunens översiktsplan ly s risken för över-
svämningar och stigande vattennivåer och  era pro-
gressiva strategier anges för arbetet med dagvatten 
och nederbörd.  Kommunen avser att förorenat 
dagvatten ska renas innan det når recipienten och 
ställer sig positiv till anläggning av våtmarker och 
öppna dagvattensystem som kan fördröja och hindra 
näringsläckage ut till våra vattendrag och Östersjön. 
Dagvattenhanteringen ska alltid beaktas i samband 
med planläggning och ses i ett större sammanhang, 
inte enbart inom enskilda planområden. 

Översiktsplanen anger att kommunen ska arbeta för 
att förbättra vattenkvaliteten i kommunens havsom-
råden, samt att höja den ekologiska statusen i Öster-
sjön från måttlig till god status. Att anlägga dammar 
för uppsamling av dagvatten är ett sätt att minska 
risken för översvämningar och bidra till rening ge-
nom sedimentation. Det för även med sig ekosys-
temtjänster genom skapandet av öppna våtmarker 
vilka i regel hyser en mångfald av arter.

I översiktsplanen konstateras bland annat att:

• Vatten och vattendrag utgör attraktiva värden i den 
fysiska miljön, kommunen ska verka för en öppen 
dagvattenhantering och för att lyfta fram och till-
gängliggöra befi ntliga vattenområden.

• Omhändertagande av dagvatten ska göras lokalt 
så nära källan som möjligt.

• Förorenat dagvatten ska i mesta möjliga mån re-
nas innan det når diken, vattendrag eller havet.

• Strategi ska tas fram för att minska risken för över-
svämningar.

Översiktsplanen anger att kommunen ser dagvatten 
som en resurs som bör hanteras i ett övergripande 
system med möjlighet att härbärgera stora mängder 
vatten. Dagvatten kan användas för bland annat be-
vattning i perioder av torka och ska enbart i nödfall 
pumpas ut. 

Vidare tar översiktsplanen upp behovet av att arbeta 
med klimatanpassning. I samband med planläggning 
ska alltid en kartläggning av klimatrisker, främst risk 
för översvämning, negativa värmeeff ekter och risk 

för människors hälsa göras. I översiktsplanen anges 
också att följande åtgätder alltid ska vidtas i sam-
band med planläggning:

• Minimera andelen hårdgjorda ytor (t ex genom 
gräsarmering på parkeringar) för långsammare 
avrinning och upptagning av näringsämnen.

• Skapa multifunktionella ytor, d.v.s. ytor som kan 
fungera för fl era ändamål, exempelvis god vat-
tenhantering, rekreation och parkering. 

Och om det är möjligt ska även nedanstående åtgär-
der vidtas och beaktas:

• Anlägg fördröjningsmagasin och dammar för 
uppsamling av dagvatten i samband med ojämna 
fl öden.

• Anlägg gröna tak och fasader.

• Plantera växter som aktivt tar upp näringsämnen

• Arbeta kontinuerligt för nyplantering av träd 
och buskar i anslutning till off entliga platser och 
omläggning till öppna dagvattensystem i tätorts-
miljö.

• Fortsätt det strategiska arbetet med att skydda 
lågt liggande bebyggelseområden.

VA-plan och VA-policy Mörbylånga kommun 2014
VA-plan och -policy togs fram parallellt med över-
siktsplanen då Mörbylånga kommun saknade en 
systematisk och långsiktig planering för utbyggnad 
av kommunalt vatten och avlopp, något som sam-
manföll med ett åldrande VA-nät och risk för dricks-
vattenbrist. Policyn anger att planeringen, utförandet 
och underhållet av dricks-, spill- och dagvattenhan-
teringen ska vara långsiktigt med en tidsaspekt på 
fl era generationer och ska inkludera tänkbara framti-
da ändrade förutsättningar, såsom klimatförändring-
ar. Planeringen av dricks-, spill- och dagvatten ska 
dessutom fi nnas med i ett tidigt skede vid kommu-
nens fysiska planering.

Vidare anges att omhändertagande av dagvatten ska 
göras lokalt så nära källan som möjligt för att förhin-
dra att förorenat dagvatten når vattendrag eller havet 
och förhindra översvämningar.

I VA-planen identifi eras behov av vidare utredning-

 
9   Översikt



VA-PLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24

Översiktsplan, VA-plan och Grönstrukturplan Fär-
jestaden.

ar och åtgärder rörande vattenfrågor. Bland annat 
nämns riskanalys med konsekvenser av klimatför-
ändringar och efterföljande översvämningsproble-
matik samt en dagvattenpolicy med tillhörande sköt-
selplan för dagvattenledningarna.

Grönstrukturplan Färjestaden 2019
Grönstrukturplan Färjestaden föreslår utveckling av 
tätortens grönområden där mångfunktionalitet lyfts 
som en viktig del i hur kommunen ska arbeta med 
gröna, rekreativa värden och dagvatten.

Färjestadens gröna områden sammanfaller ofta 
med de områden som även skulle vara lämpliga för 
uppsamling och fördröjning av dagvatten. I grönst-
rukturplanen konstateras att det är möjligt att utfor-
ma fördröjning på ett sätt som renar dagvatten och 
minskar en alltför snabb och kraftig avrinning ut till 
Kalmarsund, vilket kan ge stora miljövinster i form 
av minskat läckage av näringsämnen, partiklar och 
tungmetaller. 

Grönstrukturplan Färjestaden pekar ut grönområden 
som kan utvecklas till grönblå strukturer: gröna och 
öppna ytor med förmåga och lämplighet att använda 
för att fördröja, infi ltrera och rena dagvatten i tätor-
ten. 

Ställningstaganden avseende dagvatten och 
översvämning i regionala beslutsunderlag

Klimat och sårbarhetsanalys för Länsstyrelsen Kal-
mar 2020 samt Regional handlingsplan för klimat-
anpassning Länsstyrelsen i Kalmar 2020- 2024
Dessa båda dokument togs fram enligt översväm-
ningsdirektivet och förordningen om översväm-
ningsrisker.

Klimat och sårbarhetsanalysen pekar ut klimatrela-
terade risker inom länet och riskhanteringsplanen 
beskriver mål och åtgärder för att hantera dessa ris-
ker. Syftet är att minska riskerna för att människors 
hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksam-
het som kan komma att drabbas vid en översväm-
ningshändelse. Länsstyrelsen avser att ta fram ett 
utökat underlag som stöd för kommunernas arbete i 
klimatanpassning. 
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Nulägesbeskrivning

Ölands klimat och geologi
Om man bara besöker Öland under sommaren kan 
det vara svårt att få en bild hur mycket vatten det 
kan  nnas under vintern och våren. Många områ-
den som är torra kan på vintern förvandlas till sjöar, 
något som förklaras av öns geologi och nederbörds-
mönster.

Ölands berggrund består av sedimentära bergarter 
med kalkstenen överst, på sina håll helt utan täckan-
de jord. Kalkstenen bildar den för Öland så karaktä-
ristiska topogra  ska form som kallas för Landbor-
gen. Landborgskanten utgör öns högsta punkt som 
lutar brant ned mot den bördiga jorden i väster och 
långsamt sluttande österut. Landborgskanten utgör 
alltså vattendelare för både yt- och grundvatten, nå-
got som har stor betydelse för hur avrinningen sker 
och var översvämningar uppstår. 

Öland ligger i regnskugga i förhållande till det små-
ländska höglandet och det regn som faller fördelar 
sig inte jämnt över ön. De mellersta delarna av ön får 
den största nederbördsmängden medan den norra 
och den södra delen tillhör de torraste i landet. Den 
största delen nederbörd faller under perioden no-
vember - maj. Klimatförändringarna innebär att pro-
blem med både för mycket och för lite vatten kom-
mer att öka. Brist på dricksvatten av god kvalitet kan 
förvärras sommartid och miljö- och hälsoriskerna 
kopplade till vatten kan öka när nederbördsmäng-
derna blir större. 

Avrinningsområden
Ett avrinningsområde är ett landområde, inklusive 
sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Områ-
det avgränsas av topogra  n som skapar vattendelare 
gentemot andra avrinningsområden. Mörbylånga 
kommun avvattnas av drygt trettiotalet diken, bäckar 
och kanaler. Ytvattendelaren går utmed landborgen, 
dvs. öns västra sida. De vattendrag som mynnar på 
den östra sidan har därför generellt större tillrin-
ningsområden. 

Dikningar
Öland var en förr ett mycket vattenrikt landskap 
med talrika och omfattande våtmarker som sedan 
1800-talet successivt torrlagts genom utdikning. 
Dikningar har under en lång tid varit en väg att höja 
produktionen inom jordbruket. Dikningar innebär 

en ökad och snabbare ytavrinning, vilket har en ne-
gativ inverkan på grundvattenbildningen såväl som 
känsliga ekologiska system i landskapet. De försvun-
na våtmarksområdena har även minskat markens 
förmåga att härbärgera stora mängder vatten vid 
skyfall och snösmältning, något som leder till ökade 
översvämningsrisker inne i kommunens samhällen. 

Ytterligare en konsekvens av utdikningar och det 
snabbare ut  ödet av vatten i Kalmarsund är minskad 
rening av jordbrukets utsläpp av kväve och fosfor. 
Problem uppkommer ibland vid dikningsföretag 
som ansluter till det kommunala dagvattennätet som 
då får ett stort tillskott av vatten. Detta har bland an-
nat lett till översvämningar i tätbebyggda områden. 

Rent juridiskt kan VA-huvudmannen kräva att vatten 
som kommer från dikningsföretag renas innan det 
släpps in i kommunens VA-anläggning eller ta betalt 
för att hantera dagvatten åt dem som är påkopplade 
på dikningsföretagen. I praktiken är det dock kom-
plicerat att utreda exakt vilka mängder som kommer 
från vilka delägare i dikningsföretagen och i vissa fall 
vem som har rådighet över diken som passerar in i 
verksamhetsområdet. Det förekommer till exempel 
att diken som används för avledande av dagvatten 
inom tätorterna sammanfaller med gamla diknings-
företag. 

För att kunna fördela kostnader för rening och han-
tering av dagvatten på ett skäligt och rättvist sätt be-
höver ansvaret för dikena och rening av inkomman-
de avrinning från jordbruksmark redas ut. I de fall 
ett tydligt inlopp i dagvattensystemet  nns bör de 
som utnyttjar dikningsföretagen stå för den rening 
och/eller fördröjning som krävs för ett fungerande 
dagvattensystem. I de fall där dikningsföretag och 
kommunala VA-anordningar nu sammanfaller bör 
an ansvarsutredning och eventuellt kommunalt över-
tagande av dikena ske.

Kommunens dagvattenlösningar
Kommunen har dagvattenledningar i varierande 
omfattning i samtliga tätorter inom planens avgräns-
ning. Färjestaden och Mörbylånga har utbredda 
system medan några av de mindre orterna har några 
enstaka anslutna fastigheter.

Idag görs ingen anpassning av avgi erna för dagvat-
tentjänsterna beroende på hur fastigheten ser ut, be-
hovet fastställs områdesvis och avgi erna utgår från 
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ten eller förorening.

• Det ska inte  nnas negativ påverkan på anslutna 
akvatiska ekosystem.

• Det ska inte  nnas skada på grundvattenberoen-
de terrestra ekosystem.

Det  nns risk för att status 2027 kommer att vara 
otillfredsställande och betydande påverkansfaktorer 
bedöms vara vattenuttag för jordbruk samt vattenut-
tag för kommunal eller allmän vattentäkt.

Åtgärder som kommunen har genomfört är bl.a. bil-
dande av nya vattenskyddsområden samt byggnation 
av ett nytt vattenverk som kan ta in, rena och använ-
da bräckvatten från Kalmarsund samt processvatten 
från en industri.

Ytvattenförekomster i Mörbylånga kommun

De ytvattenförekomster som  nns i Mörbylånga 
kommun delas in i kustvatten och övrigt vatten (sjö-
ar och vattendrag). Det  nns tre kustvatten som kan 
påverkas av dagvatten från kommunens tätorter:

• Ö s Kalmarsunds kustvatten (SE562000-162271)

• S Ölands kustvatten (SE562410-164001)

• S n Kalmarsund (SE564250-162500).

Det  nns fem vattendrag från norr till söder, som 
utgör övriga vattenförekomster: 

• Pelnabrobäcken

• Bröttorpsbäcken

• Åbybäcken

• Frösslundabäcken

• Torpbrobäcken

Ytvattenförekomsterna har måttlig ekologisk status 
och uppnår ej god kemisk status. Undantaget är 
Frösslundabäcken som har god ekologisk status, men 
inte heller den uppnår god kemisk status. Samman-
vägd bedömning av kemisk status för ytvattenföre-
komsterna grundas på att  era prioriterade ämnen 
inte uppnår god status. 

fastighetens yta. För att ge en mer rättvis bedömning 
för varje fastighet och uppmuntra till lokalt omhän-
dertagande av dagvatten på fastigheter kan taxan an-
passas e er t.ex. mängd hårdgjord yta eller eventuellt 
omhändertagande inom fastigheten. Hur detta för-
håller sig till LAV och det ”större sammanhanget” är 
inte ännu helt klart. I gamla beslut om verksamhets-
områden kunde tjänsten ”avlopp” även gälla. Denna 
innefattar både spill- och dagvatten. Dessa äldre 
verksamhetsområden i kommunen bör uppdateras 
till att gälla spillvatten respektive dagvatten fastighet 
och gata.

MKN Vatten i Mörbylånga kommun
Kommunen behöver ta höjd för förväntade eff ekter 
av klimatförändringar, som ökad frekvens av skyfall, 
och vad det innebär för möjligheten att uppnå miljö-
kvalitetsnormerna för vatten. Statusen för kommu-
nens vattenförekomster  nns beskriven i databasen 
VISS, (VattenInformationsSystem Sverige), ett sam-
arbete mellan vattenmyndigheterna, länsstyrelserna 
och Havs- och vattenmyndigheten. Vattenförekom-
sterna är indelade i ytvattenförekomster, grundvat-
tenförekomster och övrigt vatten (vattendrag och 
sjöar).

Grundvattenförekomster i Mörbylånga kommun

• Östra Ölands kalkberg (SE628996-155638)

• Västra Ölands kalkberg (SE629295-155070)

• Mörbylånga-Borgholms kalkberg (SE628596-
154217)

Samtliga grundvattenförekomsterna har god kemisk 
status. Den kvantitativa statusen är otillfredsstäl-
lande, vilket motiveras av att Öland generellt har 
mindre goda förutsättningar för att bilda och lagra 
grundvatten p.g.a nederbördsmönster och öns geolo-
giska förutsättningar. Vattenbristen har ökat på sena-
re tid dels p.g.a att landskapet har utdikats kra igt, 
vattenkonsumtionen har ökat samt förändringar i 
nederbördsmönstren i och med klimatförändringar-
na.

För att uppnå god kvantitativ status krävs att följande 
fyra kriterier uppfylls:

• Vattenbalansen ska vara god.

• Det ska inte  nnas inträngning av salt grundvat-
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På grund av problem med övergödning uppnås inte 
den ekologiska statusen. Jordbruket, transporter och 
infrastruktur, reningsverk, enskilda avlopp och at-
mosfärisk deposition anges vara källor som medför 
betydande påverkan när det gäller tillförsel av nä-
ringsämnen som orsakar övergödning.

Förslag till ny miljökvalitetsnorm är att god ekolo-
gisk status ska uppnås senast år 2039, e ersom åter-
hämtningen tar tid även om åtgärder görs.

Enligt det åtgärdsprogram som har tagits fram för 
Södra Östersjön  nns åtta åtgärder som berör kom-
munerna. De innebär bl.a. att:

• Kommunerna ska bedriva tillsyn avseende verk-
samheter som kan påverka vattenförekomster för 
att minska utsläppen av kväve, fosfor och växt-
skyddsmedel från jordbruket.

• Kommunerna ska genomföra sin översikts- och 
detaljplanering så att den bidrar till att miljökva-
litetsnormerna för vatten ska kunna följas t.ex. 
genom att ta fram vattenplaner.

• Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- 
och avloppsplaner för att MKN vatten ska kunna 
följas.

• Kommunerna ska utveckla planer för hur dag-
vatten ska hanteras inom kommunen med avse-
ende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplaner-
na ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs 
för att MKN vatten ska kunna följas.

Kommunen har genomfört och jobbar delvis med 
åtgärderna, men en dagvattenplan är en av de åtgär-
derna som ännu inte har uppfyllts.

Föroreningar i dagvattnet    
Dagvattnets sammansättning kan variera stort bero-
ende av de ytor vattnet rinner över i tätorterna, tra-
 kmängder, byggnadsmaterial m.m. Tra  k ger upp-

hov till metaller i dagvatten, vilket även korrosion av 
metalliska byggnadsmaterial bidrar till.

Dagvattnets innehåll kan även påverkas av upp-
ströms markanvändning, i de fall vatten rinner ner i 
tätorternas dagvattensystem. Näringsämnen i form 
av fosfor och kväve kan då spridas från uppströms 
liggande jordbruksmarker via diken in i tätorternas 
dagvattenledningar och vidare ut i Östersjön. Så fort 
vattnet hamnar i det kommunala dagvattensystemet 

(verksamhetsområde för dagvatten eller avlopp) är 
det VA-huvudmannens ansvar att se till att vattnet 
blir renat till den grad som miljölagsti ningen krä-
ver. 

I samband med ökad förekomst av skyfall till följd 
av klimatförändringar ökar risken för att förorening-
ar och näringsämnen förs ut i dagvattennätet och 
vidare ut i Östersjön. Vid skyfall och högt stående 
grundvatten är risken att vatten tränger in i otäta 
spilledningar och orsakar höga  öden till reningsver-
ken som måste brädda ut orenat vatten. Felkopplat 
dagvatten och gamla duplikatsystem orsakar samma 
problem. Dagvatten/grundvatten i spillvattensys-
temet ökar också risken för källaröversvämningar. 
Ytterligare en risk är inträngande skyfallsvatten och 
bräddning av avloppsvatten i dricksvattensystemen. 

Mörbylånga kommun har låtit ta fram en analys över 
tillrinnings- och avrinningsområden kopplade till 
kommunens tätorter (WSP, 2020). De större tätor-
terna Mörbylånga och Färjestaden ingick inte i den 
analysen, e ersom särskilda översvämningskarte-
ringar har gjorts för dem (Tyréns, 2020). Analysen 
över de mindre tätorterna hade bland annat till sy e 
att visa var riskområden  nns utifrån föroreningar 
från jordbruk, industri samt annan markanvändning. 
Föroreningskällor inom respektive tätorts tillrin-
ningsområde identi  erades och schabloner användes 
för att beräkna föroreningsmängder.

Framtagna analyser över tätorternas tillrinningsom-
råden visar att kommunens dagvatten till stor del 
påverkas av uppströms liggande jordbruksmarker, 
vilket medför att dagvattnet beräknas innehålla rela-
tivt stora mängder näringsämnen.

I de mindre tätorterna  nns inga stora verksamheter 
som föroreningskällor, utan den största mängden 
föroreningar bedöms komma från tra  ken, via av-
rinning från vägar och parkeringar. Motsvarande kan 
förväntas även i de större tätorterna Färjestaden och 
Mörbylånga, även om risken för föroreningar som 
sprids från be  ntliga industriområden där är större. 
Verksamheterna har genom krav på egenkontroll en-
ligt miljöbalken ansvar att förhindra att föroreningar 
sprids t.ex. via dagvatten från fastigheterna.

Kommunen bedöms i dagsläget ha störst behov av 
att rena dagvatten från näringsämnen som rinner av 
från uppströms liggande jordbruksmarker samt föro-
reningar som sprids från tra  ken.
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Vy över åkermarken som sluttar ner mot Färjestaden och brofästet i väster.

Positivt är att en minskning av dagvatten  öden även 
minskar mängden föroreningar som följer med dag-
vattnet. Enligt Svenskt Vatten (P110) kan en 75-pro-
centig minskning av årsvolymen av dagvattenavrin-
ningen minskas om de första 10 millimetrarna vid 
ett regn in  ltreras. Det innebär att även motsvarande 
mängd dagvattenföroreningar minskar. In  ltration 
och fördröjning har därmed en mycket stor potential 
att minska utsläppen i Östersjön.

Analysens (WSP, 2020) framtagna föroreningshalter 
samt föroreningsmängder i dagvatten kan användas 
som en grund för fördjupade studier av planering av 
reningsåtgärder i sy e att minska belastningen på 
recipienten genom att lokalisera reningsåtgärder där 
de ger mest eff ekt. Föroreningsmängder har räknats 
fram utifrån schabloner, men för att de ska bli mer 
användbara behöver en djupare analys göras.
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Prognoser och framtidsscenarion

Nederbörd
Enligt prognoser från SMHI kommer nederbörden 
öka i perioder och i intensitet. En förväntad ökning 
av årsnederbörden är 15-20 % till år 2100. Antalet 
dagar med större nederbörd än 10 mm/dygn förvän-
tas också öka med några dagar om året. I kommu-
nens tätorter  nns områden som idag översvämmas 
eller som riskerar att översvämmas vid större regn. 
Vid en ökning av intensiva regn förväntas dessa 
områden bli  er och översvämmas mer regelbundet. 
Det  nns ingen lagsti ning som anger vilken säker-
hetsnivå byggnation ska ha, vilken storleksordning 
på regn som ska kunna hanteras. Det är istället upp 
till varje kommun att göra en avvägning kring vilka 
olägenheter och risker som är acceptabla.

Enligt scenario framtagna av SMHI kommer fördel-
ningen av nederbörden bli mer ojämn under året. 
Detta innebär att perioder med väldigt mycket regn 
ökar men även perioder med väldigt lite regn. 

Det är inte möjligt att förutsäga när skyfall och e er-
följande översvämning kommer drabba kommunens 
tätorter men det är möjligt att i förväg analysera var 
sårbara punkter och områden  nns. Sårbarhetsana-
lysen görs utifrån tidigare erfarenheter av skyfall och 
översvämningar samt utifrån teoretiska beräkningar 
baserat på hur nederbörden fördelar sig i ledningsnät 
och på markytan.

För att beräkna hur vattnet rör sig vid regnhändelser 
utöver de som hanteras av dagvattensystemen har 
analyser av eff ekterna av 100-årsregn i kommunens 
tätorter tagits fram. Vid ett sådant scenario antas 
eventuella dagvattensystem vara fulla och endast 
terrängens avledning samt schablonmässiga in  ltra-
tionsförmåga simuleras. Modelleringarna ger alltså 
en förenklad bild av verkligheten men visar hur vatt-
net rinner ovan mark och var och med vilket djup 
det ställer sig. Sy et med analysen har bland annat 
varit att visa var eventuell översvämning riskerar att 
orsaka skada samt ge underlag till en inledande åt-
gärdsanalys. 

För Färjestaden och Mörbylånga har Tyréns (2020) 
gjort en mer omfattande analys av ledningsnätens 
kapacitet och konsekvenser av ökade dagvatten  ö-
den. Tyréns skyfallskartering för Mörbylånga och 
Färjestadens tätort visar på områden med översväm-
ningsrisker vid ett 100-årsregn med en klimatfaktor 

på 1,25 och en varaktighet på en timme. Klimat-
faktor 1,25 betyder att nederbörden på grund av 
klimatförändringar förväntas öka med 25 procent 
på 100 år. Avdrag på regnets volym som motsvarar 
dagvattenledningsnätets kapacitet har utförts för alla 
hårdgjorda ytor. 

Havsnivåhöjning
Till följd av högre medeltemperatur förväntas med-
elhavsnivån stiga. SMHI gör bedömningen att vi bör 
räkna med cirka 1,0 meters havsnivåhöjning på 100 
års sikt men det  nns även prognoser som indike-
rar ännu högre nivåer. Höjningen är inte linjär utan 
förväntas accelerera och fortsätta även e er år 2100. 
Till detta ska adderas högsta uppmätta högvattenni-
våer. I Kalmar län har högvattennivåer på cirka 1,5 
meter uppmätts. Havsnivån varierar i förhållande till 
medelvattennivån beroende på vindar och lu tryck i 
Östersjöområdet och Kattegatt. 

En stigande medelhavsnivå kommer att medföra 
att grundvattennivå i så väl jord som berg stiger i 
motsvarande grad vid strandlinjen. Denna stigning 
kommer att fortplanta sig uppströms i grundvatten-
magasinet mer eller mindre beroende på markens 
genomsläpplighet. Vid tillfälliga högvatten blir det 
ingen större påverkan på grundvattnet på grund av 
moränens begränsade genomsläpplighet. Hur grund-
vattenförhållandena påverkas av förväntad ökad ne-
derbörd och högre temperatur är mycket svårare att 
beräkna. Generellt anses ökad nederbörd vintertid 
ge ökad grundvattenbildning medan minskad ne-
derbörd sommartid inte slår igenom i någon större 
omfattning. Dock kan en längre period med under-
skott på nederbörd eller ett större uttag av grundvat-
ten medföra lägre nivåer. Höjda grundvattennivåer 
kommer att medföra ökat inläckage till dränerings-
ledningar och även till spill- och dagvattenledningar 
som ligger under grundvattenytan. Andelen vatten 
som går att in  ltrera kommer också att minska när 
grundvattennivån trycks upp av havsnivån.

Enligt den utredning för klimatanpassning för Fär-
jestaden som har tagits fram (Ramböll 2016) så på-
verkar den prognostiserade havsnivåhöjningen i sig 
inte möjligheten att klara kraven i miljökvalitetsnor-
men, men skyddsåtgärder i form av olika sorters bar-
riärer innebär att naturliga processer hindras och de 
morfologiska förhållandena blir påverkade. 

Kommunen planerar för övergripande kustskydd 
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i Färjestaden, Mörbylånga och Grönhögen för be-
 ntlig planlagd bebyggelse, något som innebär att i 

princip all bebyggelse inom nuvarande tätortsgrän-
ser skyddas. Dessa kustskydd kommer öka risken för 
instängda områden med dagvatten. Vilken påverkan 
det planerade kustskydden kommer att ha på miljö-
kvalitetsnormerna för vatten kommer att utredas yt-
terligare inom ramen för en miljökonsekvensbeskriv-
ning i samband med detaljplan. Om byggande av 
skyddsbarriärer begränsas till tätbebyggda områden 
kommer troligen återstående delar av kusten att kun-
na fortsätta att vara dynamisk så att kustvattnet som 
helhet ändå kan klassas som god ekologisk status. 

Om- och tillbyggnad av VA-nätet kan dock komma 
att behövas i samband med utbyggnaden av kust-
skyddet och ledningar kan komma att påverkas av 
kustskyddets konstruktion. Exempelvis kan dagvat-
tenledningars utlopp komma att korsas av skyddsval-
len. Dessa ledningars status behöver kontrolleras och 
bedömas om de kommer att klara den tillkommande 
belastningen. Vissa dagvattenutlopp kan på sikt be-
höva pumpas. Dessa utlopp kan förses med bakvat-
tenstopp under en tid innan havsnivån stigit mycket. 

Klimatanpassning

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som 
ekosystemen ger människan och som bidrar till vår 
välfärd och livskvalitet. Hur vi använder mark och 
vatten, planerar och bygger avgör om vi kan bevara 
och utveckla ekosystemens kapacitet att leverera eko-
systemtjänster, som exempelvis pollinering av grödor 
och rening av vatten.

Genom att skydda, utveckla och skapa ekosystem 
med sy e att bibehålla och stärka ekosystemtjänster 
kan vi hantera olika utmaningar kopplade till exem-
pelvis klimatförändringar och mark- och resursan-
vändning. Grönområden, grönska och vatten i en 
stad ger ekosystemtjänster som kan ge bättre lu kva-
litet, bättre lokalklimat, bullerdämpning och möjlig-
het till närodlad mat och naturupplevelser. 

Ekosystemtjänster delas o a in i fyra kategorier:

• Försörjande ekosystemtjänster: att ekosystemen 
tillhandahåller råvaror för produktion av exem-
pelvis mat, dricksvatten,  berråvara och bioen-
ergi. 
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Strandängar är dynamiska miljöer med förmåga att härbärgera stora mängder vatten vid exempelvis högt vat-
tenstånd.
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• Reglerande ekosystemtjänster: till exempel lu - 
och vattenrening, vattenreglering, kolbindning 
och pollinering. 

• Kulturella ekosystemtjänster: att ekosystemen till-
handahåller naturmiljöer lämpliga för till exem-
pel frilu sliv, rekreation och pedagogik. 

• Stödjande ekosystemtjänster: är förutsättningen 
för att övriga tjänster ska fungera, exempelvis 
fotosyntes, jordmånsbildning och biogeokemiska 
kretslopp. 

Gröna stödjande tjänster som biologisk mångfald och naturliga kretslopp. Blå reglerande tjänster som skydd mot 
extremväder. Bruna försörjande tjänster som mat och vatten samt orange för kulturella tjänster som fysisk och 
menatl hälsa samt kulturarv. Illustration:  e New Division/Boverket

Ekosystemtjänsterna är o a beroende av varandra. 
Därför behövs ekosystem som är robusta och anpass-
ningsbara. Det uppnås genom en stor variationsri-
kedom i form av landskap med många olika typer av 
ekosystem, livsmiljöer och arter, samt stor genetisk 
variation inom arterna. Genom att skapa fungerande 
grön infrastruktur förbättras förutsättningarna för 
robusta ekosystem som kan ge många ekosystem-
tjänster. Det är lika relevant i bebyggd miljö som i 
landskapet i stort. Fungerande ekosystem som leve-
rerar ekosystemtjänster är också avgörande för att 
kunna stå emot klimatförändringar.
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Sy et med att uppmärksamma ekosystemtjänsterna 
är att visa de nyttor vi får av ekosystemen, väga in 
dessa nyttor i beslut av olika slag och på så sätt fatta 
mer hållbara beslut. Det handlar till stor del om håll-
bar samhällsplanering. 

Det  nns som helhet mycket goda förutsättningar 
för att arbeta med att utveckla ekosystemtjänsterna 
i kommunen. I kommunen  nns stora arealer sam-
manhängande grön infrastruktur och jordbruksmar-
ker med hög biologisk mångfald vilket ger funge-
rande ekosystem med en lång rad ekosystemtjänster. 
Detta är något som är av stort värde att ly a fram, 
värna och utveckla.

I Sverige är närmare hälften av dagens brukade jord-
bruksmark beroende av täckdikning för sin dräne-
ring. Sett till historiken med utdikning av våtmarker 

och de senaste årens brist på grundvatten,  nns ett 
behov av att öka andelen våtmarker med de ekosys-
temtjänster som det medför och vattnets historiska 
vägar i landskapet är en nyckel till anpassning. Mör-
bylånga kommun har ett pågående projekt för att 
bevara vatten i landskapet genom återskapande av 
våtmarker på jordbruksmark.

Naturbaserade lösningar
Att arbeta med ekosystemtjänster genom så kall-
lade naturbaserade lösningar är en metod som 
Naturvårdsverket ly er fram som multifunktionell 
och kostnadseff ektiv. Dessa lösningar är inte alltid 
tillräckliga för att hantera all ytavrinning vid sky-
fall, men kan bidra med omfattande avlastning på 
befi ntliga dagvattensystem. Naturvårdsverket har 
tagit fram en vägledning för klimatanpassning där 

Ett exempel på ekosystemtjänster i stadens gröna struktur från Boverket.
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Lathund för klimatanpassning hämtad från SMHI.

naturbaserade lösningar avses ”skydda, utveckla eller 
skapa ekosystem samtidigt som biologisk mångfald 
och mänskligt välbe  nnande främjas”. Exempel på 
naturbaserade lösningar i olika typer av landskap 
beskrivs där åtgärder i tätortsmiljöer kan vara att 
anlägga våtmarker, regnbäddar och gröna översväm-
ningsytor. Dessa kan fördröja fl öden vid skyfall och 
bidra till att utjämna vattentillgång vid torra peri-
oder.  Utöver detta kan de utgöra en del i ett grönt 
system och erbjuda ytor för rekreation samtidigt som 
de blir viktiga inslag för biologisk mångfald och 
rening som minskar föroreningsbelastningen på re-
cipienten. Grönska i hårdgjorda miljöer bidrar också 
till att reglera höga temperaturer på sommarhalvåret.

Även vid klimatanpassning av tätorter och städer 
är det viktigt att se det omgivande landskapet. Ofta 
kan insatser högt upp i systemet, innan staden el-
ler tätorten börjar, göra stor skillnad för att lätta på 
dagvattentrycket inne i samhället. I samhällen som 
Mörbylånga och Färjestaden som gränsar till både 
jordbruksmark och kust kan våtmarker mot odlings-
landskapet minska fl öden inne i samhället och våt-
marker längs kusten minska risken för översvämning 
kopplat till högt vattenstånd vid stormar. Samtidigt 
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skapas mervärden som vattenrening, kolbindning, 
biologisk mångfald, rekreation och estetiskt tillta-
lande naturmiljöer. I övrigt gäller att minska andelen 
hårdgjorda ytor genom att använda sig av genom-
släppliga lösningar som grus, gräsarmerad betongbe-
läggning, genomsläpplig asfalt mm på parkeringar, 
trottoarer och vägar.

För att klimatanpassa ett samhälle krävs en samsyn 
och ett genomgripande arbetssätt. Det krävs också 
att rätt insatser görs på rätt plats, något som förut-
sätter analysarbete, kunskaper om specifi ka hydro-
logiska förutsättningar och inte minst ekonomiska 
resurser. 

SMHI har tagit fram en lathund för klimatanpass-
ning som ska fungera som ett verktyg för att stödja 
kommunernas klimatanpassningsarbete. Lathunden 
är indelad i steg 0 till 6: motivera, etablera, analyse-
ra, identifi era, prioritera, genomföra och följa upp. 
Mörbylånga kommun har genom föreliggande plan 
tagit fl era av de första stegen i arbetet med klimatan-
passning rörande vattenfrågor. Arbetet med att prio-
ritera, genomföra och följa upp bör fortsätta genom 
att en åtgärdsplan tas fram.
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Gestaltning av hållbar dagvatten-   
och skyfallshantering

Hållbarhetsbegreppet brukar delas in i tre kategorier: 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Enligt 
nationalencyklopedins defi nition av principen om 
hållbar utveckling avser begreppet ett idealt läge 
där samhällets resursanvändning möter människans 
behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem 
och miljö. En hållbar utformning av vattenhållan-
de åtgärder bör eftersträva naturens sätt att hantera 
nederbörd. Ett sådant system bör utgöras av fl era 
delar med varierande funktioner som exempelvis 
fördröjning, infi ltration, sedimentering, fi ltrering, 
trög avledning och stor fl ödeskapacitet vid extrema 
situationer. För att kunna ta del av alla dessa funk-
tioner krävs gröna och öppna dagvatten- och skyfall-
slösningar. Öppna system har en större möjlighet att 
omhänderta mycket vatten från kra iga regn utan 
att riskera skador för samhället. Genom att förlägga 
dessa i gröna stråk  nns möjlighet att skapa mång-
funktionella ytor som inte tar skada av att översväm-
mas. I öppna dagvattenlösningar  nns också större 
möjligheten att rena och fördröja dagvatten och 
därigenom bidra till ekosystemtjänster som mildrar 
konsekvenser av ett förändrat klimat. 

Här krävs ett helhetstänk vid planering och höjd-
sättning av mark och bebyggelse. Dagvatten ska 
omhändertas lokalt, fördröjas så nära källan som 
möjligt och ledas bort i öppna och tröga system för 
att vid behov hanteras ytterligare innan det släpps ut 
i recipienten. Genom höjdsättning ska vatten även 
vid extrema skyfall kunna avrinna via utpekade fl ö-
desvägar på markytan utan att bebyggelse och infra-
struktur skadas. 

Vid varje insats ska möjlighet till infi ltration utredas 
och olika aspekter kring drift och underhåll tydlig-
göras. Varje enskild lösning ska vara väl avvägd för 
att balansera funktion, skötsel och estetik och anpas-
sas e er platsens karaktär och funktion. I stadslika 
miljöer kan det vara aktuellt med kanaler och tydligt 
de  nierade dammar. Inom områden med parkkarak-
tär kan svackdiken och översvämningsytor vara pas-
sande medan naturlika områden bör utformas som 
naturliga vattensamlingar med stående vatten och 
diken som i sitt uttryck e erliknar bäckar.

På följande sidor beskrivs exempel på ett antal dag-
vatten- och skyfallslösningar som tillsammans kan 
bidra till att skapa ett hållbart och naturliknande dag-
vattensystem. 

Exempel på hur dagvatten- och 
skyfallshantering kan bidra till 
olika aspekter av hållbarhet:

Ekologisk hållbarhet: 
En mycket stor vinst för miljön är 
de öppna, tröga dagvattensyste-
mens renande potential för våra 
vattendrag, sjöar och hav. Genom 
fördröjning och sedmentering kan 
belastningen på recipienten mins-
kas betänkligt. Öppna lösningar har 
också potential att utformas för att 
gynna den biologiska mångfalden 
och skapa livsmiljöer för hotade 
arter. Vidare kan eff ekterna av kli-
matförändringar mildras, vattenspa-
rande åtgärder, grundvattenbildning 
och kylande eff ekt vid höga tempe-
raturer är några exempel på detta.

Ekonomisk hållbarhet: 
Flexibla och öppna vattenhållande 
system minskar risken för överv-
sämning som kan få enorma eko-
nomiska konsekvenser för såväl 
kommun som den enskilde. Att 
jobba med multifunktionella ytor är 
dessutom kostnadseff ektivt. Ska det 
anläggas en fotbollsplan? Passa 
på att samordna anläggandet med 
insatser för skyfallshantering. Ska 
parkeringen byggas om? Anlägg 
parkeringen med genomsläppliga 
ytor. Att till största del anlägga un-
derjordiska slutna system för dag-
vattenhantering är inte kostnadsef-
fektivt.

Social hållbarhet: 
Genom att omsorgsfullt gestalta 
öppna dagvatten- och skyfallsåtgär-
der kan dessa bidra till en behag-
ligare livsmiljö och locka till fysisk 
aktivitet såväl som rekreation.
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In  ltrationsyta
Sy et med in  ltrationsytor är främst att avskilja 
partikelbundna föroreningar och bryta ned organis-
ka ämnen. Ytorna har en viss kapacitet att fördröja 
 öden som inte är alltför höga. In  ltrationsytor 

utgörs o a av gräsbevuxen mark som vattnet ytligt 
leds över. När vattnet in  ltrerar ner i marken sker 
en eff ektiv avskiljning av större partiklar och förore-
ningar. För att fördela ut vattnet på ett bra sätt över 
in  ltrationsytorna kan de förses med små dämmen 
i sy e att skapa utjämningsvolymer och därmed för-
dröja dagvattnet ytterligare så att mer kan in  ltrera 
vid behov.

För att säkerställa funktionen vid dåliga in  ltrations-
förhållanden och vintertid kan lösningarna förses 
med dränering och bräddmöjligheter. 

Genomsläppliga beläggningar
Genomsläppliga beläggningar är hårdgjorda ytor 
som låter dagvatten in  ltrera och kan användas som 
alternativ till traditionell asfalt. Denna typ av ytor bi-
drar med  ödesutjämning och rening av dagvattnet. 
Genomsläppliga beläggningar kan exempelvis vara 
grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genom-
släppliga fogar och genomsläpplig asfalt. Dessa be-
läggningar bör kompletteras med ett underliggande 
lager med god porositet. 
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Illustration lånad från Region Gotlands dagvattenhandbok.

Exempel på in  ltrationsyta och genomsläpplig belägg-
ning från VA-guiden.



   Översikt

Genomsläppliga beläggningar forts.
Höjdsättningen bör tillgodose att dagvattnet samlas 
på den genomsläppliga ytan med gott om tid för 
in  ltration för högsta möjliga reningsgrad. 

Genomsläppliga beläggningar kräver anpassat dri - 
och underhållsarbete för att bibehålla en god in  l-
trationskapacitet. 
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Gröna tak
Sy et med gröna tak är i första hand att minska 
och utjämna dagvattenvolymer. Reningsgraden är 
inte stor och den nederbörd som faller på taken är 
också relativt ren till att börja med. Det  nns dock 
en risk för näringsläckage från vegetationsklädda 
tak. För att undvika detta bör växter som inte är så 
näringskrävande väljas. Viss gödsling vid etablering 
kan krävas men stödgödsling bör undvikas helt e er 
etableringsfasen.

Takens förmåga att minska avrinningen beror 
på faktorer som takets uppbyggnad, tjocklek och 
lutning. Gröna tak påverkar byggnaders isolerings-
förmåga positivt men ställer också utökade krav på 
takkonstruktionens bärighet. 

Skelettjord
Skelettjordar används för att skapa goda förutsätt-
ningar för träd i hårdgjord stadsmiljö såväl som 
för att fördröja och rena dagvatten. Skelettjorden 
fungerar som ett underjordiskt perkolationsmaga-
sin och dagvattnet fördröjs och renas då det in  l-
trerar genom skelettjorden, men även med genom 
växtupptag. Om vattnet  ltreras genom underlig-
gande material kan även lösta partiklar avskiljas. Då 
vattnet renats kan det fördelas ut via en dränerings-
ledning som kan konstrueras så att ett sedimenta-
tionsmagasin skapas.

Skelettjordar anläggs på kvartersmark eller allmän 
platsmark för att ta hand om dagvatten från exem-
pelvis parkeringar, gångvägar och tak.

Illustration skelettjord, 
lånad från VA-guiden.

Parkering med genomsläpplig beläggning.
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Nedsänkt växtbädd
Nedsänkta växtbäddar är planteringsytor som renar 
dagvatten med hjälp av fördröjning och  ltrering. 
Genom att sänka ned planteringen skapas en volym 
för fördröjning och rening sker genom in  ltration 
ner i  ltermaterialet och till viss del genom växtupp-
tag.

Dagvatten kan ledas till nedsänkta växtbäddar via 
sandfång, brunnar eller ytavrinning. Vegetationen 
skapar mervärden i form av ekosystemtjänster och 
växtbäddarna kan även fungera som fartdämpare 
i vägytor. Lämpliga växter för bäddarna är de som 
trivs i fuktängar, till exempel starr, olika gräsarter 
och örter. Även perenner som buskar och träd kan 
planteras om  lterdjupet är tillräckligt. Nedsänkta 
växtbäddar används för lokalt omhändertagande av 

dagvatten på exempelvis parkeringsytor, lokalgator 
och bostadsgårdar.
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Nedsänkt växtbädd i Köpenhamn.

Illustration av en nedsänkt växtbädd lånad från 
VA-guiden.
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   Översikt
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Makadamdike
Makadamdiken fördröjer och avleder dagvatten och 
har även viss reningspotential. Makadamdiken kan 
utformas på olika sätt, exempelvis göras körbara 
eller möjliggöra in  ltration. Anläggningen kan vara 
gräsbevuxen, beläggas med genomsläppliga arme-
ringsytor eller med makadam hela vägen upp. På 
den skålade ytan kan dagvatten samlas och avledas 
vid kra iga regn. Diket konstrueras cirka 1 meter 
djupt, fylls med makadam och i botten en dräne-
ringsledning. Lutningen i längdled ska vara svag. I 
höjd med dikets maximala lämpliga vattennivå kan 
bräddutlopp placeras. Makadamdiken är exempel-
vis användbara i anslutning till hårdgjorda ytor som 
parkering och vägar.

Svackdike
Svackdiken  acka och breda diken som fördröjer 
och avleder dagvatten. Svackdiken kan vara bevux-
na med både gräs och annan vegetation och har 
ett högt  ödesmotstånd vilket tillsammans med 
bredden och möjligheten till in  ltration ger en god 
minskning av såväl  ödestoppar som vattenvolym.
För god  ödesutjämnande funktion krävs  acka 
slänter och dikeslutning samt bred sektion. För att 
få önskad fördröjning kan svackdiken kompletteras 
med strypta utlopp och dämmande sektioner. För-
oreningar fastnar och bryts ned och näringsämnen 
tas upp med hjälp av svackdikets vegetation.
Svackdiken är exempelvis användbara i anslutning 
till hårdgjorda ytor som parkering och vägar.

Illustration makadamdike, lånad från VA-guiden.

Illustration svackdike, lånad från VA-guiden.
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Nedsänka översvämningsytor med planteringar i Köpenhamn.
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Skyfallspark      
En skyfallspark kan skapas genom att sänka en 
befi ntlig park eller gräsyta rikta dräneringen från 
närliggande områden mot en ny lågpunkt. Den op-
timala placeringen av en skyfallspark styrs av det 
aktuella områdets topografi ska förutsättningar.

Dagvattendamm och våtmarker
Dagvattendammar och våtmarker kan fördröja och 
rena stora volymer dagvatten och utgör en eff ektiv 
metod för att utjämna  ödestoppar och avskilja 
föroreningar i dagvatten. I dammar sker reningen 
framförallt genom sedimentation och i våtmarker 
sker ytterligare rening genom växtupptag och andra 
biologiska processer som kan minska föroreningar. 
Reningseff ekten påverkas bland annat av anlägg-
ningarnas form och vattnets uppehållstid. Dam-
mar och våtmarker består o ast av en eller  era 
av följande delar; en djupare del för sedimentering 
av partiklar, medeldjupa partier med vattenspegel 
och grundare partier med  ltrerande vegetation. 
Med ökad vegetation ökar växtupptag och andra 
biologiska processer. Ett strypt nedsänk utlopp ger 
förbättrad avskiljning av föroreningar. En damm 
eller våtmark kan, rätt utformad, ge stora estetiska 
värden och bidra med viktiga ekosystemtjänster. 

   Översikt
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Exempel på urban våtmark i Augustenborg i Malmö samt parkyta med kapacitet att hålla stora nedebördmäng-
der vid skyfall.
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Naturliga vattenhållande system i tätorten 
Utöver att konstruera dagvatten- och skyfallsåtgär-
der i våra tätorter bör de naturliga vattenhållande 
system som fi nns kvar i våra tätorter också skyd-
das, bevaras, utvecklas och vårdas. Detta gäller i 
synnerhet i Färjestaden där det fi nns mycket goda 

Vattenansamling i ett naturligt grönt stråk i Färjestaden med typisk sumpskogsväxtlighet som exemeplvis al.

förutsättningar att hantera stora mängder vatten i 
befi ntliga, naturliga grönblå stråk. Dessa är per de-
fi nition multifunktionella genom att de bidrar med 
många ekosystemtjänster och består av system som 
är långt mer komplexa än anlagda dagvattenåtgär-
der.

Dike från jordbruksmarken i öster och anslutande naturområde som vid höga  öden håller mycket stora mäng-
der vatten.
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   Förslag

Del 3: Förslag
3.1 Dagvatten
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Mörbylånga kommun ska år 2040 ha ett robust miljö- och 
klimatanpassat system för hantering av dagvatten som möj-
liggör utveckling och expansion i ett föränderligt klimat där 
dagvattnet är en positiv resurs i stadsbyggandet. Dagvatten-
hanteringen ska förebygga sårbarhet vid ett förändrat klimat 
genom dagvattenåtgärder högt upp i systemen.

Dagvattensystemet ska bidra till biologisk mångfald, sti-
mulera till utevistelse genom höga rekreativa värden samt 
fördröja och rena  öden. Därigenom bidrar Mörbylånga 
kommun till att uppnå miljökvalitetsnormerna för både 
grund- och ytvatten.

Ytterligare mål är att förbättra kommunikationen och tydlig-
göra ansvarsfördelningen avseende dagvattenfrågor mellan 
kommunens berörda avdelningar såväl som politiker och 
tjänstemän – en förutsättning för hållbar dagvattenhante-
ring.

Mål för hantering av dagvatten i 
Mörbylånga kommun
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• Hänsyn tas till parametrarna rening, fördröjning, biologisk 
mångfald och rekreation vid utformning av dagvattenhantering i 
Mörbylånga kommun.

• Dagvattnet används som en resurs genom att det fördröjs, renas 
och återanvänds. Dagvatten ska inte pumpas ut i recipienten. 

• Dagvattnet hanteras i första hand i öppna system.

• Dagvatten  öden reduceras och regleras så tidigt som möjligt i 
systemet så att belastning på ledningsnät och recipienter begrän-
sas.

• Kommunal mark som utgörs av lågpunkter, instängda områden, 
våtmarker och liknande är inte lämpliga att bebygga och ska inte 
säljas eller exploateras.

• Mark avsätts för hållbar dagvattenhantering. Markresurser som 
är strategiskt viktiga för att bidra till god vattenkvalitet och/eller 
fördröjning ska inte exploateras på annat sätt.

• Resurser avsätts för hållbar dagvattenhantering, vid nyexploate-
ring och anläggning såväl som vid förvaltning, dri  och utveck-
ling.

• Dagvatten- och skyfallsanalys ska göras utifrån föreslagen exploa-
tering i detaljplan. I analysen ska hänsyn tas till hur planförslaget 
påverkar  öden upp- och nedströms. 

Strategiska ställningstaganden: 
Dagvatten

   Förslag
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• Dagvatten hanteras i första hand lokalt vid utformning av allmän 
platsmark och kvartersmark. Där så inte är möjligt ska andra åt-
gärder vidtas i avrinningsområdet i sy e att minska belastningen 
på recipienten. 

• Förorening av dagvattnet förhindras och förebyggs. De förore-
ningar som ändå uppstår ska hanteras så nära källan som möjligt 
och i största möjliga mån avskiljas under vattnets väg till reci-
pienten. 

• Inför etablering av dagvattenåtgärder i förorenade områden ska 
det säkerställas att åtgärderna inte orsakar spridning av förore-
ningar, exempelvis genom att förse dagvattenanläggning med tät-
skikt. 

• Insatser för rening och fördröjning av dagvatten högt upp i sys-
temen görs i samverkan med berörda aktörer som lantbrukare, 
verksamhetsutövare, dikningsföretag m.  .

• Kommunikation och informationsutbyte mellan kommunens be-
rörda avdelningar ska förbättras och säkerställas genom kommu-
nens interna processarbete.

• En handlings- och åtgärdsplan för dagvatten- och skyfallsom-
byggnad av kommunägd mark och vägar med platsspeci  ka in-
satser, tidplan och kostnadsberäkningar tas fram inom mandat-
perioden 2022-2026.
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Del 3: Förslag
3.2 Skyfall och översvämning
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Mörbylånga kommun ska år 2040 ha genomfört skyfallsåt-
gärder som minimerat risken för människors liv och hälsa 
genom att skydda samhällsviktig verksamhet och infrastruk-
tur. Som en följd av dessa åtgärder minskar även risken för 
skador på miljö och bebyggelse som får stora konsekvenser 
för ett stort antal människor, miljö och verksamheter.

Vid skyfall och översvämning ska de störningar som ger 
störst konsekvenser hanteras först. Skador på miljön och ut-
släpp av orenade vattenmängder i recipienten ska i största 
möjliga mån undvikas. 

Översvämningsfrågan ska  nnas med som en aspekt i all ex-
ploatering och ombyggnation av allmän platsmark. Tillräck-
liga ytor och resurser avsätts i planerings- anläggnings och 
dri skedet, för att kunna genomföra åtgärder. Åtgärderna 
ska vara multifunktionella och utformas så att de bidrar till 
biologisk mångfald och en attraktiv livsmiljö. 

Mål för hantering av skyfall och 
översvämning i Mörbylånga 
kommun

 
34                 Förslag 



VA-PLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24

• Kommunen samverkar med privata aktörer och markägare för 
att minska risken för översvämning, större åtgärder lokaliseras 
främst uppströms i tätorternas utkanter.

• Multifunktion ska prioriteras vid utformning av skyfallsåtgärder. 
Exempel på detta är nedsänkta ytor i parker, rekreationsstråk och 
på idrottsplatser. I tätorternas utkanter kan synergieff ekter upp-
nås genom att vatten från åkermark och dikningsföretag samlas 
upp och används för bevattning samtidigt som den biologiska 
mångfalden gynnas.

• Mark avsätts för att kunna genomföra en hållbar skyfallshante-
ring redan i det översiktliga planeringsskedet. 

• Kommunens strategiska markinnehav inkluderar mark som av-
sätts för översvämnings- och dagvattenhantering.

• Genomförda skyfallsutredningar tillgängliggörs i kommunens 
grundkarta för att utgöra underlag i arbete med detaljplaner, 
översiktsplaner och planprogram. Rinnvägar ska beaktas och ytor 
för hantering av vatten pekas ut.

• Nytillkommande samhällsviktig bebyggelse och infrastruktur ska 
konstrueras så att de klarar ett 100-årsregn med klimatfaktor, be-
 ntlig samhällsviktig bebyggelse och infrastruktur ska säkras till 

samma nivå.

Strategiska ställningstaganden: 
Skyfall och översvämning

   Förslag
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• Vatten ska rinna och samlas där det totalt sett gör så liten skada 
som möjligt. Rinnvägar kan skapas på gator och vattensamlingar 
kan ske i parker med hjälp av klok höjdsättning av såväl kvarter-
smark som allmän platsmark.

• Byggnader ska inte placeras så att de stör rinnvägar utpekade i 
skyfallskartering. Detta kan endast tillåtas om en ny rinnväg kan 
skapas som leder om vattnet på ett säkert sätt.

• Dagvatten- och skyfallsanalys ska göras utifrån föreslagen exploa-
tering i detaljplan. I analysen ska hänsyn tas till hur planförslaget 
påverkar  öden upp- och nedströms.

• En handlings- och åtgärdsplan för dagvatten- och skyfallsom-
byggnad av kommunägd mark och vägar med platsspeci  ka in-
satser, tidplan och kostnadsberäkningar tas fram inom mandat-
perioden 2022-2026.
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Del 3: Förslag
3.3 Sårbarhetsanalys och åtgärdsförslag 
för kommunens tätorter

I detta kapitel ges förslag på lokalisering av övergri-
pande åtgärder för olika delar av kommunens tätor-
ter. Åtgärderna är på inget sätt heltäckande och inte 
kontrollerade i detalj, utan ska ses som ett första steg 
för en åtgärdsplanering och en uppmaning till vilka 
markområden som måste reserveras för skyfallshan-
tering. 

Detaljeringsgraden i sårbarhetsanalys och åtgärds-
förslag är högre i Färjestaden och Mörbylånga än i de 
mindre tätorterna. Det är också i Mörbylånga och, 
framför allt, Färjestaden som behovet av utredning 
och åtgärder är som störst. 

Som grund för den övergripande analysen och loka-
lisering av åtgärder i Mörbylånga och Färjestaden 
har den framtagna skyfallsanalys som visar över-
svämningsrisken vid ett 100-årsregn med klimatfak-
tor 1,25 använts (Tyréns, 2020). Skyfallsanalysen i 
Färjestaden och Mörbylånga inbegriper både ytvat-
tenavrinning och ledningsnätets kapacitet. 

I Grönhögen pågår arbetet med en dagvattenutred-
ning inom ramen för detaljplan Ventlinge 7:62 m.fl . 
Den pågående dagvattenutredningen (Vatten och 
samhällsteknik, 2021) används som underlag för 
analys och åtgärdsförslag i föreliggande plan. Ut-
redningen har tagit fram en skyfallsanalys som visar 
översvämningsrisk vid ett regn på 20 mm och 100 
mm. Enligt utredningen kan ett regn på 100 mm be-
traktas som ett 1000-årsregn. Utredningen har också 
tagit höjd för ett planerat klimatskydd i form av en 
vall. Beräkningarna har justerats med klimatfaktor 
1,40 (VoS, 2021). Fördjupad analys av behovet av 
åtgärder inom planområdet för Ventlinge 7:62 m.fl . 
görs inom ramen för detaljplanen.

I den GIS-analys av avrinningsområden som har ta-
gits fram för kommunens nio mindre tätorter (WSP, 
2020) ges en överblick av hur ett 100-årsregn på 
50 mm skulle påverka orterna. Genom att identi-

fi era var vatten ansamlas kan de områden som kan 
ha ett behov av åtgärder eller som är olämpliga för 
bebyggelse pekas ut. Ingen hänsyn tas till befi ntli-
ga ledningsnät eller markens infi ltrationskapacitet. 
Analysen kan ses som ett fall då dagvattenledningar 
och mark har nått maxkapacitet, vilket de gör vid 
ett 100-årsregn. Analysen identifi erar också kritiska 
punkter där fl ödesvägar når, eller lämnar de mindre 
tätorterna. 

Gemensamt för samtliga orter är att det är viktigt att 
fl ödesvägarna ut ur samhällena hålls öppna för att 
säkerställa att vattnet kan fortsätta avledas ut från 
orten.

Sårbarhetsanalys och åtgärdsförlag för kommunens 
tätorter följer strukturen nedan:

3.3.1 Gemensamma förutsättningar i Mörbylånga 
och Färjestaden

3.3.2 Mörbylånga

3.3.3 Färjestaden 

3.3.4 Grönhögen

3.3.5 Algutsrum

3.3.6 Degerhamn

3.3.7 Glömminge-Strandskogen

3.3.8 Gårdby

3.3.9 Kastlösa

3.3.10 Vickleby

3.3.11 Saxnäs

3.3.12 Skogsby
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3.3.1 Gemensamma förutsättningar i 
Mörbylånga och Färjestaden

Nedan presenteras övergripande förslag på åtgärder. 
Dessa är tänkta som ett preliminärt förslag för att 
reservera ytor som kan vara lämpliga att använda för 
dagvatten- och skyfallshantering. Även ytor som är 
olämpliga att bebygga på grund av att vatten ansam-
las är utpekade, för att de redan har en viktig natur-
lig funktion eller för att ytan behövs för att avleda 
vatten från redan utsatta områden. Åtgärderna ska 
ses som ett första steg i en åtgärdsplanering, vidare 
arbete krävs för att prioritera och noggrannare utreda 
funktion och behov. 

Som grund för lokalisering av åtgärder har den 
framtagna skyfallsanalys som visar översvämnings-
risken vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 
använts (Tyréns, 2020). Skyfallsanalysen i Färjesta-
den och Mörbylånga inbegriper både ytvattenavrin-
ning och ledningsnätets kapacitet. Resultaten visar 
översvämningsdjup, ytvattenfl öden samt fl öden i 
ledningar och oönskade utfl öden från brunnar till 
markytan vid extrem nederbörd.

Skyfallsanaslysen grundar sig på vid tillfället till-
gänglig information om ledningsnät och vid tid-
punkten aktuell höjddata (2011-2012), därför måste 
analysen uppdateras allt eftersom samhällena ändras 
och varje utpekat problem tittas på närmare när åt-
gärder ska göras. På vissa platser har åtgärder gjorts 
som påverkar utfallet av analysen, vilket kommente-
ras vidare nedan. Vid utpekande av ytor har hänsyn 
tagits till både lokala översvämningsdjup och fl ö-
desvägar från skyfallsanalysen och eventuella större 
åtgärder som redan är gjorda. 

En framtida skyddsvall och förhöjd havsytenivå 
har även tagits i beräkning vilket ger en bild av hur 
dagvattnet kan komma att stoppas upp av vallen. 
Skyddsvallarna är separata tillståndsprocesser, dag-
vatten- och skyfallsplanen utreder inte i detalj konse-
kvenserna av dessa.

Enligt skyfallsanalysen ökar en skyddsvall över-
svämningarnas utbredning längs vallen i båda 
orterna men i begränsad omfattning (något mer i 
nordöstra Mörbylånga). En konsekvens är att vatt-
net till stor del inte längre kommer kunna ledas ut 
med självfall i Kalmarsund. Om åtgärder görs för att 
fördröja vattnet innan det når kusten (i utkanten av 
orten och inom) kommer troligen en del vatten ändå 
behöva pumpas ut eller uppströms för att inte däm-
ma upp vid en framtida skyddsvall. Därför bör alter-
nativ som innebär att vattnet leds norr- och söderut 
för att kunna rinna ut utanför vallen även undersökas 
och vägas mot alternativen nedan.

I kartorna med översvämningsdjup visas maxi-
malt vattendjup som kan uppstå vid händelse av ett 
100-årsregn. Bilden visar det värsta scenariot för 
varje plats inom området i samma karta, även om 
dessa översvämningsdjup inte inträff ar vid samma 
tidpunkt under regnhändelsen. Ungefärliga intervall 
i tabell 1 kan användas för att ge en bild av konse-
kvenserna vid översvämning. Även fl ödeshastighet 
påverkar risken för skada och människors hälsa och 
liv. Kartorna med fl öde visar det maximala fl öde 
som kan uppstå på varje plats. Enheten kubikmeter/
sekund/m kan tolkas som fl öde per breddenhet, vil-
ket indikerar hur en bredare yta (förutsatt samma 
mängd vatten) gör att vattnet får en lägre fl ödeshas-
tighet. Där vattnet istället ”trycks ihop” i en smalare 
kanal ökar fl ödet. Detta visas som mörkare blå ju 
högre fl ödet blir per breddenhet.

I stort sett hela ledningsnätet i både Färjestaden och 
Mörbylånga förväntas gå fullt vid ett 20-årsregn vil-
ket i vissa punkter leder till att vatten trycks upp ge-
nom brunnslock till markytan. De brunnar där vatten 
trycks upp till markytan påverkar översvämningsför-
loppet och kan indikera var behov fi nns av att sätta 
in åtgärder.

Extrema regnmängder kan inte förväntas hanteras 
med att enbart öka dimensionerna på det slutna 
rörsystemet. För att hantera kraftigare nederbörd 
behöver öppna lösningar planeras in, vilket också är 

Tabell1. Konsekvenser av olika vattendjup (AFRY, 2020).
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att föredra för att minska föroreningshalter och käl-
laröversvämningar. Vid riktigt stora regnmängder är 
inte rening av vattnet prioriterat utan skydd av sam-
hällsviktiga verksamheter och liv. I ett sådant scena-
rio behöver ”säkra rinnvägar” planeras in, vilket kan 
vara via t.ex. gator.

Båda orterna påverkas i stor utsträckning av avrin-
ning från jordbruksmark på grund av deras läge vid 
kusten. Ytterligare möjligheter att fördröja, maga-
sinera eller skära av vattnets väg mot tätorten bör 
undersökas. Genom att sätta in åtgärder högt upp i 
fl ödesvägarna, i utkanten av orterna, kan fl ödestop-
par avhjälpas inne i tätorten.

Gemensamt för båda orterna är även behovet av att 
åtgärda direkta utlopp i Kalmarsund (utlopp i sundet 
visas i karta M och F). Bland utloppen bör priorite-
ring göras efter påverkan på recipient. Exempelvis 
kan man titta vidare på vilka utlopp som härrör från 
hårdgjord stadsmiljö och vilka som påverkas i stor 
utsträckning av jordbruksmark. I många fall kan det 
vara en bättre lösning att lägga en reningsåtgärd vid 
källan av föroreningen om en specifi k reningsåtgärd 
behövs, då det inte är ekonomiskt eller tekniskt rim-
ligt att rena hela fl ödet vid utloppet. 

Eftersom reningsprocesserna är olika för olika föro-
reningar kan det behövas olika anläggningar för att 
bäst ta hand om dagvattnet. Genom att ta hand om 

Karta M. Be  ntliga 
anläggningar, dag-
vattenutlopp och ytpr 
som tidigare över-
svämmats.
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det vatten som kommer från jordbruksmark i utkan-
ten av orten gör att eventuella reningsåtgärder kan 
riktas in på de näringsämnen som kommer från jord-
bruket. Det vatten som sedan tillkommer från t.ex. 
parkeringar och vägar längre in i orten har en annan 
sammansättning och kan behandlas bättre genom 
andra åtgärder på en mindre mängd vatten. 

Vidare bör möjligheten att använda dagvatten som 

bevattning inom orterna utredas och tas in som en 
viktig aspekt när en detaljerad åtgärdsplan tas fram.

Erfarenheter av översvämningar   
I Mörbylånga och Färjestaden har erfarenheter av 
översvämningar sammanställts i kartor M och F, här 
visas även viktiga be  ntliga dagvattenanläggningar 
och översvämningsytor (även privata dammar).

Karta F. Be  ntliga 
anläggningar, dagvat-
tenutlopp och ytor som 
tidigare översvämmats.
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3.3.2 Mörbylånga

Befi ntligt ledningsnät och dagvattenlösningar  
Centrala Mörbylånga har ett relativt täckande led-
ningsnät för dagvatten och ett antal öppna dagvat-
tenlösningar. Kyrkbyn, i sydöstra delen av orten har 
inget utbyggt ledningsnät. 

Två mindre dagvattenutlopp från industriområdet 
och reningsverk mynnar ut söder om orten. Vatten 
från de sydöstra delarna av orten leds till våtmarks-
området söder om bebyggelsen. Dagvattnet från de 
centrala delarna av Mörbylånga pumpas ut strax norr 
om småbåtshamnen och ett mindre system mynnar 
ut vid gästhamnen. 

I norra Mörbylånga fi nns tre större dammar som 
är sammankopplade via öppna diken och ledning-

ar. Lertaget tar omhand avrinning från åkermark 
belägen nordost om orten (dikningsföretag Gynge 
- Mörbylånga df). Vattnet leds vidare ner till socker-
bruksdammarna, sockerbrukskanalen och våtmarks-
områden (se befi ntliga anläggningar på karta M).

Översvämningsrisk     
Redan vid ett regn med 20 års återkomsttid syns en-
staka vattenansamlingar som överstiger 0,5 m djup 
inom samhället.

Vid ett 100-årsregn sker den största ansamlingen 
av vatten i de norra delarna av orten i och kring de 
befi ntliga dammarna. Även bland bebyggelse i de 
centrala delarna ses ansamlingar av vatten. Störst 
vattenansamling i bebyggelse sker längs Köpmanga-
tan med nivåer som delvis överstiger 0,5 m. 

Maximalt översvämningsdjup (meter vatten) vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och planerad klimatvall. 

   Förslag
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Maximal  ödeshastighet (kubikmeter/sekund) vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och planerad klimat-
vall. 

Konsekvenser av ett 100-årsregn i Mörbylånga

• Kring fjärrvärmeverket ses vattenansamlingar. 
Höga fl öden passerar också runt om byggnaden 
vidare ner mot Villa Viktoria.  

• Villa Viktoria är i simuleringen översvämmad 
med nivåer över 0,5 m och bör prioriteras. Även 
äldreboende Rönningegården och hälsocen-
tral drabbas av vattennivåer över 0,3 m vid ett 
100-årsregn och bör prioriteras (yta 6 i karta 
M1). Områden kring skolan är översvämmade 
med nivåer kring 0,1-0,3 m. 

• Kring Lindero äldreboende ses mindre vatten-
mängder som kan avhjälpas med mindre lokala 
åtgärder.

• Vid ett 100-årsregn är fl ödet längs Esplanaden 
högt. Trollhättevägen och de norra delarna av 
Köpmangatan ligger högt och fungerar inte som 
fl ödesvägar. 

• De södra delarna av Köpmangatan belastas med 
höga fl öden. Vattennivåer på 0,1-0,3 m syns 
längs Esplanaden i höjd med idrottsplatsen, vil-
ket kan försvåra framkomligheten på vägen. Det-
ta sammanfaller med begränsning i ledningsnätet 
och utfl öde från tre brunnar 100-200 l/s.

• Bostadsbebyggelse berörs i fl era områden av 
vattenmängder mellan 0,1-0,3 m. 
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Karta M1. Översikt åtgärdsförlag och prioriterade ytor inom Mörbylånga tätort.

Åtgärdsförslag dagvatten:

• Dagvatten som idag pumpas rakt ut i sundet bör 
pumpas till en renande anläggning, förslagsvis 
yta 9 (karta M1) öster om fotbollsplanen. Möj-
ligheten att använda vattnet till bevattning bör 
utredas.

• Stora hårdgjorda ytor kring skolan bör åtgärdas 
med  er gröna ytor som kan hålla och in  ltrera 
vatten.

• Allt dagvatten söder om Köpmangatan och öster 
om Trollhättevägen leds ner till en dagvattenled-
ning som går genom tomtmark norr om Trålga-
tan. Vatten tränger här upp ur två brunnar vid 
ett 50-årsregn. Ledningssträckan genom bostads-
tomterna bör ledas om utanför tomtmark.

Åtgärdsförslag skyfall:

1. Mellan Köpmangatan och Lertaget behöver 
 ödet österifrån skäras av eller fördröjas för att 

minska  ödestoppar och vattendjup längre in i 
tätorten. Detta kan göras genom öppna diken/
dagvattenstråk mellan Köpmangatan och Lerta-
get, där möjligheten att leda vidare vattnet mot 
sockerbruksdammar eller område väster om rön-
ningegården (yta 4, karta M2) behöver under-
sökas. Alternativt genom att försänkta områden 
(lekplats, grönområde sydöst om Köpmangatan, 
yta 1, karta M3) innan vattnet leds vidare. Vid 
planering av en eventuell ny brandstation på 
Risinge 4:4 bör hänsyn tas till hur fastighetens 
utformning påverkar  ödet ner i orten och hur 
utryckningsvägen påverkas. 

   Förslag
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Karta M3. 
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2. För att hantera de  öden som kommer in i de 
södra delarna av orten föreslås försänka delar 
av grönytan väster om Rönningegården (yta 4, 
karta M2) och punktera nätet. Vatten från be-
byggelsen kring ytan (inklusive Rönningegården 
och vårdcentral) kan genom höjdsättning ledas 
till grönytan. Vattnet kan ledas vidare mot våt-
marksområdet i söder via dike (dike E, karta 
M2). I samband med en åtgärd bör ledningsnät 
som idag går genom tomtmark norr om Trålga-
tan ledas om utanför tomtmark (se åtgärdsförslag 
dagvatten).

3. Idrottsplats Skansen (yta 8, karta M4) är redan 
låglänt. Här kan möjlighet att försänka ytterligare 
för skyfallshantering undersökas för att avhjälpa 
stående vatten på Esplanaden. Vattnet kan sedan 
ledas söderut via Skansgatan till yta 9 (karta M4) 
vid fotbollsplanen som är naturligt låglänt.

4. Norr om skolan längs Ölandsgatan ses en större 
 ödesväg som påverkar skolan och nedströms 

liggande områden. Här kan den naturliga  ödes-
vägen utvecklas så att vattnet leds till yta 7 (karta 
M4) och/eller vidare ner via Sparringgatan till 
yta 9 (karta M4). 

Karta M4. 

5. Yta 10 (karta M4) är en naturlig lågpunkt där 
större  öden passerar som kan utnyttjas som 
översvämningsyta.

6. I området norr om Köpmangatan kring värme-
verket och Villa Viktoria (yta 6, karta M5) be-
hövs lokala åtgärder. Möjligheten att leda vatten 
norrut mot sockerbruksdammarna via exempel-
vis svackdiken behöver undersökas. I planarbetet 
i sockerbruksområdet behöver hänsyn tas till att 
vatten behöver kunna ledas bort från ytorna.

7. Kring torget ses höga  öden och ett antal över-
svämmade ytor som mestadels följer gatorna. I 
hörnet av Järnvägsgatan/Österlånggatan dämmer 
en brunn till markytan redan vid ett 20-årsregn 
vilket påverkar översvämningsförloppet. Här kan 
gatorna anpassas för att leda bort vattnet norrut 
mot den naturliga lågpunkten (yta 13, karta M6).

Ytor att bevara:

• Våtmarksområden norr och söder om orten som 
har en naturligt renande funktion och bör beva-
ras (yta 11 och 12 i karta M1.

   Förslag
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Karta M6. 

Karta M5. 
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3.3.3 Färjestaden

Inom Färjestaden har en djupare analys av dagvat-
tenfl ödena gjorts genom en dagvattenutredning i det 
pågående arbetet med detaljplan Färjestaden 1:153 
m.fl . Ytor som är utpekade som prioriterade för dag-
vattenåtgärder i föreliggande plan (karta F0) inklu-
derar även större åtgärdsförslag från detaljplanens 
utredning (Sweco, 2020). I arbetet med detaljplan 
för Färjestaden 1:153 m.fl . utreds placering av dag-
vattenåtgärder inom planområdet vidare. 

Befi ntligt ledningsnät och dagvattenlösningar 
Grönstrukturplan Färjestaden pekar ut grönområden 
som kan utvecklas till grönblå strukturer: gröna och 
öppna ytor med förmåga och lämplighet att använda 
för att fördröja, infi ltrera och rena dagvatten i tätor-
ten. Många av de åtgärder som föreslås här samman-
faller med åtgärdsförslag i grönstrukturplanen.

Färjestaden har ett täckande ledningsnät för dag-
vatten och ett antal öppna dagvattenlösningar 
(se karta F). De äldsta delarna av nätet är från 
1960-70-talet och detta främst i de östra delarna av 
orten. Majoriteten av nätet är utbyggt mellan 1980 
och 2010. Ett antal åtgärder har genomförts för att 
avhjälpa översvämningsdrabbade områden. Bland 
annat har det anlagts ett dagvattenstråket väster om 
Bläcksvampsgatan (dagvattenstråket Vitsippan) för 
att ta hand om avrinning från svampområdet. Bro-
fästets dammar och dagvattenstråk tillkom för att 
hantera det översvämningsdrabbade området kring 
Möllstorpsgatan. Mindre fördröjningsytor återfi nns 
även öster om korsningen Järnvägsgatan/Södra 
Sandåsgatan och öster om köpstaden.

I industriområdet söder om rondell Storgatan/Äp-
pelvägen fi nns en damm som är ansluten till bevatt-
ningsföretag (Björnhovda-Algutsrum df 1958) och 
en mindre privat damm. Öster om tätorten fi nns ett 
antal bevattningsföretag som ansluter till dagvatten-
nätet. 

Hållbarplats i östra Färjestaden är tänkt som ett gott 
exempel för fördröjning av dagvatten och biologisk 
mångfald genom anläggandet av fl era dammar. Ett 
större krondike från jordbruksmarkerna i öster leder 
in i området.

Längs Åkervägen löper ett avskärande dike som 
leder vatten från åkermark och Björnhovda ner till 
dämmet. Diket och Åkervägen har en viktig funk-

tion i att skära av avrinnande vatten in mot tätorten.

I Färjestaden fi nns drygt 15 utlopp i sundet där pri-
oritering utefter påverkan på recipient behöver utre-
das vidare.

Översvämningsrisk     
Vid ett 20-årsregn ses ett antal områden med ett 
maximalt översvämningsdjup över 0,5 m. Bland an-
nat vid Igelkärret, söder om korsning järnvägsgatan/
Södra sandåsgatan vid befi ntligt dagvattenstråk och 
väster om Färjehallen i befi ntlig översvämningsyta. 
På fl era platser kring köpstaden, skansen och ham-
nområdet uppstår översvämmade ytor över 0,5 m. 
I de norra delarna av orten uppkommer vattendjup 
över 0,5 m på fl era platser längs kusten. 

Vid ett 100-årsregn kan stora vattenansamlingar ses 
i området mellan Grövlegatan och Skogsgatan. Be-
fi ntliga fördröjningsytor och öppna diken samlar de 
stora vattenmängderna på vissa platser men bebyg-
gelse påverkas i stor utsträckning av översvämmade 
ytor.

Stora fl öden längs väg 137 in mot Möllstorpsgatan 
resulterar i ett stort vattendjup i tunneln under väg 
137. Efter regnhändelse 2010 uppstod just situatio-
nen där tunneln översvämmades på grund av igen-
täppta inlopp i trafi kverkets ledning från tunneln.

Vattnets väg in i Färjestaden   
De största inloppen sammanfaller med gamla dik-
ningsföretag. Allteftersom staden byggts ut har 
dessa delvis omvandlats till kuverterade ledningar 
och blivit omgivna av bebyggelse. I vissa fall slutar 
dikningsföretagen i utkanten av orten men i andra 
fall har de blivit en del av dagvattensystemet (an-
svarsfrågan för dikena är här svår att reda ut). De 
största inloppen i orten visas i karta F1 och så även 
de markavvattningsföretag som fi nns dokumentera-
de i Färjestadens utkant (alla är inte längre aktuella). 
Om åtgärder görs för att fördröja vattnet innan det 
når kusten (i utkanten av orten och inom) kommer 
troligen en del vatten ändå behöva pumpas ut eller 
uppströms för att inte dämma upp vid en framtida 
skyddsvall. Därför bör alternativ som innebär att 
vattnet leds norr- och söderut för att kunna rinna ut 
utanför vallen även undersökas och vägas mot alter-
nativen nedan. Det är viktigt att se till att eventuella 
åtgärder inte orsakar uppdämning i dräneringssys-
tem som tillhör markavvattningsföretagen och på-
verkar ingående markers avvattning negativt.
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Karta F0. Översikt åtgärdsförlag och prioriterade ytor inom Färjestaden.
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Karta F1. Översikt över  ödesvägar in i Färjestaden samt markavvattningsåtgärder.
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Åtgärdsförslag kring Färjestadens inlopp

Åtgärder kring inlopp 1 
Till brofästets dammar kommer vatten in från stora 
delar av åkermarken öst om orten. Vattnet samlas i 
diket som går längs Möllstorpsgatan och kommer in 
söderifrån och som båda är del av markavvattnings-
företaget Möllstorp, Algutsrum och Björnhovda tf.

Här har översvämningsdrabbade områden åtgärdats 
med brofästet dammar och dagvattenstråk. 

Åtgärder kring inlopp 2     
Stora fl öden längs väg 137 in mot Möllstorpsgatan 
resulterar i ett stort vattendjup i tunneln under väg 
137. Från tunneln har trafi kverket anlagt en ledning 
(400 mm, betong från 1970-talet) som löper längs 
vägen ut i sundet, denna var inte med i analysen.

Åtgärder kring inlopp 3    
Ett dike som tillhör markavvattningsföretaget Mölls-
torp, Algutsrum och Björnhovda tf går in i bostads-
området söder om Gurkvägen. Diket är viktigt för 
avrinningen och bör inte byggas igen Avrinningen 
från åkermarken fortsätter under Brovägen, via 
dagvattenätet och ut i sundet. I yta 2 (karta F3)  fö-

reslås bevaras för fördröjande och renande åtgärd 
innan vattnet leds vidare ner mot sundet. Öster om 
Möllstorpsgatan ses två ytor där vatten ansamlas 
intill vägen. Om detta område exploateras så bör 
yta sättas av för hantering av skyfall. I nuläget kan 
naturlig infi ltration ske i lågpunkterna öst om vägen 
(yta 1, karta F3).

Karta F2. 

Karta F3.
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Åtgärder kring inlopp 4    
Höga fl öden uppstår i det dike som leder vatten från 
delar av Björnhovda och in genom Färjestaden via 
dikningsföretaget Björnhovda by, avdikning. Diket 
går under Åkervägen och förbi Östra skolan där det 
är omvandlat till kulvert (här stämmer alltså inte 
skyfallsanalysen då detta var ett dike i analysen 
använt höjddata). Här blir troligen ansamlingen av 
vatten öst om Åkervägen större än i analysen och en 
viktig yta att bevara eller utveckla som fördröjning. 
Dagvattenledningar går vidare ner mot Brovägen där 
ett fördröjningsmagasin föreslås i yta 4 (utredning 
detaljplan Färjestaden, Sweco 2020) för att avlasta 
dämmet. 

Åtgärder kring inlopp 5    
Markavvattningsföretaget Björnhovda - Arontorp df 
visas i sin historiska sträckning i kartan och är en-
ligt uppgifter kuverterat, om detta fi nns kvar i den-
na sträckning behöver undersökas. Mycket vatten 
kommer in ytledes och leds via ledningar och diken 
till industridamm 1 (C, karta F5). Här stämmer inte 
skyfallsanalysen helt då åtgärder har gjorts efter att 
använd höjddata är insamlat. Mycket av de problem 
som uppstår kring dammen är troligen dämpade av 
åtgärderna, dammen har även viss reningseff ekt. Det 
är viktigt att se till höjdsättning görs rätt i området 
så att det inte påverkar bostadsbebyggelsen utan rin-

ner mot dammen.

I yta 5 (karta F5) föreslås en översvämningsyta för 
att skydda värmeverket. I yta 6 (karta F5) föreslås 
en avskärande åtgärd. I den norra delen av yta 6 
föreslås att bebyggelse undviks alternativt att köpa 
in som strategisk mark och anlägga en bevattnings-
damm eller våtmark. Ytterligare ett förslag är ett öp-
pet stråk ända från värmeverket till industridammen 
(här skulle dock krävas inköp av mark).

Efter Industridamm 1 (C, karta 5) går dagvatten-
ledningarna genom södra delen av planområde 
Björnhovda 2:135 m fl . Här förslås ett fördröjnings-
magasin av Sweco (2020) i yta 7 (karta F5). Inom 
planområdet utreds dagvatten och skyfallshantering 
närmare. 

Åtgärder kring inlopp 6    
Från Rökgatan och söder om Industrigatan (kar-
ta F5) avrinner vatten från stora hårdgjorda ytor 
söderut mot Grövlegatan. Vid Telebacken (yta 8, 
karta F5) sammanstrålar avrinningsvägarna och 
dagvattennätet som stora delar av industriområdet är 
anslutet till. Ledningsnätet fortsätter vidare ner ge-
nom Färjestaden och grenas av till ett utlopp direkt i 
sundet och ett i dämmet. Här föreslås därför att lyfta 
upp dagvattnet till en renande åtgärd (WSP förslag 

Karta F4. 
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Karta F5.

2015, även med som fl ödesstråk i grönstrukturplan). 
En renande åtgärd för avrinnande vatten från indu-
striområdet bör inte belastas med allt avrinnande 
vatten vid ett skyfall utan behöver fungera separat. 

Vidare föreslås att utreda möjligheten att ytledes 
leda vattnet vidare genom yta 9 och 10 (karta F6) 
och utöka dagvattenstråk Vitsippan för att kunna för-

Karta F6. 
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5

6

7

8

dröja större mängder vatten. Även vatten som kom-
mer in via Grövlegatan kan anslutas hit. Inom yta 9 
(karta F6) behöver fl ödesvägen skäras av i nord-syd-
lig riktning för att inte översvämma områden kring 
domherregatan och tryff elvägen, infl öde verkar även 
ske i södra änden av Domherregatan vilket behöver 
åtgärdas. 

9

10

8
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Åtgärder kring inlopp 7    
Vid slutet av Skogsgatan kommer vatten in via ett 
avskärande dike öster om området och leds vidare 
i ledning och dike längs med Skogsgatan till över-
svämningsytan intill Skogsgatan. 

Vid skyfall verkar vatten ta sig från Skogsgatan upp 
mot områden kring Domherregatan och Tryff elvägen 
som översvämmas, infl öde verkar ske i södra änden 
av Domherregatan. En del av detta dämpas troligen 
av den översvämningsyta som är gjord intill Skogs-
gatan men det behöver utredas vidare.

Diket öster om Fjällskivlinggatan kan utökas för att 
ytterligare skydda bebyggelsen. Flödet längs Skogs-
gatan eller via vägen behöver säkerställas för en sky-
fallssituation så att vattnet hamnar i de ytor (9 eller 
10, karta F7) som kan översvämmas, höjder kan 
behöva åtgärdas eller diken utökas. På Karljohanga-

tan  ses stående vatten. Här behöver höjdsättningen 
ändras för att se till att vattnet avrinner till Skogsga-
tan och inte in på tvärgatan. Infl ödet i södra delen av 
Domherregatan behöver stoppas.

Vid Skogssvampsgatan/Röksvampsgatan kan en 
nedsänkt yta skapas för att fördröja ytterligare 
mängder vid ett skyfall (yta 12, karta F7).  

Åtgärder kring inlopp 8    
Vid Kantarellgatan/Järnvägsgatan (karta F8) ansluter 
ett dike till dagvattennätet med avrinning från åker-
mark (inget dokumenterat markavvattningsföretag). 
Diket övergår en bit till ledning öster om Kantarell-
gatan, vid skyfall fl ödar därför vattnet in mot Kan-
tarellgatan. Denna ledning bör ökas i dimension och 
ansvarsfrågan utredas för inkommande vatten.

Karta F7.

10

9

12
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Karta F8.

Åtgärder kring inlopp 9 
Söder om Järnvägsgatan har en ny översvämnings-
yta (J, karta F8) och damm (P, karta F8) samt diken 
anlagts efter analysens höjddata insamlades, vilket 
gör att ytor har skapats där stora mängder vattnet 
kan samlas. En ny analys över området bör göras 
med aktuell höjddata för att se till att ytavrinnande 
vatten faktiskt tar sig till ytorna vid ett skyfall.

Norr om Järnvägsgatan ansluter ett dike från intillig-
gande åkrar. Vattnet hamnar delvis i fördröjningsyta 
G (karta F8), troligen det mesta vid normala fl öden, 
som sedan går via ett strypt utlopp under Järnvägs-
gatan och vidare ner genom bebyggelsen. Här bör 
undersökas om mer fördröjning kan ske som möjlig-
gör mer rening av vattnet från åkermarken, genom 
att strypa utloppet från dammen ytterligare.

Åtgärder kring inlopp 10    
I sydöstra delen av planområde Hållbarplats ansluter 
ett dike med avrinning från markavvattningsföre-
taget Skogsby df (fl ödet är enligt uppgift strypt där 
markavvattningsföretaget passerar under Järnvägs-
gatan). En fördröjande åtgärd föreslås i yta 13 (karta 
F8). Ansvarsfrågan kring det inkommande vattnet 
bör utredas.

Åtgärder kring inlopp 11    
Sydväst om Hållbarplats samlas vatten från åker-
marken i en privat damm innan det rinner in mot 
bostadsområdet. Dammen avlastar bebyggelsen vid 
ett skyfall och bör bevaras (yta L, karta F8).

J

P

G

13

L
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Åtgärder kring inlopp 12    
Öster om Igelkärret kommer vatten in i samhället 
från jordbruksmark via markavvattningsföretaget 
Skogsby tf och kloakledningsföretag. Företaget 
har omvandlats till en del av dagvattensystem där 
bebyggelsen har expanderat men kvarstår i princip 
i samma sträcka som ledningar och diken. Vattnet 
passerar två privata dammar som uppehåller fl ödet 
till viss del (M och N, karta F9) men området är 
naturligt blött och ett helhetsgrepp behöver tas från 
inloppet till utloppet i sundet. Vid mindre regn följer 
vattnet det gamla dikningsföretagets sträckning. En 
renande/fördröjande åtgärd föreslås därför i yta 14 
(karta F9).

Området mellan Knaps väg och Runsbäcksvägen 
ligger lågt och vatten avrinner ner mot bostadsområ-
det från intilliggande åkermark. Vid ett 100-årsregn 
verkar även vatten komma in över Runsbäcksvägen 
in mot Knaps väg. En privat anlagd damm (yta O, 
karta F9) intill Runsbäcksvägen minskar troligen 
de översvämmade ytorna något, en ny analys med 
aktuell höjddata skulle behöva göras här. Ytterligare 
åtgärder föreslås för att kapa infl ödet från öster för 
att istället leda det till yta 14 (karta F9). Möjligt in-
köp av mark kring inlopp 12 för att fördröja vattnet 
redan innan det kommer in i området är också värt 
att undersöka. 

I yta 15 (karta F9) fi nns två naturliga lågpunkter 
inom naturmark som inte bör byggas igen.

Karta F9.
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Åtgärdsförslag inom tätorten

1. Mellan Järnvägsgatan och Storgatan föreslås 
att dagvattennätet punkteras på fl era ställen och 
lyfts upp till ett öppet dagvattenstråk som le-
der vattnet till en större damm i yta 11 (förslag 
Sweco dagvattenutredning, 2020) samt utöka 

Karta F10.

Äppeldammen (yta E, karta F10). Åtgärden skul-
le också dämpa eff ekterna av ett skyfall då fl era 
ytledes fl ödesvägar passerar det tänka stråket.

2. Snäckstrands förskola har fåtal mindre ytor med 
0,1-0,3 m vattendjup (karta F11). Detta kan han-
teras med lokala åtgärder inom fastigheten.

Karta F11.
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3. Brandstationen är omgiven av mindre områden 
med vattendjup mellan 0,1-0,3 m, här behöver 
säkerställas att det inte sammanfaller med ut-
ryckningsväg (karta F12). Byggnaden är inte 
påverkad. Ett antal brunnar fi nns dock kring 
byggnaden som inte är sammankopplade med 
ledningsnätet i analysen vilket kan ge något 
missvisande resultat. Här kan behovet av lokala 
åtgärder ses över.

4. Kring Färjestaden skola och sporthall uppstår 
höga fl öden och översvämningsnivåer mellan 
0,1-0,5 m kring byggnaderna enligt skyfallsa-

Karta F12.

nalysen (karta F13). Även här har höjdförhål-
landena ändrats med den nybyggda skolan och 
fl ödesvägarna är därför inte aktuella. I nuläget 
bräddar ledningsnätet ut i aktivitetsparken väst 
om skolan, här bör dock säkerställas att fl ödes-
vägar ytledes går till den nedsänka aktivitetspar-
ken vid ett större regn för att utnyttja den mer. 
Antingen längs Järnvägsgatan eller om möjligt 
mellan skolan och sporthallen och vidare söder 
om Färjehallen till översvämningsytan. Även 
höjdsättningen kring vårdcentralen bör ses över 
för att se till att vatten inte ansamlas vid eller på 
vägarna kring denna.

Karta F13.
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5. Gullvivans förskola påverkas inte i någon större 
utsträckning av stående vattendjup men Sjö-
bergs gata utanför förskolan har stående vatten-
djup mellan 0,1-0,3 m. Flödena är höga runt om 
förskolan och kan med fördel styras via svack-
diken ner mot den planerade fördröjningsytan 
vid Sjöbergsäng (nr 16, karta F14).

6. I yta 17 (karta F14) föreslås en dagvattendamm 
inom Detaljplan Färjestaden. Hit kommer dag-
vatten från stora delar av centrala Färjestaden, 

dammen skulle ha en positiv inverkan på reci-
pienten.

7. Vid Ölands friskola och förskolan Skogsglän-
tan uppstår vattendjup över 0,5 m i närheten av 
byggnaderna (karta F15). Framför Skogsgläntan 
är ett dike anlagt som troligen dämpar eff ekterna 
av ett skyfall intill byggnaden. Lokala åtgärder 
kring skolan kan vara aktuella för att skydda 
byggnaden, t.ex. på ytorna öster om skolan och 
mellan skolan och förskolan.

Karta F14.

Karta F15.

17
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8. Kring äldreboendet Äppelboendet syns en större 
fl ödesväg och ett vattendjup på mellan 0,2-0,3 
m skapas främst öster om byggnaden. Här fi nns 
gott om grönytor som bör bevaras. Ytor nordost 
om byggnaderna (18, karta F16) kan försänkas 
om så är möjligt, alternativt kan vattnet avledas 
mot Äppeldammen (E, karta F16) som bör utö-
kas.

9. Vid förskolan Vitsippan syns vattendjup mel-
lan 0,3-0,4 m och mindre fl ödesvägar runt om 
byggnaderna (karta F17). Här behöver tillses att 
vattnet leds från byggnaden och inte tillrinner 
från gatorna runtom.

Karta F16.

Karta F17.
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10. Kring Färjestadens skola och sporthall uppstår 
höga fl öden och översvämningsnivåer mellan 
0,1-0,5 m kring byggnaderna (karta F18). Upp-
ströms skolområdet bör så mycket gröna ytor 
som möjligt bevaras, yta 19 och 20 (karta F18) 
kan potentiellt användas för mindre översväm-
ningsytor med t.ex. planteringar som också bi-
drar till ekosystemtjänster i bebyggelsen.

11. Yta 21 (karta F18) kan användas för att lokalt ta 
hand om de fl öden som rinner mot skolområdet. 
Inom skolområdet bör mängden hårdgjorda ytor 

Karta F18.

minskas. Detta möjliggör infi ltration, minskar 
belastningen på handelsområdet och mängden 
dagvatten som avleds till dämmet från de hård-
gjorda ytorna.

12. Stora fl öden och översvämningsdjup över 0,5 
m uppstår kring Brovägen och köpstaden (karta 
F19). 

13. Höga fl öden kan även ses över Järnvägsgatans 
västra del och enstaka platser med stående vat-
ten mellan 0,1-0,3 m djup (karta F20).

Karta F20.Karta F19.
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3.3.4 Grönhögen

I Grönhögen pågår arbetet med detaljplan för Vent-
linge 7:62 m.fl . Inom ramen för arbetet har en dag-
vattenutredning tagits fram (Vatten och samhällstek-
nik, 2021). Utredningen är dock inte färdiggranskad 
och -reviderad utan bör ses som ett arbetsutkast. Ge-
nerella analyser och åtgärdsförslag från utredningen 
presenteras nedan. 

Befi ntligt ledningsnät och dagvattenlösningar  
I Grönhögen fi nns behov av genomtänkt dagvat-
tenhantering i och med att området blir instängt om 
det i framtiden anläggs ett kustskydd i form av en 
vall. I nuläget fi nns det få dagvattenledningar inom 
utredningsområdet för detaljplan (karta G1). Grön-
högen omfattas i nuläget inte av kommunalt verk-
samhetsområde för dagvatten och sannolikt hanteras 
allt dagvatten från befi ntliga bostäder och lokalgator 
via infi ltration. I nuläget fi nns inga utlopp till Kal-
marsund. Området kan delas in i ett antal minde 
avrinningsområden som avrinner till små lokala 
lågområden. För rinnvägar se röda pilar i karta G1. 
I framtiden kan ny bebyggelse möjliggöra en tydli-
gare indelning i avrinningsområden när vattnet styrs 
mer kontrollerat i lågstråk.

Det fi nns tre dammar i detaljplaneområdet (karta 
G1). Dammarna är rester från den tidigare industri-
verksamheten. Norr om utredningsområdet fi nns en 
större damm som hör till golfanläggningen. Intill 
Kalmarsund fi nns ytterligare en stor damm, Fågel-
dammen. Dammens area är knappt 2,7 hektar och 
det fi nns inget utlopp till Kalmarsund. Strax nordöst 
om Fågeldammen fi nns en liten damm, med mindre 
vattendjup och mycket växtlighet. I framtiden kan 
nytt dagvattennät ledas till Fågeldammen. Fågel-
dammen är en invallad del av Kalmarsund. 

Översvämningsrisk     
Vid skyfall rinner vatten ner mot det stora fl acka 
området och bildar vattenpölar. Längs Hamnvägen 
fi nns enstaka hus med källare där dagvatten kan or-
saka problem. Dessa källaröversvämningar är svåra 
att avhjälpa med nya dagvattenbrunnar då gatan har 
längslutning och det fi nns risk att vattnets hastighet 
är så stor att vatten kan rinna förbi brunnar och ned 
mot källare.

Förslag på generella åtgärder   
Då delar av Grönhögen blir instängt område om 
en klimatvall anläggs är det en stor fördel att spri-

da vattnet över en stor yta där det kan infi ltrera på 
många platser. På så sätt blir risken för översvämning 
mindre. Täta lösningar kan krävas inom området med 
uppfylld mark beroende på markföroreningar och 
avstånd till grundvattennivåer. Ytterligare utredning 
kring markföroreningar krävs. Pumpning av såväl 
drän- som dagvatten kan behövas i lågt belägna om-
råden. 

Ett nytt dagvattenledningsnät kan anläggas med ut-
lopp till Fågeldammen. 

Viktigt är att säkerställa lågstråk, bevara grönytor 
samt att skapa gatuavvattning som säkerställer att det 
inte sker skada vid extrema nederbördstillfällen. Nya 
lokalgator bör förses med grönremsor för infi ltration.

Förslag på specifi ka åtgärder

Fågeldammen      
Kustskyddets placering avgör framtida funktion av 
Fågeldammen. Om kustskyddet placeras mellan 
havet och Fågeldammen kan dammen ses som reci-
pient för dagvattnet (karta G2). Dammen har då även 
funktion som efterpoleringsdamm. Denna placering 
av kustskyddet medför att Fågeldammen blir ett stort 

Karta G1 (VoS, 2021).
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magasin för skyfall. I och med dammens storlek 
fi nns det gott om volym för tillrinnande vatten. Om 
kustskyddet placeras mellan Fågeldammen och be-
byggelsen måste andra ytor reserveras för skyfalls-
hantering.

Provtagning av dammens bottensediment har ge-
nomförts som visar att sedimentet är förorenat. Inn-
an dagvatten ansluts till dammen måste risken för 
ökad internbelastning från ansamlat sediment och 
uppvirvling av gammalt sediment utredas. Åtgär-
der som bedöms kunna vara aktuella är dämpning 
av fl öden, erosionsskydd och eventuellt muddring. 
Dammen har goda förutsättningar att ta emot det 
aktuella dagvattnet från bostadsbebyggelse då detta 
förväntas ha relativt låg föroreningshalt. 

Dagvattenanläggningar rekommenderas innan an-
slutning till Fågeldammen främst för att skapa för-

Karta G2 (VoS, 2021).

utsättningar att ta bort ansamlat sediment. Denna 
anläggning kan bestå av dike och en mindre damm 
(fördamm) och dessa ska utformas så att de har olje-
avskiljande funktion. 

Dagvattenpark     
För att rena dagvattnet och skydda bebyggelsen vid 
skyfall föreslås en dagvattenpark mellan den plane-
rade bebyggelsen och kustskyddet (karta G2). Ytbe-
hovet för dagvattnet beror på kustskyddets placering 
i förhållande till Fågeldammen. Det styrs även av 
framtida grundvattennivå. 

I karta G2 visas två lägen på kustskyddet (brun lin-
je).

Karta G2. Granskningshandling med förslag på lokalisering av dagvattenåtgärder (VoS, 2021).
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3.3.5 Algutsrum

I Algutsrum fi nns kommunalt dagvattennät ut-
byggt i delar av tätorten belägen öster om väg 
137. Större delen av nätet i orten mynnar ut i två 
punkter. I väster där det mynnar ut i diken som 
fortsätter västerut mot Saxnäs och i söder där 
det ansluter till ett befi ntligt vattendrag. Majo-
riteten av fl ödesvägarna för ytvatten leder ut ur 
orten. Via det befi ntliga vattendraget i söder rin-
ner vattnet delvis via 137 och mot Färjestaden.

Översvämningsrisk och åtgärder   
En större vattenansamling bildas i Törnbotten, 
här sammanfaller risken för översvämning vid 
ett 100-årsregn med tomtmark. Kring korsning-
en Törnbottenvägen/Enbärsvägen fi nns ett risk-
område, till stor del obebyggd mark men även 
bebyggelse berörs.

Vid Törnbotten ansamlas vatten från jordbruk-
smark (yta 1). Fördröjande åtgärder nordost om 
bebyggelsen eller åtgärder som underlättar det 
naturliga fl ödet västerut under Törnbottenvägen 
kan minska belastningen på området. Vid kors-
ningen Törnbottenvägen/Enbärsvägen (yta 2)
blir vatten stående, här fi nns utrymme för åtgär-
der lokalt, här fi nns även dagvattennät utbyggt 
men med låg anslutningsgrad. För att undvika 
ökad belastning på de två riskområdena är det 
viktigt att fl ödesvägarna ut ur samhället i syd-
västlig riktning via det befi ntliga vattenstråket 
hålls öppna. 

Det behöver utredas vidare huruvida vatten från 
det befi ntliga vattenstråket påverkar fl ödet ner 
längs väg 137 som sedan når Möllstorpsvägen 
och tunneln under väg 137. Övriga fl ödesvägar 
ut ur området bör hållas öppna.

3.3.6 Degerhamn och Södra Möck-
leby

Orterna har i ett begränsat dagvattennät med 3 
utlopp i Kalmar sund. Flödesvägar för ytvatten 
går naturligt mot kusten. 

Översvämningsrisk och åtgärder  
Större utbredda vattendjup återfi nns i de obe-
byggda skogsområdena mellan Degerhamn och 
Södra Möckleby (nr.1) som bör bevaras. Kring 
Alunskolan ses ansamlingar av vatten. Även sö-

Algutsrum

der om Törngårdsvägen i befi ntligt bostadsområde. 
I bostadsområdet längs kusten, söder om strömgatan 
ansamlas vatten på tomtmark. 

Kring Alunskolan fi nns plats att göra lokala åtgärder 
för att se till att vattnet inte når byggnaderna (yta 1). 

Norr om Övre Sjöhagsvägen kommer vatten in från 
åkermark via dikessystem. I höjd med Övre Sjöhag-
svägen övergår diket i ledning som leder ut i Kalmar 
sund. Här fi nns även en naturlig lågpunkt där vatten 
ansamlas. Ytan (yta 2) bör bevaras och föreslås an-
vändas för att fördröjande och renande åtgärder (ej 
kommunal mark).

En stor vattenansamling ses också i den befi ntliga 
dammen (yta 3), funktionen av denna bör utredas. 
Övriga fl ödesvägar ut ur området bör hållas öppna.
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Degerhamn och Södra Möckleby.

3.3.7 Glömminge-Strandskogen

Ett litet område med dagvattenledningar fi nns kring 
Pingärdsvägen som leds ner västerut mot kusten.  
Större delen av områdets ytvatten avrinner mot kus-
ten bortsett från de östra delarna där det avrinnner 
söderut via bevattningsföretag. 

Översvämningsrisk och åtgärder   
Norr om Spjutterumsvägen (yta 1) ses stående vat-
ten vid ett 100-årsregn. Här fi nns även erfarenhet av 
problem med blöta marker och högt stående grund-
vatten som tränger in i spillvattensystemet där det är 
otäta ledningar.

Vid yta 1 inkommer ytavrinnande vatten norrifrån vi 
dikningsföretag Brostorp df, här behöver en åtgärd 
göras som skyddar bebyggelsen utan att försämra 
dikningsföretagets funktion.

I yta 2 syns en naturlig lågpunkt där vatten ansam-
las, denna bör bevaras. Övriga fl ödesvägar ut ur om-
rådet bör hållas öppna.

Glömminge-Strandskogen
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3.3.8 Gårdby

Gårdby har ett fåtal dagvattenanslutna fastigheter 
mellan Snegatan och Blomkvists väg som släpps i 
åkerdiken, detta bedöms inte ha någon stor påverkan 
på vattenkvaliteten. Tillrinningsområdet av ytvatten 
som leder mot orten är stort och sträcker sig långt 
väster om bebyggelsen.

Översvämningsrisk och åtgärder   
Det stora tillrinningsområdet mot Gårdby resulterar 
i att stora vattenansamlingar skapas väster om Norra 
Möcklebyvägen vid ett 100-årsregn, dessa ytor är 

troligen inte lämpliga att bebygga. Vattenansamling-
arna är koncentrerade utanför idag bebyggt område. 

Vattnet från tillrinningsområdet väst om tätorten 
leds via Gårdbybäcken som i sträckan också består i 
markavvattningsföretag Gårdby. Torp, Skarpa Alby, 
Dörby m.fl . Vattnet leds i bäcken väst om bebyggel-
sen och i dess södra del svänger bäcken av österut 
vidare ner mot havet. Det är viktigt att rinnvägen är i 
gott skick så att vattnet kan fortsätta avledas från tät-
orten och inte översvämmar närliggande bebyggelse. 
Bäcken är även en viktig lokal för havsöringslek, 
och har höga naturvärden. 

Gårdby
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3.3.9 Kastlösa

Även Kastlösa har ett fåtal anslutna till kommunala 
dagvattenledningar. Vattnet släpps till åkerdiken och 
passerar fl era bevattningsdammar innan den når ha-
vet. Detta bedöms inte utgöra någon stor belastning 
på kustvattnet.

Översvämningsrisk och åtgärder   
Ortens läge på en höjd gör att inga större översväm-
made ytor bildas i de västra delarna av bebyggelsen. 
Öster om vägen ses en yta där vatten tillrinner sö-
derifrån, denna bör inte bebyggas (yta1).

3.3.10 Vickleby

I Vickleby fi nns ett relativt nytt område med dagvat-
tennät, med ett fåtal anslutna fastigheter. Vattnet leds 
till en dagvattendamm.

Tillrinningen av vatten mot bebyggelsen är väldigt 
begränsad eftersom området ligger på en höjdrygg, 
vatten avrinner generellt västerut. Översvämmade 
ytor tangerar bebyggelsen på några platser, framför 
allt väster om väg 136 drabbas ett fåtal byggnader.

Kastlösa Vickleby
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3.3.11 Saxnäs

I Saxnäsområdet fi nns kommunalt dagvattennät 
kring Södra Saxnäsvägen. Lite längre norrut 
kring Saxängsvägen fi nns dagvattennät som inte 
är under kommunalt huvudmannaskap.

Tillrinning av ytvatten i området sker generellt 
i riktning från 136 ner mot havet. Större fl ödes-
vägar passerar bebyggelsen i öst-västlig riktning 
i främst diken och via markavattningsföretag.  

I norr går ett fl öde via en befi ntlig bevattnings-
damm och dagvatten från området kring Sax-
ängsvägen leds genom golfbanans dammar.

Översvämningsrisk och åtgärder  
Fastigheter kring Södra Saxnäsvägen/Karpvägen 
samt kring Löjstigen har tidigare haft problem 
med uppträngande vatten kring husgrunder. Vid 
Löjstigen, där kommunala dagvattenledningar 
fi nns åtgärdades detta genom pumpning.

I området kring Karpvägen fi nns idag inget dag-
vatten utbyggt, behov av att bilda kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten bör utredas.  

Vid ett 100-årsregn ansamlas stora vattenmäng-
der främst öster om området i jordbruksmark.

Dagvatten från området kring Södra Saxnäsvä-
gen släpps i ett dike som leder via naturmark ner 
till sundet. Här behöver behovet av ytterligare 
rening ses över. Ytterligare ett utlopp från fast-
igheterna kring Aborrstigen leds via diken förbi 
campingen, även här behöver behov av rening 
ses över.

Norr om Barrvägen kommer vatten in i dag-
vattensystemet via en kulvert under vägen. Var 
vattnet kommer ifrån och behov av rening och 
ansvar för detta behöver utredas.

I övrigt behöver de fl ödesvägar som passerar be-
byggelsen hållas öppna för att inte bilda instäng-
da områden.

Saxnäs
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3.3.12 Skogsby

Tre separata mindre dagvattenledningsnät fi nns i 
Arontorp, Torslunda och skogsby. Ytavrinning sker 
främst från orten men ett antal lågpunkter inom be-
byggt område kan komma att översvämmas vid ett 
skyfall. Stora delar av området omfattas av upptag-
ningsområde för markavvattningsföretag.

Översvämningsrisk och åtgärder    
Väster om Torslunda skolan samlas vatten vid ett 
100-årsregn. Här kan nedsänkta ytor skapas för att 
hindra att vattnet kommer nära byggnaderna. Söder 
om skolan ses en naturlig lågpunkt som bör bevaras.

Vid förskolan växthuset uppstår mindre vattenan-
samlingar. Ölands Folkhögskola har en lågpunkt 

mellan byggnaderna där vatten samlas, även här kan 
någon lokal åtgärd behövas.

Dagvatten från de södra delarna av Skogsby släpps i 
dike väst om bebyggelsen, detta kommer troligen in 
i Färjestadens system via dikningsföretag över åker-
marken mellan Skogsby och Färjestaden. Detta behö-
ver utredas vidare, samt behovet av rening.

Ledningsnätet som sträcker sig från Torslunda kyrka 
till Kring Lundborggatan leds till bevattningsdammar 
väst om bebyggelsen.

Dagvattnet i Arontorp leds norrut och pumpas till ett 
dike som avrinner åt nordost mot Tveta fritidsområde. 
Här behöver undersökas hur en eventuell förorening 
som kommer in i dagvattennätet transporteras mot 
Tveta vattenskyddsområde.

Skogsby
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Ansvarsfördelning redovisas inom följande 

områden:

1. Dagvattenanläggningar

 1.1 Dammar, översvämningsytor,    
 regnbäddar, våtmarker m.m.

 1.2 Ledningar, vattendrag och diken

 1.3 Vägdiken och vägtrummor

 1.4 Inlopp och utlopp

2. Avrinning

 2.1 Ytlig dagvattenavledning via gator och   
 vägar

 2.2 Avrinning från fastigheter inom    
 kommunalt VO

3. Planer och dagvattenfrågor

4. Utredning översvämning och utredning   
dagvatten

5. Skyfall och översvämning

Del 4: Ansvarsutredning

Ansvarsutredningen hänsvisar till och berör 

följande förvaltningar och avdelningar:

Taxe  nansiering VA/Fjärrvärme (VA)

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)

• Gator och service (GS)

• Mark och exploatering (MEX)

• Plan och bygg (PB)

• Miljö (M)

Följande politiska organ berörs:

Kommunfullmäktige (KF) 

Kommunstyrelsen (KS) 

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Kultur- och tillväxtnämnden (KTN) 

   Ansvarsutredning
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1. Dagvattenanläggningar

Kommunens dagvattenanläggningar ska uppfylla 
fyra sy en – fördröjning, rening, rekreation och bio-
logisk mångfald.

1.1 Dammar, översvämningsytor, regnbäddar, våt-
marker m.m.

Ansvarsfördelning

• VA ansvarar för funktion, dri  och underhåll av 
dagvattenanläggningar, där kommunen är hu-
vudman. VA kan beställa dri  och underhåll av 
annan aktör, t.ex. GS. VA ansvarar för de tillstånd 
som behövs för anläggande av dagvattenanlägg-
ningen samt framtagande av skötselplan.

• Funktion innebär ansvar för  öden, fördröjning 
och rening.

• Dri  innebär reglering av  öden, urgrävning av 
sediment samt skötsel av funktionsområde.

• Underhåll innebär renovering av dammfästen 
och övriga anordningar för att upprätthålla funk-
tionen och konditionen. Skörd av vass och annan 
växtlighet.

• GS ansvarar för skötseln av grönytan kring an-
läggningen, som inte har med dess funktion att 
göra. Det kan inbegripa rekreations- och natur-
värden kring dagvattenanläggningen.

• SBN är tillsynsmyndighet för dagvattenanlägg-
ning som omhändertar dagvatten. Dagvatten 
klassas nästan alltid som avloppsvatten och de-
 nieras då som en miljöfarlig verksamhet. Detta 

medför att dagvattenanläggningar i de  esta fall 
är anmälningspliktiga enligt Förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verk-
samheten omfattas av krav på egenkontroll enligt 
miljöbalken och en skötselplan ska  nnas för 
anläggningen. 

• En dagvattenanläggning kan i vissa fall även 
klassas som vattenverksamhet enligt 11 kap MB, 
då det krävs anmälan eller tillstånd hos länssty-
relsen.

• Det är viktigt att kommunens berörda verksam-
heter i tidigt skede samråder om en ny dagvatte-

nanläggnings utformning, funktion och skötsel, 
innan anmälan lämnas in till SBN. Samrådet 
ska avhandla hur dagvattenanläggningen ska 
uppfylla de fyra sy ena – fördröjning, rening, 
rekreation och biologisk mångfald, vilket också 
ska ingå i anmälan för anläggningen. Samråd i 
frågan ska hållas mellan VA, GS, Miljö och PB 
(stadsarkitekten) samt MEX i de fall kommunen 
är exploatör. VA ska vara sammankallande till 
samrådsmötet.

• För dagvattenanläggningar där kommunen inte 
är huvudman har kommunen inte heller något 
ansvar över anläggningens funktion, dri  och 
underhåll. De privata dagvattenanläggningarna 
omfattas av samma krav på anmälan/tillstånd 
som de kommunala anläggningarna och SBN är 
tillsynsmyndighet. I samband med planläggning 
bör kommunen vara huvudman för nya dagvat-
tenanläggningar när det ingår eller ska ingå i vo 
för dagvatten.

1.2 Ledningar, vattendrag och diken

Ansvarsfördelning

VA ansvarar för avledning av dagvatten inom verk-
samhetsområde via dagvattenledningar. Dagvatten-
ledningar kan bitvis bestå av ”öppna ledningar”, så 
som vattendrag/diken. 

VA ansvarar för funktion, dri  och underhåll av 
VA-huvudmannens dagvattenledningar. 

GS ansvarar för funktion, dri  och underhåll av öv-
riga diken inom kommunal mark om kommunen är 
delägare i dikningsföretag och det inte ingår i dag-
vattennätet. 

• Funktion innebär att dimensionerande  öde kan 
avledas. 

• Dri  och underhåll innebär borttagande av 
hinder, rensning av trummor, urgrävning av 
sediment och förstärkning av slänter inom funk-
tionsområde. 

VA ansvarar för att söka de tillstånd som kan krävas 
för anläggande av nya dagvattenledningar, som ock-
så kan vara öppna lösningar. I god tid innan arbetet 
påbörjas ska VA hålla samråd med GS, Miljö och PB 
(stadsarkitekten). VA ska vara sammankallande till 
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samrådsmötena. 

Dikningsföretagen har ansvar över det dagvatten 
som leds in i de kommunala dagvattenledningarna 
(verksamhetsområdet). Dikningsföretagen ska ut-
redas och omprövas i samband med planläggning. 
Detta behöver ingå i den dagvattenutredning som 
normalt görs vid planläggning. Om den nya pla-
nen ligger inom be  ntligt vo och dikningsföretag 
behöver utredas, är ansvaret på VA (e ersom detta 
behöver utredas oavsett planen eller ej). Om dik-
ningsföretag behöver utredas i planområdet utanför 
vo är PB ansvarig.

VA ansvarar för att utreda be  ntliga dikningsföretag 
inom kommunalt verksamhetsområde, om de ska 
betala eller upphävas. I de fall som dikningsföretag 
har en anslutningspunkt in i det kommunala verk-
samhetsområdet behöver det utredas om de ska 
betala en avgi  till VA. Länsstyrelsen har tillsyn över 
dikningsföretagen.

Dikningsföretagen behöver också utredas i samband 
med våtmarksprojekt (LOVA-projekt), då Miljö är 
ansvarig att utreda dem utanför vo. 

1.3 Vägdiken och vägtrummor

Ansvarsfördelning

Vägdiken och övriga diken:

Vägdiken är de diken som ingår i vägområdet och 
där är väghållaren ansvarig.

• GS ansvarar för funktion, dri  och underhåll av 
vägdiken längs kommunala gator och vägar. 

Vägtrummor:

• GS ansvarar för funktion, dri  och underhåll av 
vägtrummor för avledning av ytvatten på kom-
munal mark. Generellt ansvarar VA om trum-
mor ingår i ett större VA-system, GS ansvarar 
för övriga. Detta behöver utredas vidare genom 
framtagande av ett kartunderlag som tydligt pe-
kar ut vad som är Va-anläggningar och vad som 
är övriga diken och trummor. VA ansvarar för 
framtagande av kartunderlag som visar vad som 
ingår i VA-huvudmannens VA-anläggningar.

• Funktionen innebär att dimensionerande  öde 
kan avledas. 

• Dri  och underhåll består av borttagande av 
hinder, rensning av trummor, urgrävning av se-
diment och för stärkning av slänter.

Andra väghållare än kommunen, t.ex. Tra  kverket, 
ansvarar för sina vägdiken och vägtrummor. I de fall 
kommunen renar och fördröjer dagvatten från väg 
som annan väghållare ansvarar över bör kommunen 
ta ut en avgi . 

1.4 Inlopp och utlopp

Ansvarsfördelning inlopp

GS ansvarar för funktion, dri  och underhåll för 
inlopp med tillhörande servisledning fram till hu-
vudledningen på kommunal mark och kommunalt 
vägområde. Ansvaret gäller för avvattning av ytvat-
ten. Inloppen består av dagvattenbrunnar (ränn-
stensbrunnar), kupoler och inloppsbrunnar från 
naturmark.

• Funktion innebär att dimensionerande  öde kan 
avledas via inloppen. 

• Dri  innebär rensning av sandfång och inlopps-
galler samt en funktionskontroll. 

• Underhåll innebär en strategi för utbyte av dag-
vattenbrunnar och inloppsgaller.

Ansvarsfördelning utlopp

• VA ansvarar för dri  och underhåll av utlopp 
som uppströms ansluter dagvattenledning inom 
verksamhetsområde. 

• GS ansvarar för dri  och underhåll av utlopp 
från dagvattenbrunn som mynnar direkt ut i ett 
dike eller annan recipient så länge diket inte in-
går i verksamhetsområdet för dagvatten.

• Dri  och underhåll innebär framförallt rensning 
av utloppen.

Att utreda alla inlopp och utlopp kommer att inne-
bära omfattande arbete och resurser.

   Ansvarsutredning
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2. Avrinning

2.1 Ytlig dagvattenavledning via gator och vägar

Ansvarsfördelning

• Väghållaren ansvarar för ytlig avrinning (rinnvä-
gar) via gator och vägar

• GS ansvarar för ytlig avrinning (rinnvägar) via 
de gator och vägar där kommunen är huvud-
man.

2.2 Avrinning från fastigheter inom kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten

Ansvarsfördelning      
Jordabalken säger att fastighetsägare inte får tillföra 
dagvatten till annans fastighet så att det skadar den 
fastigheten. Fastighetsägarens ansvar inom vo är att 
låta det dagvatten som kan in  ltrera på gräsytor och 
liknande och leda resterande dagvatten till anvisad 
anslutningspunkt på dagvattenledning, så att dag-
vattnet inte skadar angränsande fastigheter.

När det gäller be  ntliga anläggningar på privat 
mark med privat huvudmannaskap gäller tillsyn en-
ligt miljöbalken. SBN ansvarar för tillsynen.

Vid behov av dagvattenhantering i samband med 
nya detaljplaner ska dagvattenutredningar tas fram 
och planen kan styra andelen hårdgjorda ytor, höj-
der och lutning. 

• VA ansvarar över regn enligt Svenskt vatten 
P110, större skyfall blir kommunens ansvar. 

• PB ansvarar för att vid planläggning styra höjd-
sättning och lutning så att dagvatten vid större 
skyfall, då det blir fullt i ledningsnätet, styrs 
till andra översvämningsbara ytor, så att inte 
egendom skadas. I annat fall kan kommunen bli 
skyldig till ersättning. Dagvattenhanteringen vid 
större skyfall behöver  nnas med som en punkt 
i dagvattenutredningar i samband med nya pla-
ner. 

• MEX ansvarar över kommunal mark och att inte 
sälja eller exploatera mark som är lågpunkter, 
instängda områden, våtmarker och liknande 
som inte är lämpligt att bebygga (dvs som måste 
avvattnas för att bli lämpliga att bebygga).

3. Planer och dagvattenfrågor

3.1 Översiktsplan, planprogram, detaljplan

Ansvarsfördelning 

PB 

• Redan i tidigt skede, i samband med uppstarts-
möte för en plan, ska PB samråda om dagvat-
tenfrågor med övriga berörda verksamheter på 
kommunen. Dagvatten ska ingå som en stående 
punkt i uppstartsmötet. PB kallar övriga berör-
da verksamheter till uppstartsmötet för planen. 
Dagvattenfrågor som kan behöva belysas och 
diskuteras är t.ex. om ett nytt kommunalt verk-
samhetsområde för dagvatten behöver bildas, 
om det  nns möjlighet att ansluta området till 
be  ntlig dagvattenanläggning, om en dagvatten-
utredning behöver tas fram och dess inriktning. 
PB ansvarar särskilt för bedömning av frågorna 
utifrån PBL.

• PB utreder eller beställer utredningar som be-
höver  nnas som underlag till planhandlingar. 
Exploatören bekostar utredningarna.

• PB ingår i verksamhetsområdesgrupp som utre-
der behov av upprättande av verksamhetsområ-
de för dagvatten. Förhandsbesked bygglov, nya 
planer avhandlas i VO-gruppen. PB gör bedöm-
ning av frågorna utifrån PBL.

• PB sätter ihop och samordnar en arbetsgrupp 
för detaljplan. Detta görs i samband med upp-
startsmöte för planen. Dagvattenhanteringen är 
en av frågorna för arbetsgruppen.

Miljö

• Medverkar vid uppstartsmöte för nya planer. 
Bevakar frågor som rör miljöbalkens reglering 
av dagvattenanläggningar, vattenskyddsområde, 
förorenad mark/förorenande verksamheter, mil-
jökvalitetsnormer (MKN) för vatten, naturvär-
den och liknande. Plan- och byggverksamhetens 
miljöhandläggare har denna roll i dagsläget.

• Medverkar i arbetsgrupp vid behov. I samband 
med uppstartsmötet bedömer plan- och bygg-
verksamhetens miljöhandläggare om det  nns 
behov av ytterligare miljökompetens i arbets-
gruppen, exempelvis inom förorenat område 
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eller vattenskyddsområde.

• Ingår i verksamhetsområdesgrupp som utreder 
behov av upprättande av verksamhetsområde för 
dagvatten. Bedömning av påverkan på miljö och 
hälsa, risk för olägenhet.

VA

• Medverkar vid uppstartsmöte. Bevakar frågor 
som rör anslutning till/bildande av verksam-
hetsområde för dagvatten, kapacitet i be  ntligt 
ledningssystem och be  ntliga dagvattenanlägg-
ningar, planering av nya dagvattenanläggningar. 
Nya dagvattenanläggningar bör generellt ha 
kommunalt huvudmannaskap då området ingår 
eller ska ingår i kommunalt verksamhetsom-
råde. Bedömning av frågorna utifrån LAV och 
ABVA.

• Medverkar i arbetsgrupp.

• Bistår med underlag till dagvattenutredning 
(t.ex. meddelar behov/avgränsning av verksam-
hetsområde för dagvatten).

• Granskar dagvattenutredning och förprojekte-
ring.

• VA-huvudman(/exploatör) söker tillstånd/an-
mälan för vattenverksamhet.

• Ansvarar för ansökan om servitut/ledningsrätt. 

• Sammankallande i verksamhetsområdesgrupp 
som utreder behov av upprättande av verk-
samhetsområde för dagvatten. Bedömning av 
frågorna utifrån LAV och ABVA. Ansvarar för 
upprättande av nya verksamhetsområden för 
dagvatten i samband med nya detaljplaner, där 
det  nns behov.

• Ansvarar för förprojektering, i samråd med GS 
och MEX, inom kommunalt verksamhetsområ-
de.

• Nytt vo ska antas i samband med att planen vin-
ner laga kra , men vi väntar med anslutnings-
punkter till det blir aktuellt med byggnation. 
Behov av vo för dagvatten är en fråga som bör 
ly as redan vid uppstartsmötet för planen.

GS

• Medverkar vid uppstartsmöte. Bevakar frågor 
som rör skötsel av kommunal naturmark/allmän 
platsmark med kommunalt huvudmannaskap 
vid be  ntliga dagvattenanläggningar och plane-
rade samt dagvattenhantering från kommunala 
vägar.

• Medverkar i arbetsgrupp.

• Granskar dagvattenutredning

• Utför vid behov förprojektering i samråd med 
VA.

MEX

• Medverkar vid uppstartsmöte. Bevakar frågor 
som rör kommunal mark, exploateringsavtal, 
GIS-frågor.

• Medverkar i arbetsgrupp? Exploateringsavtal 
behöver diskuteras i tidigt skede, vad som ska 
ingå när det gäller dagvattenhantering. 

• Bidrar med GIS-underlag.

• Utför vid behov förprojektering i samråd med 
VA.

• VA ansvarar för servitut/ledningsrätt men frå-
gan kan regleras i exploateringsavtalen. Dag-
vattenanläggningars utformning kan regleras i 
avtalen. 

4. Utredningar

4.1 GIS-analys av avrinningsområden för ytvat-
ten, ytavrinningsvägar, lågpunkter och instängda 
områden.

Ansvarsfördelning     

En bedömning av ansvarsfördelningen behöver 
göras från fall till fall, utifrån orsaken till varför 
översvämningsutredning behöver tas fram och dess 
sy e. Generellt gäller följande:

• För översvämningsutredning/dagvattenutred-
ning som behöver tas fram i samband med plan-
läggning så är PB ansvarig. Exploatören bekostar 
utredningen.

• För översvämningsutredning som behöver tas 
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fram för att lösa be  ntliga problem, eller pro-
blem som förväntas uppstå i samband med kli-
matförändring, ansvarar VA om området ligger 
inom eller i direkt anslutning till kommunalt 
verksamhetsområde för VA. 

• VA ansvarar för leverans av indata som  nns 
tillgängligt t.ex. ledningsnät, dimensioner osv. 

• PB ansvarar för leverans av indata som  nns 
tillgängligt, t.ex. detaljplaner, markanvändnings-
kartor osv. 

• MEX (GIS-avdelningen) ansvarar för att leverera 
grundkarta och höjdmodell.

5. Skyfall och översvämning

Ansvarsfördelning hämtad från Malmö stads  
skyfallsplan

Fastighetsägare      
En fastighetsägare kan vara en enskild person eller 
en juridisk person, som t.ex. en kommun. Vid skada 
på en fastighet är det i första hand fastighetsägaren 
som drabbas. Fastighetsägaren har ansvar för att 
vidta förebyggande åtgärder och skydda sin fastig-
het. Fastighetsägaren ska överväga vilka möjligheter 
som  nns att avleda eller fördröja vatten vid kra iga 
skyfall så att det inte skadar fastigheten. Exempelvis 
kan någon form av skydd mot oönskade in  öden i 
fastighetens anslutning till va-nätet installeras.

Kommunen       
Kommunen har enlig PBL ansvar för planering av 
mark- och vattenanvändning. 

Kommunen ska analysera risker och sårbarheter 
samt fastställa planer för att hantera extraordinära 
händelser, som till exempel ras, skred och över-
svämningar. En risk- och sårbarhetsanalys ska bland 
annat svara på vilka risker som  nns och vilka före-
byggande insatser som behöver genomföras för att 
skydda bebyggelse och infrastruktur över tid. Det 
kommunala självstyret innebär att varje kommun 
själv beslutar hur regelverket ska utformas när det 
gäller hur och var bebyggelse kan uppföras.

VA-huvudmannen     
VA-huvudmannen är ansvarig för det allmänna 
ledningsnätet och för avledning av spill-, dag- och 
dränvatten så att det uppfyller ett skäligt anspråk 
på säkerhet. Dimensioneringskriterier för ledning-

ar  nns inte reglerat i lag, utan i branschpraxis 
(Svenskt Vatten P110, Avledning av dag-, drän- och 
spillvatten)

Försäkringsbolagen     
Försäkringsbolagen har inget direkt ansvar, men 
är intressenter e ersom de reglerar skador från 
översvämningar. Försäkringsbranschen är aktiv i 
samhällsdebatten kring hanteringen av de ökade 
kostnaderna i samband med skador orsakade av kli-
matförändringarna, däribland skyfall.

I dag tar försäkringsbolagen till stor del de skador 
som uppstått till följd av klimateff ekter, men  era 
försäkringsbolag försäkrar inte/alternativt har höga 
premier för de hus som byggs med förutsägbara kli-
matrisker. 
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Hur kan du som 
fastighetsägare bidra till 
en hållbar dagvatten-
hantering och ett mer 
skyfallssäkert samhälle?

Vi är många aktörer som påverkar var och hur dag-
vatten bildas och färdas och alla kan göra sitt för att 
bidra till att minska skador på sin egen och andras 
fastigheter och egendom. Ju mindre dagvatten vi 
måste leda bort genom ledningar desto mindre 
mängder vatten behöver vi också rena. Och ju lång-
sammare vattnet avrinner från varje fastighet desto 
bättre fungerar dagvattenanläggningarna.

Vissa åtgärder kan också hjälpa till att minska nega-
tiva eff ekter av ett skyfall. Som fastighetsägare  nns 
dessutom ett ansvar enligt lag att se till att avrinning 
från ens fastighet inte påverkar någon annans fast-
ighet negativt. Genom att ta hand om vattnet på 
tomten kan man som fastighetsägare göra en insats 
för miljön, ha tillgång till vatten till växter och hjälpa 
till att skapa ett mer klimatanpassat samhälle.

Placera byggnader rätt 
Lämpligast på högsta läget av tomten och inte där 
grundvattnet står högt.

Marklutning runt huset 
Marken bör luta bort från huset, minst 5% inom 3m 
avstånd från huset.

Dränering runt husgrund 
När ett stort regn inträff ar och ledningarna i gatan 
dämmer upp till marknivå  nns risk för inträngan-
de vatten i anslutna dräneringsledningar om dessa 
ligger under gatans nivå. För att minska risken för 
uppträngande dagvatten i husgrunden bör man där-
för pumpa upp vattnet till marknivå för att låta det 
rinna med självfall till dagvattenledningens förbin-

Skydda ditt hus från 
källaröversvämning!

Det går aldrig att helt skydda sig 
från en källaröversvämning men 
risken kan minskas.

delsepunkt. En sandfångsbrunn bör placeras innan 
anslutning till det kommunala nätet. Dräneringsvat-
ten får aldrig kopplas till spillvattenledningar.

Vad förvaras i källaren 
Oersättliga saker bör inte placeras i källaren. 
Utvändiga källartrappor är särskilt utsatta – Placera 
tak och tröskel vid källartrappor för att förhindra 
vatten från att ta sig in den vägen.

Se till att ledningarna fungerar
Fastighetsägaren ansvarar för att ledningarna inom 
den egna fastigheten fungerar som de ska. Om stopp 
uppstår på ledningarna inom fastigheten (e er för-
bindelsepunkten) är det fastighetsägaren som ansva-
rar för att åtgärda detta.
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Här följer några 
exempel på vad enskilda 
fastighetsägare kan göra 
för att bidra till hållbar 
dagvattenhantering

Även om man som fastighetsägare tar hand om vattnet inom sin fastighet kan man komma att vara skyldig att betala avgi  för det kommunala dagvattensystemet. 
Om fastigheten ligger inom ett tätbebyggt område där vägar och allmänna platser behöver avvattnas behöver alla vara med och betala för detta. Enligt Vattentjänst-
lagen är fastighetsägaren betalningsskyldig om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för dagvatten och avledandet av vattnet inte kan tillgodoses bättre på 
annat sätt (LAV 24 §). Fastighetsägaren måste själv bevisa att dagvattenhanteringen löses bättre inom den egna fastigheten än genom den kommunala dagvattenan-

läggningen och bedömning görs från fall till fall utifrån platsens förutsättningar (se t.ex. dom 2016-05-04, mål nr M156-16).

Behåll gröna ytor
Genom att begränsa mängden hårda ytor (så som 
asfalt eller tätt sammanfogad sten eller betongplat-
tor) så kan mer vatten in  ltrera där det landar och 
mindre avrinning ovan mark bildas. Genomsläpp-
liga alternativ som gräs, grus eller sten med breda 
genomsläppliga fogar tillåter vattnet att in  ltrera i 
marken.

Behåll växtlighet och träd 
Växternas rötter förbättrar markens förmåga att in  l-
trera vatten. Växter och träds bladverk fångar upp en 
del av regnet, en del avdunstar och når på så sätt inte 
marken.

Anlägg gröna tak 
Med ett vegetationsklätt tak minskar avrinningen 
från takytan och fördröjer vatten vilket gör att min-
dre avrinner längs marken. Taket kan även bidra till 
renare lu  och ökad biologisk mångfald.

Fördröj dagvatten inom fastigheten 
Om det  nns en naturlig lågpunkt inom fastigheten 
kan ytan användas som fördröjning av dagvatten. Hit 
kan dagvatten från tak och andra hårda ytor ledas. 
Viktigt är att se till att vattnet har någonstans att ta 
vägen när ytan är full, så att inte bebyggelse eller 
angränsade fastigheter översvämmas vid stora regn. 
Om dagvattennät  nns kan det bräddas ut till detta, 
om inte måste säker avledning säkerställas.

Anlägg fördröjningsmagasin 
Om fördröjning inte kan ske ovan mark kan t.ex. 
en stenkista eller dagvattenkassett anläggas under 
mark. Fördröjningsmagasinet kan tillåta in  ltration 
vidare ner i marken eller enbart fördröja vatten så att 
ut  ödet vidare ut i dagvattenätet sker långsammare 
och under längre tid.

Ta vara på regnvattnet! 
Vattnet från hustak kan samlas upp i regntunnor 
för att användas till bevattning i trädgården. Detta 
bidrar även till minskad användning av dricksvatten 
till trädgårdsändamål.

Förorena inte dagvattnet 
Dagvattnet som avleds från våra samhällen hamnar 
till slut i våra vattendrag och i de kustvatten där vi 
badar och andra varelse lever, eller i vårt grundvatten 
som vi är beroende av för att få rent dricksvatten. För 
att förbättra våra vattenmiljöer behöver vi tänka på 
vad vattnet vi spolar ner längs gatan innehåller.

Tvätta inte bilen på gatan och töm inte ut tvättvatten 
i rännstensbrunnarna. Om något måste tvättas på 
tomten, stå på gräsmattan där vattnet in  ltreras.
Dagvatten från parkeringsplatser bör renas och olje-
avskiljas. Undvik miljöskadliga bekämpningsmedel.
Lämna miljöskadliga ämnen som farligt avfall till 
miljöstation, detta hör absolut inte hemma i dagvat-
tennätet eller avloppet.
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