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1.1 Bakgrund 

Markkonsult AB har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att utreda och kostnadsberäkna 

gatu- och VA-utbyggnaden inom ett område beläget i södra delen av Mönsterås samhälle,  

se nedan. 

 

 

 
                   
Fig 1, Översiktskarta 

 
1.2 Områdesbeskrivning 

Området är beskrivet i planbeskrivningen under punkten mark, vegetation och djurliv. 

 

1.3 Geotekniska och geohydrologiska förhållanden 

Den huvudsakliga jordarten är morän. Detta förhållande kan försvåra för den enskilde 

fastighetsägaren att anordna infiltration av regnvattnet. De kommunala dagvattenanordningar 

som föreslås inom området ska dimensioneras för hela avrinningsområdet. Den lokala 

höjdpunkten finns i centrum av området, vilket gör att vattenavrinningen kan ske i alla 

väderstreck.  

 

1.4 Radon 

Marken är klassad som normalradonmark. 

  

2. Gatunät- och VA utbyggnad 

 

2.1 Gatunät 

Befintligt och planerat gatunät är beskrivet i planbeskrivningen. Gatubredden inom området 

föreslås vara 7 meter. Området ansluts till övrigt kommunalt gatunät med en ny huvudgata 

med separat GC-väg. Denna gata är belägen i områdets norra del. Minimimåtten för gatan bör 

vara 7 meter för körytan och 3 meter för GC-vägen. Överbyggnadstjockleken bör vara minst 

450 mm. Dimensionerande hastighet föreslås vara 50 km/h. 

 

2.2 VA-nät 

Då området är beläget i tätortens sydöstra ytterområde finns det kommunalt VA-nät norr och 

väster om området. I söder gränsar området mot Oknebäcken. 

 

2.3.1 Vatten och spillvattenledningar 

Nya vatten- och spillvattenledningar läggs i huvudsak i gatumark. Det föreslås att 

vattenanslutning sker både från norr och väster. Detta gör det möjligt att rundmata en stor del 

AKTUELLT OMRÅDE 
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av området. Spillvattenledningen ansluts till befintlig ledning i anslutning till 

Drakenäsområdet, som är belägen väster om området. Qmax för området har beräknats till 3.3 

l/s. Detta värde kommer troligen att bli större då en stor del av spillvattnet kommer att 

pumpas. Beroende på lednings- och pumpval kommer maxvärdet troligen att hamna 

någonstans mellan 5-7 l/s. Ledningsträckningen belägen mellan huvudgatan och 

anslutningspunkten vid Drakenäsområdet bör anpassas till en eventuell framtida byggnation 

inom detta område. 

 

Inom området avleds 24 tomter till en ny spillvattenpumpstation i området sydöstra del. 

Därifrån pumpas spillvattnet till en brunn som via självfall ansluts till det befintliga 

ledningsnätet vid Drakenäsområdet. 10 stycken tomter i områdets norra del ansluts via 

självfallsledningar till ledningssystemet.  

 

2.3.2 Dagvattenhantering 

Kommunalt dagvattensystem saknas i anslutning till området. 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 vanligen bundna till partiklar.  

 

Dagvattensystemet bör utöver en renande effekt, även ha en utjämnande effekt.  

 

Vanligtvis utformas takavvattningen så att de utkastarna som finns på baksidan av byggnaden, 

leds mot tomtens grönytor. I detta fall kan jordarten vara morän vilket då medför att 

infiltrationsförmågan är begränsad. Därför bör dagvattensystemet dimensioneras så att även 

denna del av takvattnet kan avledas via det kommunala dagvattensystemet. 

 

Genom området skär en höjdrygg i öst-västlig riktning. Detta gör att dagvattnet lämpligen 

omhändertas dels mot norr och dels mot söder.  

 

I norr avleds vattnet via ett mindre dike mot Oknebäckens norra gren. För denna del föreslås 

inte några fördröjningsåtgärder, utan detta arbete får vänta till en eventuell framtida 

exploatering av den omkringliggande marken. Dagvattenbrunnar som avleds till detta dike bör 

dock förses med filterkassetter av typ FlexiClean eller motsvarande.  

 

Områdets södra del avleds via en s.k. torrdamm till Oknebäckens södra gren. En torrdamm är 

en yta som normalt inte står under vatten. Ytan fylls på i samband med nederbörd. Genom att 

utloppet är reglerat så kommer dels en sedimentering av föroreningarna att ske och dels 

kommer utloppsflödet till det befintliga dikessystemet att utjämnas. Ytan bör dräneras så att 

det inte blir ett ”surhål”. Utloppet förses antingen med en avstängningsanordning eller en 

oljefälla som gör det möjligt att hindrar föroreningar från att rinna ut i Oknebäcken.  

 

Ytan som kommer att avledas till torrdammen har en reducerad area på cirka 2.0 ha. Detta gör 

att den vattenmängd som kommer att behöva dämmas upp för ett regn som återkommer var 

10:år är cirka 425 m³. För ett 50:års regn är mängden cirka 775 m³. Ytan som är redovisad på 
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bilaga 1 har en area på cirka 1175 m². Valet av släntutfall påverkar vattenvolymen. Även vid 

flacka slänter kommer dock vattendjupet att vara tämligen lågt även vid kraftiga regn. 

Vattendjupet vid ett 10- årsregn kommer att vara cirka 40 cm. 

 

3.  Kostnadssammanställning 

 

Arbete  Kostnad 

 

Förarbeten, mätning, 

rivning, skydd  mm  

          195 000 

  

Terrassering gatuarbeten , 

schakt och fyllning  för 

dränledning, elkabel mm 

415 000 

 

 

  

Jordschakt och fyllning för  

VA-ledningar 

1 374 000 

  

Gatuöverbyggnad  2 095 000 

  

Belysning    324 000 

  

VA-ledningar, rördelar     757 000 

  

Pumpstation 850 000 

  

Damm    310 000 

  

Relationsmaterial 25 000 

  

Geoteknisk undersökning 65 000 

  

Teknisk- ekonomisk 

utredning 

25 000 

  

Projektering 75 000 

  

Byggledning, kontroll 100 000 

  

Oförutsett 10-15 % 1 000 000 

  

Summa byggkostnad 7 610 000 

 

 

 

 

 

 

 




