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INLEDNING 
Syftet med denna utredning är att beskriva de förändringar och den kostnad som den 
planerade exploateringen skulle innebära vid en utbyggnad enligt detaljplanerna Oknöbäck 
etapp II och III för del av fastigheten Oknebäck 4:2, Mönsterås samhälle.  
 

                
 

DAGSLÄGET 

‐Områdesbeskrivning 
Planområdena är belägna i södra delen av Mönsterås tätort, ca 2 km från centrum.  

Området II begränsas i söder av Oknebäckens södra gren, i väst av befintligt bostadsområde, i 
norr av Östra Oknebäcksvägen och i öst av Oknebäck 2:2. 

Området III begränsas i söder av Oknebäcksvägen och i norr av Oknebäckens norra gren, i 
väst av befintligt bostadsområde och i öst av Oknebäck 2:2. 

Marken inom planområdena består huvudsakligen av åkermark.  

Inom etapp II finns en större trädbevuxen kulle. Inom området löper det även en stenmur i 
nord-sydlig riktning. Marken lutar från norr och söder mot en höjdrygg som löper i öst-västlig 
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riktning i områdets övre tredjedel. Höjdryggen har sin högsta punkt i ovannämnda kulle, som 
har sin högsta punkt på cirka +9.0 möh. Marknivån i norr ligger på cirka +4.0. Marknivån där 
marken gränsar Oknöbäckens södra gren cirka ligger + 2.0 möh.  

Etapp III delas i två delar av ett öppet avvattningsdike med ca 1m ner till dikesbotten. Diket 
kantas av mindre träd och sly. I norr där planområdet avgränsas av Oknebäcken, finns en 
uppväxt vegetation med flera stora träd. Terrängen är relativt flack med höjder som varierar 
från ca 3,2 m till ca 3,7 m, med undantag av en höjdpunkt i planens östra del där en svag kulle 
når upp till ca 6 m. 

‐Geotekniska och geohydrologiska förhållanden 
Jordarten består av sandig morän i områdenas mitt. I norr och söder i anslutning till 
Oknöbäckens norra och södra gren övergår detta lager till postglacial sand. Grundvattennivåer 
har uppmätts i närliggande området till 0.5 - 0.7 m under marknivån. Avrinningsriktningen är 
ifrån höjdryggen inom etapp II mot söder och norr. 

                   

            Utdrag från SGU jordartskatering 
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‐Status och miljökvalitetsnormer 
Det finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga vattenförekomster i Sverige. 
För det aktuella objektet är Lövöområdet definierad vattenförekomst. Ytvattenförekomsten är 
statusklassad med avseende på ekologisk och kemisk status.  
 
Den ekologiska statusen för Lövöområdet är måttlig. God ekologisk status med avseende på 
näringsämnen är svår att uppnå, vilket huvudsakligen beror på att över 60 procent av den 
totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön.  
 
Kemisk status uppnår inte heller beteckningen god. God kemisk ytvattenstatus uppnås 
däremot om mindre stränga krav ställs på kvicksilver (Hg) och Bromerade difenyletrar 
(PBDE). Diffus spridning av Hg sker via varor som innehåller Hg i samband med 
avfallshantering och industriutsläpp. Utsläpp av PBDE sker oftast via flamskyddsmedel i 
isoleringsmaterial, textilier, elektronik mm. 
 

‐Radon 
I kommunens översiktliga radonutredning har marken klassats som lågradonmark 
(<10kBq/m3). Markradonmätning på intilliggande planområde visar dock att radonhalten i 
jordluften uppgår till 26 kBq/ m3 jordluft. Med utgångspunkt från dessa mätningar kan man 
anta att även detta planområde bör klassas som normalradonmark (10-50 kBq/ m3). 
 

‐Kommunalt verksamhetsområde VA 
Området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för VA. Intilliggande bebyggelser är 
anslutna till det kommunala VA-systemet.  

‐Privat vattenbrunn norra delen av etapp II 
Dagvattenhantering inom områdena bedöms inte påverka den privata brunnen som ligger i 
anslutning till Östra Oknebäckensvägen. Avvattning av gatumark och viss takavvattning inom 
etapp III och del av etapp II leds via ett ledningssystem till fördröjnings/infiltrationsmagasin 
som är beläget i mitten av etapp III. Del av avrinningen kommer att infiltreras i 
utjämningsmagasinet till grundvattnet. Avrinningsriktningen från magasinet är mot 
Oknebäckens norra gren d.v.s. inte mot den högre belägna marken i söder. Detta innebär att 
risken för kontamination av den privata brunnen bedöms som liten. 

PLANERAD FÖRÄNDRING 

‐Områdesbeskrivning 
Inom etapp II planeras det för 34 stycken villatomter. Bebyggelse av 17 stycken bostadshus 
och en byggnad för skolverksamhet alternativt 4 stycken bostadstomter planeras för etapp III. 
Tillfart föreslås ske från väster när det gäller biltrafiken. GC-vägar planeras i flera riktningar 
till och från området.  

‐Gator och GC‐vägs utbyggnad 
Gatubredden inom området föreslås vara 7 m. Anslutning i väster mot Östra Oknebäcksvägen 
föreslås vara 6 m bred, se detalj ritningsbilaga 2. Bredden på anslutande GC-vägar föreslås 
vara 2.5-3 m. Gatans överbyggnadstjocklek bör vara minst 450 mm och för GC-väg bör 
överbyggnaden vara minst 400 mm. Anpassning måste ske mot aktuell jordart utmed 
sträckningen. Dimensionerad överbyggnadshastighet på gatorna föreslås vara 50 km/h. Gator 
och GC-väg bör vara upplysta. 
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KOMMUNALT  VA‐SYSTEM  

‐Vatten‐ och spillvattennät 
Nya vatten- och spillvattenledningar läggs i huvudsak i gatumark.  
 

‐Spillvatten: 
Spillvattnet ansluts till det kommunala VA-systemet vid en punkt strax norr om Oknebäckens 
norra gren. Systemet utformas som ett självfallssystem.  
 

‐Renvatten: 
Renvattnet ansluts vid samma punkt som spillvattnet.  
 

‐Dagvattenavrinning 
Dagvatten definieras som ”Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller 
konstruktion, t ex regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten”. Dagvatten 
som leds från detaljplanerat område klassas enligt miljöbalken som avloppsvatten om 
avledningen inte gäller för enbart en eller några fastigheters räkning. Det exakta innehållet i 
dagvattnet kan inte anges generellt. I detta fall kommer troligen föroreningarna att komma 
från punktutsläpp från hårdgjorda ytor som tak och gator. Det kan även förekomma diffusa 
utsläpp såsom atmosfäriska nedfall. De vanligaste utsläppen består av metaller och 
kolväteföreningar och är oftast bundna till partiklar.  
 
För etapp II kommer del av avrinningen att ske mot etapp III. Huvuddelen av avrinningen 
kommer att ske mot söder, för vidare anslutning mot Oknebäckens södra gren. Avrinningen 
sker som ytavrinning över befintlig mark. Anslutningen mot Oknöbäckens södra gren sker via 
ett mindre svackdike. 
 
Det föreslås att det låglänta området i områdets mitt, se ritningsbilaga 2, nyttjas som 
fördröjnings- och översilningsyta. Ytan kommer att vara vattenfylld enbart vid kraftigt regn 
och då med ett ringa vattendjup. Ytan har två inlopp, ett i norr och ett i söder. Det innebär att 
gatumarken och tomterna i norr avvattnas till det norra inloppet och gatorna och tomterna i 
söder avvattnas till det södra inloppet. Viss avrinning från de närliggande tomterna kommer 
troligen att ske via direktavrinning mot ytan. Ytans utlopp är placerad i ytans övre tredjedel. 
Från detta utlopp leds dagvattnet i en separat ledning till samma punkt som för spillvattnet 
och vattnet. Den kommunala dagvattenledningen vid denna punkt mynnar i Oknebäckens 
norra gren, cirka 150 m öster om föreslagen anslutningspunkt till det kommunala dagvatten-
systemet. Orsaken till att det föreslås att avledningen sker via den befintliga dagvatten-
ledningen istället för Oknebäckens norra gren, är att nivån i diket intill aktuellt område ligger 
för högt för att bli en optimal släppunkt för dagvattnet. Se ritningsbilaga 2. 
 
Dagvattenledningarna dimensioneras i detta fall enligt P90 tabell 4.5 så att fyllda ledningar 
ska klara ett 10-minuters regn med en återkomsttid av 2 år. För ett 10-minuters regn med en 
återkomsttid av 10 år ska ledningarna klara en trycklinje i marknivå.  
 
Avrinningsmängden till fördröjnings/infiltrationsmagasin på etapp III kommer för ett 10-års 
regn med återkomsttid 10-minuters vara 225 m3. Utflödet från magasinet via ledningen mot 
den kommunala anslutningspunkten beräknas till 20 l/s.  Redovisad area på ritning bilaga 2 är 



7 
 

1500 m2. Detta innebär att vattennivån i magasinet kan vara 15 cm under en kortare period. 
Motsvarande vattennivå för ett 20-års regn är 19 cm. 
 
Marknivådimensioneringen förutsätter att självfallsanslutna dränvattenledningar ligger högre 
än servispunkten för dagvattnet, att husgrunden tål kortvarig uppdämning eller att ledningarna 
är försedda med bakvattenventiler. 

KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING Etapp II 
Arbete  Kostnad 

 
Förarbeten, mätning, 
rivning, skydd, träd m.m.  

          150 000 

  
Gatubyggnad 3 750 000  
  
Belysning    450 000 
  
VA-ledningar, rördelar 4 200 000 
  
Pumpstation 800 000  
  
Översilningsyta, dagvatten    50 000 
  
Relationsmaterial 50 000 
  
Geoteknisk undersökning 200 000 
  
Teknisk- Ekonomisk 
utredning 

10 000 

  
Projektering 125 000 
  
Byggledning, kontroll 100 000 
  
Oförutsett ca 5 % 515 000 
  
Summa byggkostnad 10 400 000 
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KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING Etapp III 
Arbete  Kostnad 

 
Förarbeten, mätning, 
rivning, skydd, träd m.m.  

          200 000 

  
Gatubyggnad 3 300 000 
  
Belysning    575 000 
  
VA-ledningar, rördelar 1 700 000 
  
Översilningsyta, dagvatten    100 000 
  
Relationsmaterial 50 000 
  
Geoteknisk undersökning 200 000 
  
Teknisk- Ekonomisk 
utredning 

25 000 

  
Projektering 125 000 
  
Byggledning, kontroll 100 000 
  
Oförutsett ca 5 % 325 000 
  
Summa byggkostnad 6 700 000 

 
 
Kalmar 2018-09-12 
 
 
 
Anders Elm  
 

BILAGOR 
1a Plan del a etapp II 

1b Plan del b etapp II 

2    Plan etapp III 

3    Avvattning etapp II och III 












