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SAMMANFATTNING 

Forekomsten av kallaroversvamningar har flera orsaker och beror 

pa bl a det satt pa vilket dagvattenledningar dimensioneras. For 

narvarande galler den praxis som beskrivs i VA V1 s P28. Detta 

innebar att de dimensionerande aterkomsttider som vanligen an

vands iir rekommenderade pa basis av att ett fullstandigt dimen

sioneringsunderlag saknas. De aktuella aterkomsttiderna ar 

minimivarden som medfor att det vid dimensioneringen 

inte behover tas hiinsyn till exempelvis skadekostnader i samband 

med oversvamning. En ny och battre dimensioneringspraxis borde 

gora det mojligt att optimera dagvattensystemen, dvs inkludera 

samtliga kostnader for anliiggning, drift och oversvamningsska

dor. 

I denna studie redovisas riktlinjerna for hur en totaloptimering 

skall kunna genomforas. Tankegangen illustreras bl a genom ett 

beriikningsexempel sam galler ett generaliserat avrinningsomrade 

med kiillarforsedd smahusbebyggelse. Skadekostnaderna omfattar 

bar inte enbart de belopp sam normalt ersiitts av myndigheterna 

utan inkluderar iiven rengoring, psykiskt lidande etc. Hiinsynen 

till skadorna tas med hjiilp av en skadekostnadsfaktor. Exempel

vis gor faktorn 10 att vi i dimensioneringskalkylen tar direkt 

hiinsyn till skadekostnader som ar 10 ganger storre an vad som 

den oversviimningsdrabbade fastighetsagaren idag ersatts med av 

myndigheterna. Resultatet blir en totalkostnadskurva vars mini

mum bestammer vilken dimensionerande aterkomsttid som iir den 

optimala. Det visar sig att i manga fall sa ar det ekonomiskt for

delaktigt att utnyttja relativt hoga aterkomsttider pa sag 50 ar. 

Forutom att onodigt sma aterkomsttider utnyttjas sa ar en brist i 

dagens att trycklinjen dimensionerande flodet i princip 

ant as folja ledningens hjassa. Omfattande damning· kan oft a tilla

tas innan oversvamning intriiffar' sa verklig kapacitet beror pa 

faktorer som avrinningsomradet topografi och ledningsstrackornas 

liingd. Vis sa tillatna uppdiimningsnivaer sasom markytan eller 

lagsta kallargolvniva borde i stallet galla i dimensioneringssam

manhang, da i kombination med en ytterligare hogre aterkomsttid 

an vad dimensioneringspraxis rekommenderar. 
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Flera kommuner har under senare ar fatt kampa mot fastighets

agare med stora skadestandsansprak pa grund av intraffade kal

laroversviimningar. Ett satt att minsk a olagenheterna for alia 

parter skulle kunna vara genom forbiittrad planering. God kom

munikation mellan fastighetsagare och berorda myndigheter borde 

ocksa kunna hjalpa upp situationen. En annan synnerligen viktig 

papekan ar att skotsel och underhall av ledningssystemen inte 

far negligeras. Detta ar ocksa grundforutsattningen for att den 

nya dimensioneringspraxisen ovan skall komma till sin ratt. 

De forslag pa forbattringsatgiirder som presenteras i denna stu

die ar i viss man baserade pa en oversvamning som intriiffade 

1976 i Kungsladugard i Goteborg. Ett 40-tal aldre villor och rad

hus fick sina kallare vattenfyllda sa att brandkaren behovde 

liinspumpa. Hiir har 17 skadedrabbade radhus inventerats med 

hjiilp av en enkat samt diskussion med berorda fastighetsiigare. 

Trots att oversvamningen i sjalva verket gav relativt begriinsade 

skador sa bedomdes den till mycket omfattande av flertalet drab

bade. De fiesta fastighetsagarna var allmant synnerligen negativa 

till oversvamningen och skulle inte pa nagra villkor kunna tanka 

sig att acceptera upprepad oversvamning. Betraffande den ska

deersattning som myndigheterna bistod med sa kiinde sig dock 

ungefar varannan fastighetsagare i princip nojd. 

I fragan om vern som egentligen bar ansvaret for en oversvam

ning sa kan regnets storlek ha en avgorande betydelse. Ett 

verkligt skyfall som overtraffar det dimensionerande regnet kan 

gora kommunen ansvarsfri om inte t ex bristande underhall kan 

konstateras. En kontroll av flera nederbordsmatare i Kungsladu

gards narhet visar emellertid att dimensionerande regnet aldrig 

overskreds. Dessutom sa var den kombinerade huvudledningen i 

Kungsladugardsgatan i stort behov av rensning. Flera husagare 

hade namligen tidigare regntillfallen haft bekymmer med bak

tryck i avloppet. Oversvamningen intraffade senare just under 

pagaende rensningsarbeten som uppenbarligen skapade en propp 

i systemet. Haftigt regn precis da kapaciteten var som samst 

gjorde sa att damningsnivaerna steg tills kallaroversvamningen 

var ett faktum. 
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Fastighets&garna yrkade pA 

svar erholl de var sitt brev som 

ter maste rakna med risken for 

kommunen. Som 

om att va-abonnen-

och 

basta mojliga satt genom t ex installation av backventil. Ersatt

ning beviljades dock med i tusen kronor 

per fastighet. 

De belopp som 

triktivt N agon 

betalade ut var satta res

osv 

var inte aktuelL Dessutom reducerades for losoret be-

tydligt via sjalvrisk och Den utan tvekan stors-

ta delen av skadekostnaderna fastighetsagarna sta 

for pa egen hand. Detta har att gora med den s k forsakrings

principen som maste i har fall. Forsakringsprincipen 

gar ut pa att det inte skall kunna lana att raka ut 

for en oversvamningsskada, utan var och en skall tvingas att 

gora vad som for att be gran sa skadeverkningarna. Principen 

verkar ha fungerat tillfredsstallande pa Kungsladugardsgatan och 

bar avslutningsvis galla 

Uinkandet som omnamnts i 

med det nya dimensionerings

borjan. 
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1 INLEDNING 

1.1 Nuvarande 

Avloppsledningar dimensioneras normalt enligt VA V P28 sa att de 

klarar det flode som genereras av ett regn med viss aterkomst

tid, se tab ell 1. 1. Vid dimensioneringen tillater man i princip 

inte att trycklinjen passerar rorens hjassniva. Vad som blir 

nar flodet overskrids har man oftast 

en kannedom om. De fiesta system uppvisar emellertid ka

pacitetsproblem annat an da haftig nederbord intraffar i samband 

med igensattning eller stopp som kraftigt reducerar ledningarnas 

kapacitet. Frekvensen av kallaroversvamningar beror sale des inte 

bara av hur avloppsledningarna dimensioneras utan aven av hur 

val underhiHl och rensning utfors. 

Tabell 1.1 Utdrag ur VA V P28 - Anvisningar for berakning 
av allmanna avloppsledningar (VAV, 1976). 

5.23 Dimensinncramle atcrkomsttid 

Vid dimensionering bor egentligen dagvaUenWrande kdning heriikna" f()r 
regn med olika aterkomsttider och det regn som ger bgst totalkostnad f<lr 
anliiggning, drift och skador vtiljes som dimensionerande. I praktiken saknas 
oftast underlag Wr en sftdan noggrann hcriikning. Om intc annat kan visas 
vara riktigare b()r Wljande aterkomsttid viiljas: 

Ej inst:ingt omrfuJe 
utom citybebyggclse 

E.i instiingt omrc\de 
inom citybchyggclse 

Instiingt omrftde 
utom cityhehyggelse 

ln::itiingt omrftde 
inom citybcbyggelse 

*) 
Scpareradc system Komhinerat system 

I iir 5 ~~ r 

2 ilr 5 ftr 

5 {tr 10 iir 

5-10 ~~ r 10 ilr 

Det bor observeras att VAV P28 ej tillkommit som norm utan mera 

som anvisning och rekommendation om vilka minimikrav som gal

ler. Trots detta brukas aterkomsttiderna som anges i tabell 1.1 

vid kontroll av tillracklig ledningskapacitet i tvistemal mellan 

kommun och VA-abonnent, enligt Nystrom (1982). 

*) Vanligen duplikatsystem i stadsbebyggelse. I mindre sam

hallsbildningar kan separatsystem forekomma. 
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Nar man dimensionerar ett b6r man valja den los

ning som ger den lagsta totalkostnaden ' drift och 

oversvamningsskador .. Denna optimering kan inte base

ras pa nuvarande utan nagon form av 

funktionskrav maste kunna formuleras' t ex att oversvamning ej 

far intraffa annat an med en aterkomsttid av sag' 

10-20 ar. En optimering dessutom att vi pa satt 

maste uppskatta och satta ett 

For att fa for av optimeringsfilosofi har vid 

Chalmers tekniska hogskola och Institutionen for vattenbyggnad 

utforts en del studier inom det sa kallade optimeringsprojektet 

Dessa ar i korta en litteraturstudie om datormodeller (Nils-

dal, 1981), rattspraxis vid oversvamningsskador (Nystrom, 

1982), damningsanalys av befintliga ledningssystem (Gronlund 

m fl, 1982) samt och analys av optimeringsmodellen 

ILSD (Nilsdal, 1983). 

1.2 Senaste arens 

Omkring 1960 hade man ambitionen att totalsanera de ofta aldriga 

avloppsledningarna. Tanken var da att samtidigt ersatta de over-

svamningsfarliga kombinerade , som gav stora fororen-

ingsutsHipp, med kom 

dock av av bl a ekonomiska skal. Dessutom visade det sig att 

sakerheten inte blev sa varst mycket bi:i.ttre med separerade sy

stem framst grund av av dagvatten till spillvatten

ledningen (Backman, 1985), samt olampliga draneringsanslutning

ar. Dar vi har harror den delen 

av antalet 

Det skall dock 

orsakar om inte direkt 

tan de och 

konsekvenser. Detta ar ett 

kallarlosa hus. 

fran just 

i oft a 

i varje fall omfat

med halsovadliga 

som aven drabbar 

Fortsatta for att minska riskerna for tillkom 

successivt. Fr o m 197 6 andrades den rekommenderade ater-

komsttiden for kombinerade inom Hittbebyggt fran 

2 till 5 ar, i och med V AV 1s P28. till P28 var 
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SKTF's (Svenska Kommunal-Tekniska 

5, Normer for beriikning· av allmiinna avloppsledningar och anvis

ningar om ledningarnas utfbrande fran 1947, som fbljaktligen var 

ett forsok till en forst a norm. Hiir framgar att dimensionering av 

kombinerade ledningar skulle genomforas med aterkomsttiden 

2 ar, vilket i Goteborg innebar intensiteten 154 ll s. ha for 10 mi

nuters varaktighet. (For separerade system gall de samma viirden 

reducerade med 30%.) P28 iir motsvarande 

186 l/ s ha som kombinerade system och 

141 l/ s. ha for 2-arsregnet som avser dimensionering av separe

rade system, se tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Dimensionerande intensitet i l/ s. ha for varaktig
heten 10 minuter i Goteborg, enligt normer och 
rekommendationer. 

SKTF (1947) P28 (1976) 

Kombinerade system 154 186 

Separerade system 108 141 

Under senare ar har ansvaret for intriiffade oversviimningar mer 

och mer lagts over pa kommunerna, vars agerande i den hiir ty

pen av iirenden iir synnerligen olika. Nagra av landets kommu

ner, friimst de mindre, kiinner ett mer a moraliskt an juridiskt 

ansvar gentemot va-abonnenterna. Bade ansvarsfragan och ska

skots i dessa kommuner pa ett for fastighetsagarna 

gynnsamt satt, jam fort med vad som vanligen ar fallet i de storre 

kommunerna. 

Beroende pa bl a oklarheter i lagstiftningen har manga rattsfall 

som tagits upp i lett till sa nagon riktigt 

strikt linje kan heller dras med hjiilp av de mal som av-

gjorts. Svenska vatten- och avloppsverksforeningen (VAV) pro

pagerar emellertid for ett okat frivilligt atagande angaende ska

deersiittning fran kommunernas sida. 



Vad betraffar forsakringar 

tidigare enbart losore och inte skador pa egendom i samband 

med skyfall. Storm, , sno eller var skadeorsaker som 

forsakringsbolagen . En statlig ut-

redning har under en tid arbetat for att ett heltac-

kande forsakringsskydd. Resultatet har blivit att fr o m 1984 sa 

omfattar forsakringen aven 

dar etc ar alltjamt att en viss 

ar dock an normalt. 

Minst ett halvt basbelopp, dvs ca 10 kkr, eller 10% av skadebe-

lappet ar vad som 

att det finns s k 

. (For fullstandighets skull kan namnas 

med normal sjalvrisk, dvs 

for narvarande 500 kronor.) 

Avslutningsvis kan namnas att flera hall i Sverige sa har ka.l-

laroversvamningar till av uppdamning i 

blivit ett allt vanligare . Den framsta orsaken torde vara 

ett nytillskott i villa- och smahusbebyggelse med kallare 

som inreds i allt 

(VAV, 1982) sa drabbar 

smahus. 

av ana 

1.3 med denna studie 

Den ursprungliga foresatsen var att 

s Rapport 2/82 

just 

olika typer 

av oversvamningsskadade ' framst dock med sma

husbebyggelse, for att erhalla vissa kompletterande upplysningar 

till skulle ge svar pa 

sasom var?, nar?, hur? och kostnader? 

I forsta hand var avsikten att studera hur oversvam-

i samband med haftigt kan komma 

att fordelas mellan kommunen, fastighetsagaren och 

* 1. Genom kontakter med drab bade fastighets-

*I Storstadskommunerna ar s k sjalvforsakrare, dvs kommun-

invanarnas antal en tillracklig 

kommuner mot oversvamningsrisken 

via 
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agare skulle aven belysas de skadelidandens syn och reaktion pa 

oversvamningen samt kanske lite om hur de bemotts vid kommu

nikationen med berorda myndigheter * 1 • 

Svarigheterna med att finna for studien lampliga avrinningsom

raden i Goteborg visade sig dock vara betydligt storre an van

tat Folj den blev att en betydande arbetsinsats maste lag gas pa 

att oversvamningsdrabbade omraden. av 

darfor till i huvudsak handelserna 

kring ett skadetillfalle fran 1976 i Goteborg. 

De invandningar som kan goras mot denna studies giltighet ar 

saledes dels att endast en viss kategori av bostadsomrade inven

terats och dels att forsakringsvillkoren forandrats i och med 1984 

ars utokade omfattning av villa-hemforsakringen. Detta begransar 

i nagon man aktualiteten av den diskussion kring skadetillfallet 

i Goteborg 1976 som genomfors i kapitel 4. Kontakten mellan be

rorda parter och fordelningen av skadekostnaderna hade namli-

kanske inte blivit exakt de samma om oversviimningen intriif-

fat 

ett syfte med rapporten var att, om mojligt och i viss 

man base rat pa skadetillfallet ovan, diskutera oversviimningar 

mer a generellt. I kaptiel 5 ges nagra forslag pa hur battre sii

kerhet mot oversvamningar skulle kunna uppnas. Des sa for slag 

iir i hogsta aktuella i dagens situation och inte pa 

nagot siitt av de inviindningar som framforts. Pa samma siitt for

hailer det sig med rapportens slutkapitel som presenterar ett 

forslag till helt nytt dimensioneringstiinkande 

*I Med myndighet avses framst kommun och forsakringsbolag. 

For storstadernas del sa representeras kommunen av re

spektive VA-verk, varfor i studiens fortsiittning dessa bada 

i vissa fall iir liktydiga 
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2 G AV INGS 

2. 1 Problernomraden 

Efter konsultation med nagra vid Goteborgs mest insat-

ta, vad galler oversvamningar, kunde konstateras att nagon sam

lad bild av eventuella problemomraden ej existerade. N agra for 

denna studie lampliga , dvs dar 

eller bristande underhall av kunde 

att vara anledning till 

Det framkom dock att det for en fastighetsagare knappast lonar 

att krava kommunen vattenskada till foljd 

av haftigt 

begransades 

storre antal 

Ett konkret och 

ansvarar for 

VA- VERKET 
01, Riirnatsservice, a•lnpp 

Ackords.pris kr 

2.1 

. De for denna 

till ca 30 kkr och var ett 

var emellertid att som 

hade dokumen ta tion 

av av-

borde kunna en om 

2. 1 nedan redovisar en 

ARBETSRAPPORT 
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Sammanlagt kunde rapporter for aren 1973-80 gas igenom. Plat

sen for varje ingrepp markerades med ett kryss pa Stadsbygg

nadskontorets turistkarta over Goteborg. Kryssen fick en ganska 

stor spridning, men en del aterkommande problemomraden kunde 

till sist urskiljas For exempelvis de sydvastra stadsdelarna kun

de kryssanhopningar konstateras i Hovas, Askim (ytterligare 

nagra arbetsrapporter fran Askims Stationsvag redovisas i bilaga 

B) , , Lange drag och Salt holmen samt Grimmered, vilket 

framgar av figuren 2. 2. 

2. 2 Karta over sydvastra Goteborg dar varje 
av rornatservice under aren 197 3-80 markerats 
med ett kryss. 
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Samtliga dessa distrikt betjanades av duplikatsystem och den 

vanligaste problemorsaken var ledningsstopp. Avhjalpandet sked

de huvudsakligen med hj~ilp av rensningsjarn, viskor och skopor 

eller dylikt samt nar dessa metoder rackte till med hog

trycksspolning, ( se vi dare Sorman, 1985). 

Nu vidtog en kontroll sa till vida att samtliga med betydan

de nederbord under 1973-80 noterades hamta-

des ur n N ederborden i , som ut 

gen av Goteborgs VA -verk i samarbete med institutionen for vat

tenbyggnad, CTH. I bilaga C redovisas ett utdrag fran septem

ber 1976. 

Som gransvarde vid kontrollen valdes dygnsnederborden 10 mm 

for att fa ett rimligt antal dygn att kontrollera. Detta varde 

overskreds i medeltal ett par ganger varje manad. Under forut

sattning ·att ingreppet skedde senast inom loppet av nagra dagar 

efter regntillfallet, kunde nagot sam band mellan regnrika dygn 

och rornatservice's 

sorterade rna terialet. 

2. 2 B randkarens 

emellertid ej skonjas ur det ut-

Sokandet efter for studien lampliga fastigheter som oversvammats 

i samband med regn fortsatte genom kontakter med forsakrings

bolag och andra myndigheter. Vid Goteborgs brandforsvar visade 

man sig forstaende till problemet och utlovade att det sakert 

skulle ga att finna ett flertal fastigheter vars kallare fyllts med 

avloppsvatten i samband med 

Vattenfyllda kallare 

en av 

Hos larmcentralen, belagen 3: 

fon- och automatlarm emot och 

och 

lanspumpning, 

i roren. 

ju 

, tas samtliga tele

dokumen-

terades i ett register som , adress och 

alarmeringsorsak/ atgard, enligt 2 3 pa foljande sida. Via 

larmets nummer kunde dessutom fas vidare upplysningar om lar

marens namn och telefonnummer i ett 
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Alarmeringsregistreringarna for 1973-80 igenom varvid 

de larm som rubricerats under antingen lanspumpning, oversvam

ning eller vattenliicka sorterades ut for granskning. For 

sakerhets skulle plockades anyo fram de datum som redovisade 

betydande nederbord. Nu kunde en betydligt battre korrelation 

konstateras, vilket indikerade att flertalet vattenskador verkligen 

orsakats av 

pa inom vilka blivit 

ningsdrabbade vid ett och samma nederbordstillfalle fanns t ex i 

KiHltorp, Kungsladugard och Biskopgarden. Det mest samlade om

radet var tveklost Kungsladugard varifran det den 10 september 

1976 inkom mit ett flertal larm. 
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11 

OVERSVA.MNINGEN I KUN 

De fastigheter som kallaroversvammades hosten 1976 var upp

skattningsvis ett 40-tal aldre villkor och radhus. De aktuella 

fastighetsadresserna var: 

* 
* 
* 

* 

K ungsladugardsgatan 

Oxhagsgatan 

Rormyren 

Av ledningskartan over Kungsladugard i figuren 3.1 framgar ga

tornas belagenhet i omradet samt nagot om oversvamningens 

ungefarliga utbredning. 

Telefonkontakt med nagra boende gav ytterligare klarhet i att 

speciellt Kungsladugardsgatan verkade mycket lampad for den 

planerade undersokningen. Nagon egnahemsforening eller motsva

rande som avsevart kunnat underHitta vid den kommande inven

teringen av smahusomradet fanns inte. 

En enkat forfattades och skickades ut till fastighetsagarna pa 

Kungsladugardsgatan 31-103. Av 37 st utsanda enkater aterkom 

27 st varav 17 st redovisade kallaroversvamning. Forutom enka

ten utfordes inventeringen genom dorrknackning och diskussion 

med de drabbade fastighetsagarna for att inhamta kompletterande 

information. 

Det framkom ganska snart att redan innan september -76 sa hade 

fastighetsagarna langs Kungsladugardsgatans vastra sida haft 

bekymmer med sina avlopp. En del hade tidigare pa egen hand 

bestallt och bekostat slamsugning av serviceledningarna, vid de 

tillfallen som nivan i golvbrunnarna borjat stiga och toaletterna 

blivit svaranvandbara. Goteborgs VA-verk hade aven informerats 

om problemen. 



Figur 3 1 
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Till Rya-verke.t via tunnel- systemet 

ov ersv amni ngs skadade 
fastigheter 

de inventerade radhusen 

Avloppsledningskarta over Kungsladugard med det 
drabbade och inventerade bostadsomradet schema
tiskt markerade. 



De fastigheter som inventerats i denna ar alia radhus 

(byggnadsar kring 1925), se figurerna 3.1 och 3. 2. Samtliga hus 

ar tamligen enhetligt med en kallare om 65 m2 

man de sa val toalett som pannrum. 

Figur 3.2 Vy over Kungsladugardsgatan. 

I detta kapitel beskrivs de yttre omstandigheterna 

svamning·en samt nagot om sjalva skadorna. Dessutom redovisas 

lite om ersattningen for skadorna samt de skadelidandes asikter 

och kommunens forklaringar. I kapitel 4 diskuteras sedan han

delserna pa Kungsladugardsgatan lite niirmare. 

3.2 orsaker 

3.2.1 Den haftiga nederborden 

Den egentliga oversvamningsorsaken var det kraftiga regnande 

som startade strax efter midnatt mellan den 9 och 10 september 

1976. Regnet varade i ungefar 4 timmar och gav sammanlagt 

40 mm, se figur 3. 3. Dessutom bor namnas att det redan den 9 

september hade fallit omkring 10 mm. ( Se bilaga C for vi dare in

formation.) 
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For att analysera det regn som f61l den 10 september 1976 fram

tags den registrerade nederborden fran Nasets matstatian sam 

kan anses vara den bast belagna mataren. Regnets ackumulerade 

utseende framgar av figur 3. 3. 

Figur 3. 3 Registrerad nederb6rd nat ten mellan den 9: e ach 
10: e september 1976 vid Nasets reningsverk. 

Under varaktigheten 10 minuter, som ar aktuell i det har fallet, 

( avrinningsamradet ar relativt litet) , galler att det sam mest har 

fallit 7. 5 mm Se vi dare avsnitt 4.1 dar varaktighetens in

verkan studeras. 

De narmast belagna regnmatarna forutam N aset ar Barlastplatsen 

ach Matstatianernas belagenhet framgar av figur 

3. 4, dar aven avrinningsamradet i Kungsladugard ritats in. I 

avsnitt 4. 1 analyseras aven den nederbord sam uppmatts vid 

dessa bada mat stationer. 
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SSTATIONER e 
Nasetverket 

Barlastplatsens pumpstation GOta alv ~ 
Chalmers tekniska hogskola 

Gullbergsmotets pumpstation 

Molndals vattenverk 8 
Torpagatans brandstation 

Larjeholm 

Karna avloppsreningsverk 

Save flygdepa 

Torslanda flygplats 

Ryaverket 

Gunnilse 

km 

3. 4 N ederbordsstationerna i Goteborg samt var avrin

ningsomradet i Kungsladugard ar belaget. 

3. 2. 2 Pagaende underhallsarbeten 

Under den aktuella veckan i september 1976 holl VA-verkets per

sonal pa med rensningsarbeten i Kungsladugard. Ledningen i 

Kungsladugardsgatan ar en kombinerad huvudledning som har di

mensionen (/) 1000 mm, ( se figur 3. 1). 

Underhallsarbetet hade tydligen skapat en flaskhals som minskat 

den redan daliga ledningskapaciteten ytterligare Stora dagvat

tenfloden gav saledes betydande uppdamning i gatans brunnar sa 

att avloppsvattnet borjade stromma baklanges via fastigheternas 

serviceledningar och golvbrunnar samt WC i kallarplanet. 

I princip galler ju att V A-verket ar skyldiga att vidmakthalla 

ledningssystemets projekterade och ursprungliga kapacitet. (I 

omraden med stora sattningar som orsakar ledningssvackor har 

man da att valja mellan kostsamma omlaggningsarbeten eller ater-
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kommande rensning) Grovt sett anses att om intraffar 

vartannat ar eller oftare sa ar schemabunden rensning· nodvan

dig. For Kungsladugardsgatans del detta att huvudled

rensas med 6 ars mellanrum. 

3.3 er-

Eftersom det rum nattetid var det endast 

ett fatal av de skadedrabbade som lyckades minska f6rst6relsen. 

Vattennivan steg upp som mest 1 m over kallargolv

nivan En markant smutsrand, som i vissa fastigheter fortfarande 

fanns kvar vid bildades pa murvaggen. 

Flertalet kallare hade sparsam och m6blering ska-

detillfallet. De huvudsakligen som forvaringsutrymme. 

N edan redovisas pa skador enligt hus-

* Malningen 

smuts 

av och de putsade ytorna blev svarta av 

* 

* 

* 

* 

* 

Murvaggen lostes upp och erholl 

har tor kat upp sedan dess. 

Tragolv och svallde samt 

Sprickor i betonggolvet. 

Oljepannan, tvattmaskinen och 

M6bler och heltackningsmatta blev kass. 

som aldrig helt 

forstordes. 

blev obrukbara. 

* Skodon, sangklader och resvaskor tappade form en. 

Dessutom skadades diverse ytterligare l6s6re t ex virke, verktyg 

( sasom motor sag och 

largrejor och el-materiel. 

samt diverse rna-
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Personal fran Goteborgs VA-verk besiktigade skadorna i de fas

tigheter vars agare framfort klagomal. De aktuella ersattningsbe

loppen stannade vid som hogst 6 000 kronor for den enskilde. 

Skador pa losoret ersattes normalt aldrig av kommunen, som 

namnts i inledningen, utan har tradde villa-hemforsakringen in. 

For Kungsladugardsgatans del stannade utbetalad ersattning fran 

forsakringsbolagen vid omkring 4 000 kronor per fastighet, se 

vi dare avsnitt 4 3. 

3.4 reaktioner 

3.4.1 Oversvamningens omfattning m m 

I detta avsnitt laggs vikten framst pa hur den skadedrabbade 

fastighetsagaren staller sig till den ovantade handelse som en 

kallaroversvamning anda ar. Nedan ges darfor en sammanfattning 

av de svar som enkaten gav pa de fragor som har ekonomisk

psykologisk anknytning. (Fragorna som avses ar nr 7, 11, 12 

och 13 i enkaten, se bilaga A1-A4.) 

Till att borja med kan det vara av visst intresse att visa hur de 

17 skadedrabbade fastighetsagarna pa Kungsladugardsgatan be

domde oversvamningens omfattning. Resultatet framgar av figur 

3. 5, dar aven till omfattningen respektive uppmatta vattendjupet 

i kallaren finns med. 

Figur 3. 5 

omfattande (0.3- 0.6 m} 

Fastighetsagarnas ( 17 st) bedomning av oversvam
ningens omfattning. Inom parentes anges interval
let for de aktuella vattendjupen, raknat relativt 
kallargolvnivan. 
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Det finns ett klart samband mellan styrka och det 

vattendjup som 6versvamningen gav i kaJlaren. Ett stort djup 

medf6r givetvis att 6versvamningen bed6ms som mycket omfatt

ande och vice versa. 

Pa fragan om man skulle kunna tanka 

gare 6versvamningar blev svaret enligt 

att sta ut med ytterli-

3. 6. F6rutsattning-

en var da att full ekonomisk skulle fur 

och . Av 3. 6 kan aven ut-

lasas hur mang·a som var nojda med myndigheternas skadeersatt

ning samt hur synen pa oversvamningens omfattning ar fordelad. 

Figur 3. 6 

Tveksam (2) 

j 
Ja(2) 

Antalet husagare som kan acceptera ytterligare 
oversvamningar om full ersattning utbetalas. (In
om parentesen anges antalet nojda med erhallen 
skadeersattning. ) Den rastrerade ytan speglar 
hur man bedomde oversvarnningens ornfattning en
ligt fig·ur 3 . 5 . 

Det frarngar av figur 3. 6 att de som staller sig oppna till att to

lerera upprepad oversvamning ar just de som blivit val ersatta. 

Majoriteten av de drabbade husagarna vill dock absolut inte raka 

ut for nagon ny 6versvamning fastan ungefar varannan av dessa 

i princip var nojd rned erhallen ersattning. skillnader 

fanns dock rnellan installningen till kommunen och forsakrings

bolagen, se vi dare avsnitt 4. 3. 

Om trots allt annu en skada skulle intraffa kommer flertalet 

fastighetsagare att denna gang agera mera resolut gentemot bade 

kommun och for att fa ut okad ersattning. Detta 
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forhallande beskrivs och framgar av 3. 7, som redo

visar fordelningen av hur svar fastighetsagarna ansag oversvam

ningen vara. Nagot om vilka som blivit val ersatta kan ocksa ut

lasas ur figuren 3. 7. 

Nej (5) 

ill] J a 

Figur 3. 7 Antal fastighetsagare som kommer att agera har
dare mot kommun och forsakringsbolag i handelse 
av upprepad oversvamningsskada. (Inom parentes 
anges antalet nojda med ersattningen.) Rastrerade 
arean markerar vilka som klassade oversvamningen 
som mindre omfattande, omfattande eller mycket 
omfattande enligt figuren 3. 5. 

3. 4. 2 Enskilda synpunkter och kommentarer 

For att ytterligare belysa hur de boende sag pa vad som intraf

fade i september 1976 har i det foljande under nagra olika rub

riker ordnats fastighetsagarnas kommentarer. Des sa ar av starkt 

varierande karaktar men kan tillsammans bidra med en hel del 

ovrig information om hur de skadedrabbade sag pa sin situation. 

Ekonomiska 

* 

* 

* 

* 

Vi fick ingen ersattning for besvarlig rengoring. 

Sjalvrisk och vardeminskning ger inte mycket kvar, sa ny

anskaffningsvardet borde galla vid denna skadetyp. 

Jag ar nojd med forsakringsbolagets ersattning. 

Inga problem med nagon part. 
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* 

* 
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Efter diskuterande hit och fick jag nagorlunda for los-

oret men ej nagot for byggnadsskadorna. 

Forsakringen tacker ej byggnadsskador! 

For sma skador for att erhalla nagon ersattning. (Denna 

kommentar kommer fran en fastighetsagare som inte ar med 

bland de 17 "riktigtn skadedrabbade. Flera pa 

av i och har intraf-

fat under senare . ) 

reaktioner: 

* USCH! Goja i hela kallaren. Det mesta kom fran WC. 

* Fick motvilja till Goteborgs VA -verk vid kontakt angaende 

ersattning. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Allt kom sa plotsligt, man visste inte vad som blev sedan .... 

Vill absolut inte vara med om nagon ytterligare oversvam

ning. 

Trodde ej att det skulle bli sa mycket skador som det visa

de sig vara efterat. 

av varde: 

Hade tidigare informerat VA-verket om att avloppet period

vis inte fungerade tillfredssUillande. 

Det blev ibland stopp i avloppet vid kraftigt regn. 

Brandkaren ringde pa dorren 05.30 och frag·ade om vi hade 

vatten i kallaren. Det visa de sig vara nastan 1 meter. 

Oversvamningen lar ha orsakats av stopp i en kulvert som 

ej blivit reglerad. 

Sattningar pa har orsakat brott renvat-
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3. 5 Kommunens informationsbrev till 

I samband med inventeringen och dorrknackningen Hings Kungs

ladugardsgatan framkom vid diskussion med husagarna att de er

hallit ett brev fran Goteborgs VA -verk. Brevet som bl. a. tar 

upp skuldfragan var ett svar pa de klagomal som VA -abonnen

terna delgivit verket och kan i korta drag sammanfattas med 

hjalp av foljande 

* Regnet den 10 1976 tangerar med 

varaktigheten 10 minuter vid Nasets matstation. 

* Oversvamningsorsaken liksom vern som ar ansvarig ar svart 

att saga. 

* Pagaende underhallsarbeten i kombination med ett tillfalligt 

stopp kan ha reducerat ledningskapaciteten. 

De utskickade breven ar ej helt identiska utan nagra smarre va

riationer forekommer. Ett exempel framgar av figur 3. 8 pa nasta 

sida. 



VA6VERKET 

0 G::JTEGORG 

, A.NC 

./. 

Pos·aoress 

~1 Be.>. 1514 

401 50 GOTE:E:ORG 
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O~'ltt;n~ DEte~v.r.~r-g 

354 1977-06-08 Dnr 488/77 

Herr Carl-Axel Hook 
Kungsladug~rdsgatan 95 
414 76 GOTEBORG 

Son svar pa :.!:rt bre·.r a.v d.e!'l 19 april 1977 
va-verket weddela folja~de: 

far 

Allmant g~ller att avloppslednin5ssyst8met ~r di~ensioner~t 
efter 2-ars regn r.1.ed I C min.u ters ·rars.ktig~e t, d v s regn 
som upptrader i rnedeltal hogst v~rtannat ~r sett ~ver en 
lAng tids?eriod. Rsgn sed storre intensitet mAd!or u~~d~=
ning i leclnicgssyste!!let. ::::~1lig:t AB,!A (bilagd) .::id 32 
framg~r ~tt fastighcts~gare inom omr~den ~ed kcmbinerat 
lednine.;·ssyste:n :r~aste r2ckaa :ned risker~ f::Sr U9iJdZ.!!.ning ocr.. 
skyclda fastignete~: mot oversvirn:.0.ing g;enom i::1stallation av 
backventil eller dylikt. 

(76) 
Regnet den 10 sep~eober var ett gr~nsfall enliJt ovan efte~ 
vad som fre.ncir a.v s2.t~i:1gar viti 24~~se::3 :::i::.t3-cati:::n:. 2-;;t 
tillfalligt led....!ingssto:pp lcan dessutow. ~a. Cikat up~d3.:'.::.nir'f'2~-c 
i lednine?rr:.a. Va-verke t u tfcrde· sailltidigt rensnings2.rbe ~en 
i Kungsladug~rdsgatan vilket kan ha ~edf~rt att ledninga=~a 
inte har haft full k~pacitet. 

Den egentliga orsaf::e:1 till oversvir:r:.:i:-!.;c-:1 iir all tsa 3'~.c .:.. ,_ ,_, 
fa.ststi.lla och darned aver.. a:lsvc:.:rs.fr2..:;-:::..r:. I cl<:!tta fall kc::c:·2r 
va-verl:et p2- e;r~ .. rnd harav a"tt ~r:s2.t~~. Sr fOr d.e kcstnader son 
ir:.te tiickes av f~rs~~ri~gar. 

Soo full oc~ slutli5 er3attni~g koDBer vi att i Ert fall 
utanorclr.8. kronor 3.325:--. 

Samtidigt vill vi ~ter pADeka vikten av att f~r £'~2-m~i~en 
f0rhilld::'2. Q,rers~ra:::-.r.:.i r!.sar ee~cr:J. i!1S ~2 .. lla tior: 9. "":t Cac~.c·t.,re';l-ci l 0 

GOTE30J.GS '-iA.-VE?!f .. 
Distrib~tionsavdelninge~ 

QQLLL ~) ~·'t r~ 
Olle lUste 

t< ... ontorsac; .. ess 

Anders Personsga:.an 18 03i 626000 508-029(', 

3. 8 VA-verkets brev till fastighetsagaren pa 
ladugardsgatan 95. 
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*) 
I brevet han visas till AB VA' s meddelande till fastighetsagare 

som for ovrigt redovisas i bilaga E. 

Meddelandet sager sammanfattningsvis att risken for oversvam

ning aldrig helt kan undvikas av tekniskt-ekonomiska skal. Som 

regel ar risken storst vid uppdamning orsakad av haftigt regn, 

aven om torrvader i kombination med tillfalligt stopp kan orsaka 

Fastighetsagarna rekommenderas att skydda sig genom forebygg

ande atgarder sasom t. ex. installation av backventil. Dessutom 

rekommenderas att vardefullare saker och ting forvaras lampligt 

med hansyn till oversvamningsrisken. 

ABVA ar en skrift (Allmanna bestammelser for brukande av 

Goteborgs kommuns allmanna vatten- och avloppsanlaggning) 

som huvudsakligen utarbetats efter ett normalforslag fran 

VAV. ABVA antogs av kommunfullmaktige i Goteborg 1972. 

Sjalva meddelandet ar en bilaga till de i ovrigt pa paragraf

form framstallda foreskrifterna. 
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DISKUSSION KRING 

KUNGSLADUGARDSGATAN 

ERNA PA 

betydelse skadefragan 

Som inledning· far namnas generellt om hur regnets storlek 

paverkar vern som har ansvaret och ar 

skyldig for en intraffad oversvamning. Svaret pa om nar 

kommunen blir skadestandsskyldig gentemot VA -abonnenter har 

behandlats ingaende av Nystrom ( 1982) Grovt sett kan man pa

sta att om regnet som skador kan anses vara storre an det 

statistiskt framraknade regn som bor ligga till grund dimen

sioneringen enligt tabell 1. 1 sa kan kommunen ga fri, om inte 

bristande under hall kan konstateras. 

I samband med mera omfattande skyfall kan s k katastrofbidrag 

heviljas av regeringen, se narmare bilaga G. Kommunen kan i 

sadana fall erhiHla ekonomiskt stod aven om skotsel och underhall 

av ledningsnatet kan bedomas vara bristande . 

. 2 Olika mat stationer och varaktigheter 

Under varaktigheten 10 minuter som var den mest aktuella for 

Kungsladugardsgatans del sa hade det enligt avsnitt 3. 2.1 fallit 

7. 5 mm regn vid N a sets mat station. Enligt en analys av reg·nre

gistreringarna fran de narliggande matarna vid Barlastplatsen 

och Rya-verket (de ackumulerade regnkurvorna redovisas i bi

laga D) sa uppgar motsvarande mangder till 6. 0 respektive 

3.1 mm. 

Ur P28's dimensionering·skurvor (se VAV, 1976) kan utlasas att 

regnet med aterkomsttiden 5 ar har intensiteten 186 1/ s. ha. Detta 

innebar omraknat 10. 2 mm pa 10 minuter och saledes att regnet 

den 10 september aldrig overskred dimensionerade nederbord, i 

varje fall inte for 10 minuters varaktighet. En kontroll av ytter

ligare nagra varaktigheter, upp till 60 minuter, informerar oss 

om att dimensionerande regnet ej heller overskrids for des sa. 

Vardena vid Naset och Barlastplatsen narmar sig dock procen

tuellt sett vid storre varaktigheter an 10 minuter, se tabell 4 .1. 



Tabell 4.1 

Mat station 

Naset 

B arlastplatsen 

Rya-verket 

P28 (5 ar) 
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Uppmatt (1976-09-10) samt dimensionerande regn i 
mm vid nagra olika varaktigheter, och mat sta
tioner i Kungsladugards narhet. 

Varaktighet (min) 

5 10 30 60 

4.0 7.5 11.8 19.2 

4.2 6.0 12.6 17.1 

2.2 3.1 7.1 9.5 

7.1 11.2 18.0 22.0 

4.1.3 Nagot om aterkomsttider och statistiska bearbetningar 

Enligt VAV och P28 ar det 5-arsregnet (och inte 2-arsregnet) 

som ar avgorande for hur kombinerade ledningar skall vara di

mensionerade. Som invandning kan anforas att det 1976, dvs 

samma ar som P28 utgavs, fortfarande borde vara 2-arsregnet 

som gall de. Enligt SKTF ( statistisk bearbetningsperiod 1926-35) 

kommer i sa fall dimensionerande regnet visserligen att uppnas 

fast vid en betydligt storre varaktighet an 10 min (bortat 

60 min), se vidare tabell 4. 2. 

Tabell 4. 2 Statistiskt beraknade och storsta vid Naset (eller 
Barlastplatsen) uppmatta regnmangder i mm for 
nagra olika varaktigheter. For uppmatta varden 
anges aven aterkomsttid. 

Varaktighet (min) 

5 10 30 60 

Statistiskt regn: 

VA V P2 8 ( 2 ar) 5.6 8.5 13.2 16.1 

SKTF (2 ar) 9.2 15.7 19.1 

Uppmatt regn: 

Naset (Barlastplatsen) (4.2) 7.5 (12.6) 19.2 

A terkomsttid (ar) 0.6 1.2 1.5 3.3 
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Arnell ( 197 4) gjorde en statistisk bearbetning for perioden 1926-

71. Det ar for ovrigt dessa varden sorn galler i V AV P28 for Go

teborg. Har erholls aningen Uigre varden jamfort med SKTF, se 

tab ell 4. 2. Foljden blir att dimensionerande regnet nu overskrids 

vid 40 minuters varaktighet. For varaktigheten 60 minuter upp

gar det uppmatta regnets aterkomsttid till drygt 3 ar. 

A terkomsttiden i tab ell 4. 2 har beraknats med hjalp av 

ningskurvor av 

m.fl. (1979), bearbetningsperiod 1926-53. I princip redovisas har 

samma intensitets-varaktighetskurvor som Arnell (197 4). (For 2-

arsregnet ar kurvorna helt identiska.) 

4.2 Vern bar ansvaret? 

Den lokala intensiteten kan som bekant variera avsevart speciellt 

vid korta varaktigheter. Vad som galler mellan regnmatarna ar 

svart att uttala sig om. In get tyder dock pa att dimensionerande 

regnet med varaktigheten 10 minuter skulle ha overskridits i 

Kungsladugard den 10 september 1976 Vad skuldfragan betraffar 

kan s~11edes kommunen knappast undga ansvarsskyldighet pa 

grund av regnfallets storlek *). 

For att overhuvudtaget kunna betrakta regnet som ett gransfall, 

se VA-verkets brev i avsnitt 3. 5, sa kravs forst och framst att 

aterkomsttiden 2 ar ar den korrekta, dvs. SKTF's normer galler. 

Dessutom maste regnintensiteten hamtas fran P28's 2-arskurvor 

trots att P28 foreskriver aterkomsttiden 5 ar. Att kombinera de 

bada anvisning·arna pa detta satt forefaller orimligt . 

.Aven om regnet den 10 september 1976 overskridit 

regnet (varaktighet 10 min), vilket alltsa inte var fallet, sa 

hade detta troligen ej friat Goteborgs kommun fran ansvar 

om arendet hamnat hos Statens VA-namnd. I liknande fall 

har man namligen menat att 2-arsdimensionering ar otillrack

lig aven om systemet projekterats fore 1976, dvs da P28 som 

rekommenderar 5 ar gavs ut. 
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tJversvamningsorsaken ar inte sa svar att faststiHla utan torde 

bero pa dalig kapacitet i kombination med omfattande regn. Den 

daliga kapaciteten skulle da ha orsakats av antingen bristande 

under hall ( 6-arsintervallet otillrackligt) och I eller att 6-arsrens

ningen just pagick och astadkom ett stopp i sig. Det enda ater

staende alternativet skulle vara att ledningen helt enkelt ar un

derdimensionerad! 

Ytterligare en faktor i ar att man vid VA

verket kande till problemen i Kungsladugard. Inte heller denna 

omstandighet talar till kommunens for del. N amnas kan att VA

verket inte vidtagit nag·ra regleringar eller ombyggnadsarbeten 

med anledning av oversvamningen 1976. Huvudledningen i 

Kungsladugardsgatan rensas fortfarande med 6 ars mellanrum 

med hansyn till svackor som orsakats av sattningar. 

4.3 

4.3.1 Fast egendom och 16s6re 

Ungefar varannan skadedrabbad fastighetsagare pa Kungsladu

gardsgatan var atminstone nagot sa nar nojd med myndigheternas 

ersattning. Nagra husagare godkanner helt forsakringsbolagens 

ersattning medan man anser sig tveksamt behandlade fran kom

munens sida. En forklaring kan eventuellt vara att de har aktu

ella 16s6resbeloppen ligger strax under vad som normalt var moj

ligt att fa ut. (Enligt VAV's P39 (VAV, 1979) tillampade namligen 

forsakringsbolagen ett maximalbelopp om 5000 kr vid den typ av 

skadesituation som var aktuell i det har fallet.) 

Det ar sallan latt att vardera byggnadsskadorna pa ett korrekt 

satt. T. ex. grundskadorna kan ju inverka pa husets be stand 

med kanske okade sattningar som foljd. Ett par tusenlappar som 

ersattning i sadana har fall far ses som en blygsam och narmast 

symbolisk summa. Man maste dock ta hansyn till att de bestaende 

och aterkommande lackage som vissa fastigheter adrogs maste 

skyllas pa bristande dranering eller avloppsservicen. Sa dana fel 

tillhor i princip fastigheten sa kommunen kan inte lastas for des

sa olagenheter. 
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Vissa av fastighetsagarna Kungsladugardsgatan irriterades en 

aning av att sjalvrisk och vardeminskning pa losoret ofta blev 

betydande. Varderingen av des sa skador a andra sidan sett 

att genomfora pa ett mera tillfredssti:illande maner' atminstone sa 

lange inte personligt vardefulla saker sasom t. ex. fotoalbum av-

ses. 

Det ar omojligt att har procentuell andel varmed de 

verkliga skadekostnaderna . Klart ar dock att 

hetsagarna fick sta for betydande kostnader pa egen hand Myn

digheterna ersatte ju inte besvarligt rengoringsarbete, obehag 

och ovrigt lidande over huvud taget Denna uppdelning kan 

tyckas orattvis men far kanske ur samhallsekonomisk 

trots alit anses vara godtagbar, se vi dare nedan. 

4.3.2 Forsakringsprincipens inverkan 

For flertalet (observera ej samtliga) husagare pa Kungsladu

gardsgatan ar en oversvamning nagot som man absolut inte vill 

uppleva. Om betydligt hogre skadeersattning utlovades, sa skulle 

emellertid nagra fastighetsagare tolerera att en skada i likhet 

med den fran 1976 upprepades. Man bor da vara observant pa 

att en hojning av myndigheternas ersattning skulle kunna rubba 

forsakringsprincipen som galler i sadana har fall. Principen 

ger att en skada skall ersattas exakt, vare sig mer eller mindre. 

Ersattningen maste vara sapass restriktiv att det inte skall lana 

sig att drab bas av oversvamning. Det bar saledes ligga i vars 

och ens intresse att i mojligaste man begransa skadornas omfatt

ning. 

Forsakringspri:ncipen ar inte helt bekymmersfri att tillampa 

som drabbade ma:nniskor reagerar sa olika och har sa vitt skilda 

varderingar. Detta speglas bl. a. i att aven nojda husagare fran 

1976 tanker ga hardare fram och krava okad ersattning i handel

se av nya oversvamningar. Enstaka foretradare finns aven for 

motsatsen, dvs. missnojet till trots bedomer man det inte modan 

vart att yrka pa storre ersattningsbelopp. ( Forsakringsprincipen 

verkar ha fungerat tillfredsstallande pa Kungsladugardsgatan ef

tersom i princip halften av husagarna som sagt ansag sig rattvist 

behandlade.) 
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Det generella i resultatets giltighet och anvandbarhet, dvs. att 

myndigheterna ger en be gran sad, men rimlig ersattning vid 

oversvamningsskador, kan som namnts tidigare diskuteras inte 

minst pa grund av det begransade undersokningsmaterialet. Moj

ligheten finns ju att en oversvamning som vallar betydligt mera 

omfattande skador an vad som var fallet i K ungsladugard en 

hogre an del synnerligen missnojda husagare. Om inventeringen 

t.ex. , se G1-G4, en 

1980 under helt andra ' sa 

hade kanske resultatet blivit ett annat. 

4.4 

Forsakringsbolagen agerade tydligen over lag oklanderligt gent

emot de skadelidande pa Kungsladugardsgatan. Som ett undantag 

skulle mojligen namnas att inte riktigt samtliga husagare kande 

helnojda med ersattningsbeloppen. Man tvingades accepter a 

bolagens , helt enligt forsakringsvillkoren, med avdrag for 

sjalvrisk och i vis sa fall vardeminskning. Varderingen 

som lag till grund vid skaderegleringen av losoret hade emeller

tid tveklost utforts pa ett korrekt satt. 

Flera husagare reagerade dessvarre starkt negativt vid kontakt

en med V A-verket. Detta ar i viss man forstaeligt eftersom man 

maste vara ekonomiskt restriktiv fran verkets sida, vilket kan 

leda till osamja. Va-verket hanvisar i brevet, se avsnitt 3 5, som 

fastighetsagarna fatt sig tillsant, pa ett formellt men korrekt satt 

till s meddelande till fastighetsagaren, (se bilaga . Re

kommendationen om montering av backventil ar valmenad men det 

bor att atminstone automatiska pa av-

loppssidan bedoms vara langt ifran . De forklaringar 

som ges oversvamningens orsak kan tolkas (nagot 

kategoriskt uttryckt) som ett i skuldfragan, om an 

val inlindat. 

Varfor nagon form av beredskap i handelse av regn inte vidta

gits fran V A-verkets sida under september 1976 forefaller oklart. 

En lamplig atgard kunde ha att informera hushallen om att 
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underhiHlsarbeten pagick och att avloppsledningarna harmed inte 

hade sin fulla kapacitet. En del av de skador som redovisas i 

avsnitt 3. 3 hade i sa fall mojligen kunnat undvikas. 

Pa Kungsladugardsgatan uppdagades avslutningsvis klara brister 

i samarbetet mellan VA-verket och brandmyndigheten. Brandka

ren bistod ju med lanspumpningen av de vattenfyllda kallarna. 

Battre kommunikation myndig'heterna emellan borde ha kunnat 

forhindra exempelvis rundpumpning. Mestadelen av det 

pade avloppsvattnet kunde namligen inte avHigsnas utan cirkule

rades endast mellan kallare och rannsten, allt enligt personalen 

vid VA-verket. 
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5. MOT 

5.1 Battre forstaelse och information 

5.1.1 Exempel pa orsaker till kallaroversvamning 

Utokad hardgoring och utbyggnader i uppstroms belagna delav

rinningsomraden ar idag vanliga oversvamningsorsaker 

gare en orsak kan vara anslutningen av draneringar till spillvat

tenledningen. Vad som rekommenderas i en kommun kan vara 

otillatet i en annan, alit medan dispenser ar mer eller mindre 

vanliga. Ovan namnda kan leda till att verkliga floden blir avse

vart storre an vad ledningssystemet dimensionerats for med 

oversvamningar som foljd. 

Kommunerna saknar ibland aktuella rornatsplaner och lednings

kartor. Detta underlattar naturligtvis inte planeringsfasen. I 

byggnadsplaneringen sa maste redan valet av hustyper goras 

med hansyn till oversvamningsrisken. Stora krav stalls har 

vetvis pa ett fungerande samarbete mellan kommunens olika en

heter. Det ar ytterst beklagligt om man konkurrerar i stallet for 

att samarbeta nar det gi:iller exempelvis upprojningsarbetet efter 

en intraffad skada. Ett annat exempel kan vara en ur damnings

synpunkt olampligt belagen forbindelsepunkt till ett nytt smahus

omrade, sa att upprepade oversvamningar blir ett faktum. Genom 

att t. ex. planera kallarlost kan kommande problem huvudsakligen 

undvikas i sadana fall. 

5.1.2 Lagsta kallargolvniva etc. 

Mindre drastiska atgarder som inte inskranker husens anvand

barhet i lika hog grad som ett totalt kallarforbud kan vara olika 

kravnivaer pa anviindning, utforande och skyddsanordningar. 

Vanligt forekommande iir att byggnadsniimnden anger en liigsta 

kallargolvniva i sam band med byggnadslov, med utgangspunkt 

fran avloppsledningens overkant. Exempel pa ovriga atgarder ar 

vattentata grundkonstruktioner, pumpning av avloppsvatten, av

stiingningsanordning eller backventil. Kallaren kan ocksa i spe

ciella fall anliiggas utan avloppsanordningar eller kanske med 

kravet att inredning typ giistrum och gillestuga maste undvikas. 
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Det ar formodligen mindre lyckat att man fran kommunhall gar ut 

med allt for harda foreskrifter och begransningar. Ett radikalt 

alternativ skulle vara att helt overlamna ansvaret till den enskil

de att sjalv vidta lampliga forsiktighetsatgarder. I sam band har

med skulle dock kommunen tvingas stalla upp med korrekt och 

saklig information angaende oversvamningsrisken och dess bero

ende av olika skyddsatgarder, sa att varje fastighetsagare har 

mojlighet att sjalv kalkylera med . Denna bedomning skall 

i ABVA 1s meddelande , se 

laga E, vara mojlig att genomfora idag. 

5.1.3 Ansvar och ersattning 

Hittills har manga oversvamningsskadedrabbade husagare ansett 

sig daligt informerade. De har sale des varit ovetande om risk

erna och att de i manga fall maste sta for oversvamningsskadorna 

sjalva utan myndigheternas stod. Detta pekar pa det viktiga i en 

aktiv information fran kommunens sida. Dessutom borde natur

ligtvis samtliga fastighetsagare ta sin del av ansvaret genom att 

verkligen satta sig in i och agera enligt typ AB VA' s meddelande. 

Samspelet mellan kommun och va-abonnent borde alltsa i fortsatt

ningen praglas av storre forstaelse och tolerans som kravs inte 

minst pa grund av kommunernas svara sits i sadana har fall. 

I och med att forsakringsbolagen nu ( 0 m 1984) aven handhar 

byggnadsskadorna borde, anser man, resultera i en bra och 

rattvis behandling av oversvamningsskadedrabbade fastighetsaga

re pa grund av bolagens stora kompetens vad galler skaderegle

ring. En far a och allman ten dens vid mojlighet till fullomfattande 

forsakringar ar emellertid att det kan leda till minskat ansvars

tagande och okat missbruk. Till foljd harav maste aven i fort

sattningen ersattningsbeloppen sattas med viss restriktivitet' sa 

att det inte skall kunna "lana sig" att fa en oversvamning. 

De skadedrabbade fastighetsagare som frivilligt av solidaritet med 

kommunen skulle kunna tanka sig att avsta fran ersattning ar 

formodligen Hitt raknade. Manga ar dock inforstadda med att det 

handlar om kostnader som maste baras av kollektivet. Hur som 

heist ar det tydligen sa att flertalet oversvamningsdrabbade hus

agare spontant skulle prioritera okad tillforlitlighet hos avlopps-

systemet fore en hogre , se vi dare kapitel 6. 
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Kriteriet om att trycklinjen vid dimensionerande flodet i princip 

skall sammanfalla med rorens hjiissnivaer leder tveklost till en 

ojamn dimensionering. Den verkliga aterkomsttiden for oversvam

ning skiljer sig oft a avsevart mot vad tab ellen 1.1 anger. Det 

finns riiknat fran hjiissan och beroende pa bl. a. serviceledning

arnas anslutningar, ledningssystemets langd samt avrinningsom

radets topografi mer eller mindre marginal kvar till full ka-

pacitet. Hur mycket kapaciteten hos en okar om 

ter uppdamning i ledningens uppstromsanda framgar av figuren 

5.1 nedan 

Langstrackta avloppssystem i branta omraden har teoretiskt sett 

en synnerligen liten marginal och harmed dalig siikerhet mot 

oversvamning, ( se Nilsdal, 1983). En lit en flodesokning ger har 

upphov till betydligt hogre uppdiimningsnivaer. I princip tillats 

idag kallaroversviimning for den varst utsatta fastigheten, som 

oftast ar belagen langst uppstroms, med en aterkomsttid endast 

obetydligt hogre an den dimensionerande som kan vara exempel

vis 2 ar. Daremot galler att for mindre ledningssystem belagna i 

flack mark sa kan en betydande flodesokning omhiindertas utan 

nagra som heist oversvamningsproblem. 

E 
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Figur 5.1 
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Ledningens lutning 

Kapaciteten hos ledningar med olika langd och 
lutning vid en tillaten uppdamningshojd pa 2 m. 
(Enligt ett foredrag av Y. Vikander om hydrau
lisk berakning av avloppsledningar vid SKTF's 
stadsbyggnadsvecka II i Stockholm 1942.) 
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En bi:ittre dimensioneringspraxis borde vara att tillata en viss 

uppdamning ihop med det dimensionerande regnet. Tillatna dam

ningsnivaer inom ett intervall mellan overkant hos ledningen och 

markens niva skulle da behova specificeras langs ledningssyste

mets strackning. Dessutom sa skulle dimensionerande aterkomst

tiden valjas betydligt hogre an vad tabellen 1.1 anger. Kontrol

len av att damningsnivaerna sedan inte overskrids kan goras 

kanske overslagmassig't i enklare fall eller genom att bruka 

datormodell. ( N agra pa modeller som en 

lad hydraulisk analys ar ILLUDAS (Sjoberg m.fl., 1979) och NI

VA-nett (NIVA, 1978). Vid damningsforhallanden som kraver en 
*" noggrannare flodes- och trycknivasimuleringsanalys J lampar 

SWMM (Huber m.fl., 1981) eller DAGVL-DIFF (Sjoberg, 1981) 

formodligen battre. ) 

Det skall papekas att denna nya och battre undan

tagslost medfor en generellt hogre sakerhet mot oversvamning 

jam fort med dagens normer. Dare mot tarde en jamnare och ur 

brukarsynpunkt mera rattvis dimensionering bli resultatet, dvs 

risken for kallaroversvamning blir mera oberoende av faktorer 

sasom avrinningsomradets topografi och ledningsnatets storlek. 

5.3 Vikten av skotsel och underhall 

Ledningssystem som servar ett flackt avrinningsomrade borde 

alltsa teoretiskt ha en storre overkapacitet jamfort med motsva

rande system i brant terrang, om vi accepterar en viss uppdam

ning Detta till trots sa intraffar i praktiken de flesta kallar

oversvamningarna i bostadsomraden som ar platt belagna. Or sa

ken till att sa ar fallet tarde saledes inte i forsta hand kunna 

skyllas pa P28 och nuvarande dimensioneringspraxis utan tarde 

mer hanga samman med bristande skotsel och underhall av av

loppsledningarna. 

I samband med en icke-overslagsmassig trycklinjeberakning 

kan det dessutom i vissa fall vara lampligt att kanna till 

knutpunktsf6rlusterna. Brunnsf6rlustkoefficienternas storlek 

har studerats av bl. a. Lindvall ( 198 2) . 
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Det ar svart att garantera sjalvrensning av varje 

ciellt vid stora dimensioner och sma lutningar. I grova 

rade ledningar och separerade dagvattenledningar, nar det kan

ske inte regnat intensivt pa ett tag' sa ar risken stor for 

mentering och harmed successivt minskad ledningskapacitet ( se 

Sorman, 1985). For att forhindra sedimentering tillskrivs normalt 

varje rordimension en minsta godtagbar lutning (VAV, 1976). 

Dessutom galler att flodet under 

minst en gang om skall klara 

dygnet. 

Ytterligare orsaker till kapacitetsproblem kan vara sattningar som 

medfor svackor och kanske motlut pa en del ledningsstrackor. 

Detta skall i och for sig inte inverka pa kapaciteten vid uppdam

ning och helt fyllda ledningar men avlagringar byggs latt upp i 

dessa ogynnsamma . Problemen avhjalps normalt med pe-

rio disk rensning. Mer a overraskande och okontrollerbart ar nar 

skrymmande, frammande fore mal av nagon anledning hamnar i 

ledningssystemen. 

ar formodligen utebliven eller bristande skotsel dessvarre 

en orsak till kallaroversvamning. De i detta och i nasta 

foreslagna forbattringsatgarderna bygger sjalvfallet pa att 

skotsel och i fortsattningen utfors pa ett mera till-

fredsstallande satt. har ovrigt blivit ant ogynnsammare 

for kommunerna att misskota sig. For att undga skadestandskrav 

i samband med en kallaroversvamning sa maste i vissa fall kom

munen kunna pavisa att man ej ens haft anledning att misstanka 

bristande funktionsduglighet.) 

En 

ror med 

rensningsmetod kan vara begransad till anvandning i 

diametrar. Detta gor att skotsel och under hall 

om mojligt borde tas hansyn till pa dimensioneringsstadiet. 

kan bli nodvandigt att anlagga system som har overkapacitet, 

jamfort med ' for att kunna astadkomma en sa effek

tiv rensning som mojligt. Pa denna svara punkt finns for narva

rande inga klara normer utan kommunen bor ombesorja drift och 

underhall pa sa satt att ledningsstopp och sanitara oHigenheter 

undviks, se narmare t ex VAV P39 (1979). 
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6 FORSLAG TILL NYTT DIMENSIONERIN 

6.1 

Det a.r av allt att doma onskvart med en sa hog sakerhet som 

mojligt mot oversvamning. Nu kan det val knappast vara realis-

tiskt att begara att kommunerna alaggs att 

nera for t ex 50-arsregnet? Vad som ar ju det ekono-

miska och kommunens 

prioriteringar och okade 

som kanske inte medger nagra 

pa just avloppssidan. 

Ett i ratt torde vara att i dimensioneringsberak

ningarna kalkylera med stor vikt hos skadekostnader for eventu

ella oversvamningar. Det ar namligen mojligt, visar det sig, att 

inkludera kostnader som aven omfattar mera svarvarderliga ska

dor sasom psykiskt lidande etc. Detta ar ocksa forutsattningen 

for att en s k totaloptimering· over taget skall vara 

nomforbar. I detta kapitel dras riktlinjerna hur en totalop-

av ett dagvattensystem bor kunna till i praktiken 

under forutsattning att de i kapitel 5 foreslagna forbattringsat

garderna tas fasta pa. 

Nilsdal ( 1983) har vi sat att den ledningsprofil som ar den tek

niskt-ekonomiskt optimala da vi dimensionerar utan hansyn till 

skadekostnader ar tamligen oberoende av schaktnings- och led

ningskostnaderna Vi har saledes ett mycket flackt kostnadsmi

nimum sa lange endast anlaggningskostnderna medraknas. Detta 

underlattar totaloptimeringens genomforande eftersom inte be

hover ga in pa sjalva ledningsprofilen. Totaloptimeringen kan ba-

seras pa en direkt mellan anlaggnings- och oversvam-

ningskostnaderna, se vi dare berakningsexemplet i nasta avsnitt. 

6.2 Ett hur vi bor dimensionera med till 

skadekostnader 

6.2.1 ForutsiHtningarna i dagens situation 

Exemplet baseras pa ett dagvattensystem som betjanar ett ur be

rakningssynpunkt idealiskt avrinningsomrade med smahusbebyg

gelse Den totala anlaggningskostnaden uppgar till 4 a 5 miljoner 

kronor och till 2000 personer anslutna. 
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Varje oversvamning bedoms i medeltal ge upphov till skador 

20 kkr. De faktiska kostnaderna ar betydligt hogre fast 20 kkr 

motsvaras av vad myndigheterna ersatter. 

Risken for att oversvamningen skall intraffa under ett ar ap

proximeras till 1 IT; dar T ar dimensionerande aterkomsttid i ar. 

Den totala arliga kostnaden fas sedan genom att skadekostnaden 

multipliceras med risken 

, motsvarar 

kostnad) adderas, se tabell 6. 1. 

Tabell 6.1 

Arliga 
kostnader 

anlaggnings-
kostnad 

skadekostnad 

totalkostnad 

risk*) 

Exempel pa ett avloppssystems anlaggningskost
nad, skadekostnad och totalkostnad, ( samtliga 
kalkylerade under ett ar i kkr) ' vid nagra olika 
dimensionerande aterkomsttider. ( Se aven figur 
6.1.) 

Dimensionerande aterkomsttid (ar) 
1 2 5 10 25 50 100 

85 97 114 126 143 154 167 

20 10 4 2 1 0.4 0.2 

105 107 118 128 144 154.4 167.2 

1 0.5 0.2 0.1 0.04 0.02 0.01 

*) 
Arliga oversvamningsrisken = 1/T. 

Dagslaget kan har beskrivas av ett ledningssystem som ar dimen

sionerat for aterkomsttiden 2 . Enligt tabellen 6 .1 uppgar da 

de arliga anlaggnings- och skadekostnaderna till 97 resp. 10 

kkr, som saledes ger den arliga totalkostnaden 107 kkr. En blick 

pa totalkostnaderna sager da att forhallandet ar optimalt' 

utan med dagens niva pa ersattningsbelopp sa borde aterkomst

tiden 1 ar ha varit gynnsammare at min stone for myndigheterna. 

Anledningen till att 2 ar anda valts vid dimensioneringen beror 

pa normer och minimikrav som indirekt tar hansyn till hogre ska

dekostnader an vad som i sjalva verket betalas ut till skadedrab

bade va-abonnenter. 
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Ur sakerhetssynpunkt kan man sannolikt anse att 2-ars dimensio

neringen ar alltfor riskfylld sa det skulle i stallet ha varit lamp

ligare att anvanda t ex aterkomstiden 5 ar (analogt med over

gangen fran SKTF's normer till P28's anvisningar). Detta medfor 

i sa fall en arlig skadekostnad om 4 kkr och anlaggningskostna

den 114 kkr. Ett markbart sakrare avloppsledningssystem kan 

alltsa anlaggas till en nagot hogre total arskostnad. Det skall pa-

pekas att optimum i lage motsvaras av ett rand-

varde pa totalkostnadskurvan, se 6 .1 

Minimikravet for ledningssystemet i exemplet borde rimligen vara 

aterkomsttiden 5-10 ar vid dimensioneringsberakningen' i stallet 

for som nu 2 ar. (IVIotsvarande aterkomsttider vid en dimensione

ring med hansyn till tillatna damningsnivaer enligt avsnitt 5. 2 

skulle i sa fall vara 10-20 ar' sasom namnts redan i inledning

en.) 

6.2.2 Hansyn till samtliga oversvamningskostnader med hjalp 

av en skadekostnadsfaktor 

En dimensioneringsberakning bor naturligtvis inkludera hansyn 

till verkliga skadekostnader och inte enbart till vad myndighe

terna ersatter. Genom att anvanda en skadekostnadsfaktor blir 

det mojligt att baka in aven mera svarvarderliga kostnader sasom 

for t ex psykiskt lidande. Exempelvis faktorn 50 innebar att vi 

tar direkt hansyn till 50x20 kkr 1 miljon kronor i skadekost

nader, se figur 6. 1. 

Lat oss anta att vi har for avsikt att dimensionera om systemet 

ovan. Eftersom vi efterstravar den totalt optimala losningen sa 

blir konsekvensen att aterkomsttiden 50 ar bor anvandas i detta 

dimensioneringsexempel. Anlaggningskostnaden uppgar da till 

154 kkr arligen och totalkostnaden blir endast obetydligt hogre 

pa grund av den lilla oversvamningsrisken. Det skall observeras 

att skadekostnaden 1 miljon kronor endast anvands vid kalkyle

ringen. Varje oversvamning skulle aven i fortsattningen behova 

ersattas med 20 kkr eftersom den i avsnitt 4. 3. 2 berorda forsak

ringsprincipen i annat fall skulle kunna komma att rub bas. 
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2 3 4 5 10 20 30 50 100 
0 

Aterkomsttid ( 
6.1 Ett avloppssystems arliga kostnader och deras va

riation med dimensionerande aterkomsttiden. To
talkostnaden bestar av anHiggningskostnader och 
en oversvamningskostnad som bestams med hjalp 
av en faktor 5, 10, 25, 50 eller 100 ganger den 
skadekostnad som ersatts av myndigheterna. 

En intressant iakttagelse kan goras i figuren 6 .1. Det ar nam

ligen sa att sjalva minimat hos kostnadskurvan bestammer saval 

optimal aterkomsttid som nodvandig anlaggningskostnad. (I da

gens situation bestams ju aterkomsttiden av P28 sa att anlagg

ningskostnaden som namnts tidigare utgor ett randvarde pa to

talkostnadskurvan. ) Konsekvensen blir saledes att vi maste till

lampa ett dimensioneringstankande som innefattar en skadekost

nadsfaktor for att over huvud taget kunna tala om optimering, i 

varje fall sa lange minimering av kostnaderna avses. 

Det skall papekas att berakningsexemplet ar starkt forenklat och 

darmed generaliserar verkliga forhallanden. Anmarkningar kan 

riktas mot saval riskbedomningen som tillhorande medeloversvam

ningskostnad. A ven anlaggningskostnadskurvans jamna form kan 

givetvis invandas emot. En praktisk detalj ar att den optimala 
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aterkomsttiden sam man faller med skadekostnadsfaktorn. Detta far 

betraktas som en ren tillfallighet. fvian bor dock vara observant 

pa att kostnadsminimums lage besHims av anliiggningskostnads

kurvans lutning, se vidare nedan. 

6.2.3 Nagot om och ovriga kostnader 

En studie inom som 

VBB ( AB) i Stockholm visar att an-

Uiggningskostnaden for ett dagvattensystem kan oka betydligt 

langsammare med dimensionerande aterkomsttiden an vad som 

gors gallande i 6. 1. Resultatet blir ett flackare kostnads

minimum vilket ju bekraftar lampligheten av att anvanda stora 

aterkomsttider. 

Lilt oss ga in lite narmare pa vad det innebar att dimensionera 

for exempelvis 35-arsregnet. For Goteborg kan intensiteten i35 
jamfort med tvaarsintensiteten for 10 minuters varaktighet 

uppskattas *) enligt formel 6. 1 

(6.1) 

I princip kan alltsa en fordubbling av dimensionerande flodet 

konstateras. Detta motsvarar kapacitetsmassigt nastan alltid en 

overgang till narmaste storre ledningsdimension om lutningen 

halls konstant. I bilaga F redovisas vilka standarddimensioner 

som behovs for att uppna tillracklig kapacitet vid sjalvfall for ett 

an tal normalt forekommande flo den och ledningslutningar. 

I borjan av 60-talet gallde en praktisk tumreg·el betraffande av

loppsledningarnas anlaggningskostnad. Ledningsdiametern raknat 

i millimeter motsvarades av antalet kronor det kostade per Hingd

meter. .A ven om regeln numer ar foraldrad sa torde den kunna 

anvandas vid en overslagsmassig kostnadsjamforelse. Att dimen

sionera 35-arsregnet skulle i sa fall hoja anlaggningskostna

den med huvudsakligen 20-50% enligt bilaga F. Ledningsdiametern 

225 mm overgar till 300 mm och okar kostnaden med cirka 33% 

osv. 

Sambandet fas med hjalp av av fordelnings-

kurvor, gallande intensitet-aterkomsttid vid dimensionering, 

som framtagits av m.fl. (1979). 
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En jamforelse med figuren 6 1 oss att anlaggningskostna-

den okar med omkring 50% nar dimensionerande aterkomsttiden 

hojs fran 2 till 35 ar. Bibehallen ledningslutning i kombination 

med storre diameter kan mojligen ge upphov till ett mera svar

skott ledningssystem pa grund av den okade sedimentationsris

ken, se avsnitt 5. 3. I sam band med design av dagvattensystem 

ar emellertid anlaggningskostnadsminimum mycket flackt (Nilsdal, 

1983) sa denna ledningsprofil endast ett for att pa 

ett sa enkelt satt som mojligt spegla kostnadsokningen. 

De i figuren 6 .1 angivna totalkostnadskurvorna omfattar ej nagra 

underhallskostnader. Dessa kan namligen (enligt VBB-rapporten) 

anses vara konstanta och oberoende av dimensionerande ater

komsttiden. (I VBB-studien har dock som storsta aterkomsttid 

utnyttjats 10 ar.) En forutsattning for totalkostnadskurvornas 

form ar saledes att t ex 35-ars dimensioneringen kan klaras med 

i princip samma underhallskostnader som vad 2-ars och 10-ars 

systemen kraver. 

6. 3 Ekonomi och 

Av allt att doma sa kommer merkostnaderna for att anlagga ett 

dagvattensystem enligt det nya dimensioneringstankandet inte att 

bli sa stora. Att t ex "ga upp" en standarddimension pa varje 

ledningsstracka for att oka kapaciteten torde rent intuitivt vara 

mojligt in om ramen for en be gran sad ekonomisk satsning. Visser

ligen sa okar anlaggningskostnaderna med kanske 50% om vi en

dast betraktar de kostnader som beror direkt pa dimensionerande 

aterkomsttiden (rorliga kostnader). For att ge rattvisa at kalky

len sa maste aven hansyn tas till de omfattande fasta kostnader

na, som enligt VAV's P44 (VAV, 1982) utgor den overvagande 

delan av VA -verkets arskostnad. Detta later sig 

vis pa satt som beskrivs nedan. 

Hur ersattningen for oversvamningsskador skall fordelas pa 

lampligaste satt mellan stat, kommun, forsakringsbolag och den 

enskilde kan all tid diskuteras. En Hinkbar finansieringsvag som 

speglar vilka belopp det ror sig om skulle kunna vara via va

taxan. Enligt VAV's M39 (VAV, 1983) sa galler namligen att det 

skulle racka med cirka 1 ore per kubikmeter for att tacka aktu-



42 

ella skadekostnader. Om vi ateranknyter till exemplet i avsnitt 

6. 2 och betraktar 2-ars dimensioneringen sa uppgar oversvam

ningskostnaderna till 10 kkr. Vid en vattenforbrukning om 100 

kubikmeter per person och ar sa skulle skadorna darfor kunna 

tackas genom att va-taxan hojdes med 5 ore*) per kubikmeter. 

Antag att kommunen vid en nydimensionering· i stallet for att 

strikt folja V AV och P28, att anlagga dagvattensystemet 

med utgangspunkt vad ekonomin . Med exempelvis 

150 kkr i budgeten ges den optimala dimensionerande aterkomst

tiden till 35 ar enligt figuren 6. 1. Den praktiska-ekonomiska 

neborden i att dimensionera for 35 i stallet for 2 ar har redan 

berorts nagot i tidigare avsnitt. Vad det handlar om ar alltsa att 

150-97=53 kkr ytterlig·are skall finansieras arligen. For att fa lite 

hum om beloppets innebord sa avslojar en omrakning antingen 

25 kronor per person och ar eller om man sa vill 25 ore per ku

bikmeter vid en fordelning via va-taxan. Man bor da ha i minnet 

att den 5 som 2-ars dimensioneringen kraver forhoppnings

vis inte langre behovs (pa grund av den lilla oversvamningsris

ken). Den faktiska hojningen av va-taxan skulle harmed komma 

att stanna lite drygt 20 ore per kubikmeter. 

Helt klart ar att tabellen 1.1 i princip rekommenderar onodigt 

laga varden pa dimensionerande aterkomsttiden. Det ar saledes 

inte helt tillfredsstallande att tabellens varden galler i t ex ju

ridiska sammanhang. Resultatet av detta kapitel ar att det ter 

sig totalekonomiskt vettigt att dimensionera for be

tydligt hogre aterkomsttider. I speciella fall, exempelvis i sma

husomraden med inredda kallare' sa borde upp till 50 ar och 

kanske mer vara rimligt. Ledningssystemets sakerhet skulle ju 

harmed i vissa fall oka med 10 a 20 ganger jamfort med vad som 

galler idag. Betraffande sa maste kostnaderna i 

grund och botten alltid baras av den . De fastighetsaga-

re som nagon gang drabbats av kallaroversvamning skulle avslut

ningsvis tveklost acceptera en okad kostnad enligt taxehojningen 

ovan. 

Har efterstravas framst att fa storleksordningen pa 

de siffror sa nar korrekt. 2000 personer X 

3 3 100 m /pers. x 0.05 kr/m = 10 000 kronor. 
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Till 
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sanda den t 1 oss i bifogat svarskuvert. 

har 

la i den och 

Bakgrunden til~ enkaten ar att vi undersoker hur man skall dimens 

nera och forbattra komrnunala avloppsledningar Vi maste da ta hansyn 

till oversvarnningskostnader samt hur· dessa fordelas rnellan husagare, 

ko~~un och forsakringsbolag. 

Vi komrner att ga runt i Ditt omrade nagon gang under tiden .. 

... och svarar fragor. 

Vid i samband med landet kontakta oss mer an 

Jan-Arne Nil 

tel,81 Oii 00 1688 te 1, 81 01 0 0 1 6 6 2 

Inst .. f. 

Chalmers tekn hogskola 

412 96 

Postadres:s Gatuadress Telefon 

Facl< 

4C2 20 GuE~RG 

Sven Hultins gata 8 031 -81 01 00 

81 02 00 



Var 

1 " 

47 Bilaga A 2 

satt ss resp fyll i 

Har av ing som av 

(OBS ej s el .. 1 ) ? 

Ja 

0 Vet ej 

Nej 

Vid svar "vet ej" vill vi att Du om mojl 

samt nar 

Namn: 

A.r for agarbyte: 

Vid svar "vet ej" eller "nej 11 kan·Du sluta har. Vi ar mycket 

tacksamma om Du anda atersander enkaten. 

2.. Kal (bottenplanets) huvudsakliga anvandning? 

3 Hur 

4.. Hur st.or 

forradsutrymme 

0 bostadsutrymme 

0 

rum i kal ar mob 

0 rum 

1 rum 

D 2 rum 

3 el rum 

har kallarplanet? 

ca .... m2 

? 
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6 Hur 

7.. Ans 
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9 
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el. tillbyggnad 

Du som till denna 

? 

Antal: ........ st 

Om flera avses i fortsattningen 

mest omfattande. 

Du den svaraste oversvamningen vara 

mindre omfattande 

omfattande 

[] mycket omfattande 

vattendjup 0 e • • 0 til' dm 

1 byggnaden (t.ex grundmurar, 

, golv, 

Ja omfattning: 

0 Nej 

typ av (t.ex. moblemang, 

Du 

skador? 

10 Var ~et nagon hemma (vid oversvamningen) som kunde minska 

Ja 

[] Nej 

? 
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Ja 

0 Nej 

i 
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eller annan ersatte 

? 

~nskad ersattning 

byggn .. skador? 

Egen kommentar: 

12 .. Skul Du kunna en ny oversvamning, om Du blev lt 

ekonomiskt ersatt (inkl ersattning for.Ditt och det 

be som asamkas Dig)? 

Ja 

0 Nej 

Tveksam 

13 .. Om D~ skulle uppleva en ny Du da att 

gentemot 

Naron .... 

Ja 

Nej 

Tel ................ 8 ...... .. 

och 
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AB VA' s meddelande till fastighetsagare. 

MEDDELANDE 

till fastighetsagare. vars vatten- och avloppsinstallation 1ir cller av~cs hli 
kopplad till kommunens allmiinna vatten- och avloppsanliiggning. 

Fi:irutom pa de fiircskrifter som meddelas i AAV A. vill va-\·crkct f1tsla 
fastighetsagarnas uppmarksamhet rn\ fi)Jjande forhallandcn. 

Risk fiir iivcrsviimning. Uppdiimningshiijd 

All tillfalliga upp<.Limningar uppst[tr inom enstaka dclar i kommuncns av 
loppsnat iir av olika skal inte miijligt att med siikcrhct fi)rehygga. Den 
hogsta niv:'t till vilken avloppsvattnct vid uppd;imning skulle stiga i en fa, 
tighcts avloppsledningar, om dessa vore hell tiita och del inte funnes nttgon 
golvbrunn eller annan avloppsenhet (avloppsiippning) under denna niv;'1. 
kallas uppdiimning,hi:ijd. Finns i kiitlare golvbrunn eller annan avlnppscnhct 
av normalt utfiirande pa niva under uppdamningshiijden (ellcr ar ledning 
eller anordning ptt ledningen under uppd1imningshiijden otat), foreliggcr 
risk fi)r katlaroversvamning genom att vid uppdamning avloppsvatten stri'm 
mar ut i kallaren genom golvbrunnen (eller annan avloppsenhct eller otiilhct 
som nyss sagts). 

Den uppdamningshiijd som kan ifragakomma, kan inte anges generellt utan 
miiste bedornas fr;in fall till fall heroende pii gatuledningens lutning nd1 
omradets avrinning~fiirhallanden, nedstigningsbrunnar<; plaeering. ledningen' 
alder och be<;kaffenhet m fl omstiindigheter. Snm regel kan med bctryg 
gande s.'ikerhet anges att uppdamningshojdcn icke overstiger gatuplanet' 
niva. Undantag.svi.-; kan dock uppdiimningshojden ligga hiigre vid gata sorn 
Jigger i lutning och vid mycket haftiga regn. T flerttalet fall Jigger dock 
uppdamningshojden ieke ails eller endast obetydligt, t ex tre a fem dm. iiver 
iiverkanten pa avlnppsledningen i gatan. Aven orn uppdamningshiijden en 
dast obetytdligt iiverstiger gatuledningens i)verkant. kan delta emellertid 
innebara risk fiir kiillaroversvamning. 

Risk fi)r uppdamning Wreligger som regel endasl vid mycket haftiga regn. 
men uppdamning kan ocksa uppst<i vid hastig .snosrniiltning. Vidare kan 
under torrv1ider avloppsvattnet stiga i ledningarna vid tillfalliga stnpp 1 
avloppsnatet. Diir spillvatlen och dagvatten (regn. och smaltvatten) avledr. 
i separala gatuledningar, paverkas kallaravlopp sorn iir anslutet till spill 
vattenledning dock som regel icke av regn eller sniismiiltning. 

Ar spillvattenledning otat, vilket tyvarr ofta ar fallet siirskilt n1ir det giilkr 
andra ledningar ii n dem som byggts from 1960-talets sen are del. eller till 

1 "~'' ~pillvattcnledning..:n med va-vt:rkets samtycke cllt:r 1 strid med giil
l.•ndc bc>tammeber dagvauen fran kiillarlrappor uch g<1ragenedfarter 
,,,ltll drancringsvatten, kan dock viss iiversv1imningsrisk t'oreligga aven nar 
k.dlaravlopp ar anslutet till separat spillvattcnledning. 

v.nl ovan sagts om uppdamningshojd galler uppdlimning i det allmanna 
kdn1ngsmitct. Skullc uppdamning eller stopp intraffa 1 servislcdning for 
'iHIIvattcn ellcr inom installationen i 6vrigt, kan avloppsvatten stromma ut 
_, ven genom avlnppsenhet pa niva hi:igre an sa dan uppdamningshojd som 
1-..an f,irekomma i det allmanna ledningsnatet. 

Forebyggandc <itglirdcr mot Uversviimnin~skador 

l a.s!lghehagare blir i cget o~:h hyresgasters intresse vidta :ltgarder for att i 
,l<>r,ta miijliga utstrdckning ftirebygga att skador uppst:lr inom fastigheten 
\ 11i uppdamningar i kdningsnatet. Fullstandigt ekonomiskt skydd mot for
l•l\ter genom (iversviimningsskador av ifragavarande slag har hittills inte 
1-.unnat erh:illas genom forsiikringar, och kommunen kan inte goras ansvarig 
ft11' t1Yers~arnning fiirsavitt UCil inte beror pi\ att kommuncn asidosatl nagon 
l-<1mmunen av1land.: sl-yldighet. Att vtd nyanlaggning av ledningsnat och 
<11111.tggning av sadana som visat sig otillriickliga vid starka rcgn, ge led
lllngarna sa stora d1mensioner all de kan uppta regnfloden m:h smaltvatten
lnangd.:r av varje fiir.:kummandt storlek, ar av teknisk-ekonomiska skal 
ulc,lult:t. Man rnaste dirfiir alit framgent vara beredd pa att dagvatten
f,>rand.: ledningar kan kumma under overtryck, varvid vattnet pressas bak
\agen upp genom inloppsiippningarna. Frim kallare, Jar vardefulla varor 
l<irvara>, bur avlopp darfor inte vara anorunat. Sadan kiillare bor vara ut
li>rJ med vauentala viiggar och golv. 

1 kallan: som ar fcirsedd rneu golvbrunn, avlopp, med dirckt anslutning till 
,,\ luppslcdning, vari mollas dagvatten lknmbinerad ledning), bor - sa vida 
1111<: '>drskilda atgankr ar vidtagna fOr all med godtagbar sakerhet hmdra 
,\luppsva.tten fran all triinga in i fastigheten vid overtryck i gatuleuning
,,rna varor inte fOrvaras sa nara golvet att de kan skadas av intrangande 
avhlppsvath:n. 

<>l-ad 1rygghct ernas llm golvbrunnar 1 hlgt llggande lllkaler fiirses med fOr 
1!.1nd avstangbara v.:ntilt:r dler utrustas med autnmatiska avstangningsanord
nll\gar. De st:nare bor Jes~utom kompletteras med mojlighet till avstang
nmg tor hand nar s<l ar iinskvan eller- i hiindelse den automatiska anord
nmgen icke iungerar -- nodvandigt. 

U111 ftirektHihlen av avstangningsventil hor upplysas genom ell pa narmaste 
,,,gg anhragt, i hallhan material utfOrt anslag med forslagsvis foljande text: 

»Kallaravlopp~t ar fllrsett meu avstangningsventil som normalt skall hallas 
stiingu o~h endast oppnas vid bchov» respektive »Kiillaravloppet iir fOrsctl 
med automatisk avstangningsventil. Om automatanordningen inte fungerar 
kan avloppet stangas fOr hand». 

Inom fastighet, som saknar niimnda avstangningsanordningar oeh som ut
satts for kiillaroversvamningar, kan provisoriska tatningsloek av trii anordnas 
fOr golvbrunnar. 

Finns we, tvattstall eller annan liknande avloppscnhet redan installerad i 
kallarlokal oeh pa sa lag niva au risk for oversvamning fOreligger, bor sadan 
avloppsenhet fOrses med avstangningsanordningar av samma slag som ovan 
angivits. 

Befintligt we kan cventuellt utbytas mot we av typ som anvands pii mindre 
bfllar. Handmani.ivrerad avstiingningsventil skall h{lllas stangd och endast 
oppnas vid behov samt diirefter stiingas igen. Anslag motsvarande vad ovan 
angivits bor siittas upp vid avloppsenheten. 

Dii kommunen i~ke kan pataga sig nagot ansvar for olagenheter och skador, 
som kan uppkomma till fOijd av kallaroversvamningar i ovan avsedda fall, 
understrykes vikten av att agare av har aktuella fastigheter vidtar erforder
liga atgiirder for all fOrebygga eller minska skaderiskerna. 

Upplysningar fOr bediimande av risken for uppd;imning inom olika delar av 
den allmiinna va-anlaggningens verksamhetsomn'lde kan erhallas efter han
vandelsc till va-verket, adress Rantorget I I, tel 19 75 00, Installationssek
tionen. Riskbedomningen bor. diskuteras med verket. 

Gallande Wreskriftcr ht!triiffande klillaravlopp 

Vad ovan anfbrts ar i fOrsta hand upplysningar och anvisningar avseende 
fastigheter med befintlig bebyggelse och dari ingaende va-insttallationer. 
Vad som sagts om uppdamningshojd galler dock generellt. 

Vid nybyggnader och vid sadan andring eller u!Okning av va-installation, 
fOr vilken byggnadslov erfordras, galler foreskrifter och anvisningar anga
ende installationer for vattenforsorjning och avlopp tVA-byggnorm, Statens 
planverks publikatiun nr 34). Enligt avsnitt :32 i va-byggnormen far golv
avlopp - och sjalvfallet ej heller annan avloppsenhet - icke anordnas 
under huvudlednings uppdiimningshojd eller briiddavloppshojd. Undantag 
fran denna regel gores dock for golvavlopp med saval automatiskt verkande 
som manuellt maniivrerbar avstangningsanordning, forutsatt att den ledning 
till vilken golvavloppet ansluts inte Ieder wc-avlopp (avsnitt :325). 

Rormaterial i vattenservis 

Dar allman del av renvattenservis enligt va-verkets bestiimmandc utfiires 
av koppar, far fastighetens del av servisledningen ej utfiiras av fiirzinkat 
stal, se V A-byggnorm. Statens planverks publikation nr 34 s 70. 

Atgiirder vid fel pa installation 

Vid fel pa installation inberaknat fastighetens dartill hiirande (innanfi.ir 
forbindelsepunkt heliigna) delar av servisledningar flir renvatten, spillvattcn 
och dagvatten har fastighetsagare att sjalv vidtaga eller ombesiirja erfor
derliga atgarder. Erfordras harWr uppschaktning av servisledning mellan 
fi:irbindelscpunkt och tomtgrans, skall arbetet pa rekvisit ion av fastighets
agaren utforas av va-verket, savida verket icke medger att arbetet ifr:iga ut
fi:ires av fastighetsiigaren eller av entreprenor som fastighelsagaren anlitar. 

Ar det oklart om fel pa servisledning uppstatt pa fastighetens del eller p;\ 
den allmiinna delen av ~ervisledningen, bor fastighetsiigaren Hirst lata under
soka om felet finns pa fastighetens del av servisledningen. Visar det sig att 
felet finns pa den allmiinna delen, betalar va-verket skiilig del av under
siikningskostnaden. Om a andra sidan fastighetsiigaren H\rmenar att felet 
finns pa den allmanna delen, men det vid va-verkets undersi:ikning visar sig 
att sa ej iir fallet, debiterar verket fastighetsagaren motsvarande kostnad. 

G6TEBORGS VA-VERK 
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Nodvandiga ledningsdimensioner vid nagra olika ledningslutningar 

och floden. (Enligt VBB: s diagram, k=l mm, se t ex Cederwall 

m fl, 1976) Standarddimensionerna ar 225, 300, 400, 500, 600, 

800, 1000, 1200 och 1400 mm. 

Flode ( /s) Ledningslutning 
0 

( /oo) 

1 2 5 10 

0.025 300 300 225 225 

0.050 400 400 300 300 

0.100 500 500 400 300 

0.200 600 600 500 400 

0.400 800 800 600 500 

0.800 1200 1000 800 800 

1 .. 600 1400 1200 1000 1000 
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NAGOT OM DEN OVERSVAMNING SOM 1980 

a 

Samtidigt som studien om Kungsladugardsgatan paborjades intraf

fade en mera omfattande oversvamning till foljd av skyfall inom 

Ockero kommun i Goteborgs norra skargard, se figur G .1. 

G 1 Karta over Goteborg och norra skargarden med 
nederbordsmataren vid Torslanda flygplats mar
kerad. 

Redan den 25 juni 1980 sa drabbades Ockero kommun av skyfall. 

Vid detta tillfalle berordes endast Hono av oversvamningsskador

na. Senare under sommaren, i borjan av augusti, uppmattes lo

kalt (pa en privat regnmatare) pa Ockero omkring 100 mm inom 

lop pet av 2 tim mar. Det pratades om en aterkomsttid pa bortemot 

100 ar. 

Kommunens egen regnmatare beUigen vid Pinan och reningsverket 

nagon kilometer fran dar skyfallet var som intensivast, redovi

sade inte sa valdsamma varden som angivits ovan pa grund av 

att haftiga regn kan ha kolossala lokala variationer. Narmast be

lagna regnmatare i Goteborgssystemet finns i Torslanda knappt 1 

mil vaster om Ockero. Den har uppmatta nederborden ar avse

vart blygsammare an 100-arsregnet men anda betydande' se figu

ren G. 2 och tab ellen G. 3 pa nasta sida. 
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Figur G.2 Reg·istrerad nederbord fran matstationen vid 
Torslanda flygplats 1980-08-03. 

Tabell G. 3 Uppmatt nederbord vid nagra olika varaktigheter. 
Fran Torslanda flygplats 1980-08-03. 

Varaktighet (min) 

5 10 30 60 

N ederbordsmangd (mm) 5.8 10.1 23.6 31.4 

A terkomsttid 
*) 

2.2 4.2 13 19 

*) A terkomsttiden har uppskattats med hjalp av fordelnings

kurvor for intensitet-aterkomsttid (vid nagra olika varak

tigheter) gallande Goteborg. Kurvorna har redovisats av 

Nilsdal m. fl. ( 1979). 

Regnmangden uppgar vid Torslanda till sammanlagt drygt 50 mm 

den 3: dje augusti. (Sa ar aven fallet vid Karna avloppsrenings

verk beHiget 2 mil nordost om Ocker6, se figur 3. 4.) Namnas 

kan att i centrala Goteborg samtidigt endast uppmattes nagra fa 

millimeter. 

Skyfallet var sa kraftigt att bade vagar och tradgardar f6rst6r

des pa vissa hall. Ett flertal bostadshus skadades dessutom all

varligt da vatten trangde in via garag·enedfarter och dranering

ar. Aven kallarlosa hus drabbades. I en del fall skedde inHick-
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ningen aven genom spillvattenledningarna i det separerade sys

temet eftersom saval vissa fastigheter som ledningsnatet' enligt 

uppgift, var under byggnation. 

Ett flertal fastighetsagare yrkade pa ersattning fran kommunen 

som emellertid inte ville kannas vid nagot ansvar. Arendet pro

vades diirfor av Statens VA-namnd (forsta instans) som menade 

att kommunen fick ta pa ansvaret for det intraffade. Beslutet 

grundades pa bedomningen att aven om skyfallet stannat vid 

mensionerande regnet sa hade oversvamningen anda inte kunnat 

undvikas. 

Vad som kan anmarkas mot VA-namndens beslut ar att en kor

rekt simuleringsberakning eller kontroll av det aktuella avrin

ningssystemet torde vara mycket svar att genomfora. Dagvatten

ledningarna mynnade namligen i ett dike som i sin tur ledde till 

ett lagomrade med skalsand, dvs ett infiltrationsomrade. En viss 

igensattning till foljd av skrap och vassvegetation reducerade 

dock avrinningssystemets kapacitet, kunde det konstateras. 

Vid tidigare intraffade regntillfallen hade man pa tJckero inte 

haft tillstymmelsen till nagra oversvamningsproblem. Detta borde 

ha varit till kommunens for del i ansvarsfragan, eftersom man sa

ledes inte var medveten om behovet av rensning. Till kommunens 

nackdel konstaterades att en kulvert under en korsande vag i 

princip saknades. 

tJckero kommun ansokte hos regeringen och erholl ekonomiskt hi

drag pa grund av att skyfallet klassificerades som katastrofartat. 

Katastrofbidraget fordelades via lansstyrelsen till de enskilda som 

drab bats hardast. Ersattningsbeloppet utgick normalt med 70% av 

vad som overskred 10 000 kronor i skador pa fast egendom. For 

mindre byggnadsskador utbetaldes saledes ingen ersattning. 

A ven tJckero kommun fick ett vi sst bidrag fran staten i sam band 

med utfort raddnings- och saneringsarbete. 

tJckero kommun overklagade sa smaningom VA-namndens beslut 

till Vattenoverdomstolen. Efter denna provning kvarstod VA

namndens beslut i stort. Kommunen befriades dock fran ansvar 

betraffande nagra enstaka fastigheter vars skador uppenbarligen 



58 Bilaga G4 

inte kunde associeras till bristande dimensionering eller under

hall. Kommunen forsokte harefter fa. arendet behandlat i Hogsta 

domsolen, vilket misslyckades, eftersom man nekades provnings

tillstand. 

Fastighetsagarnas krav de 10 000 kronor som staten inte er-

satte maste pa grund av besluten ovan i princip tillmotesgas av 

kommunen. I detta skede dock av allt att doma nagot som 

om en sen kommunkontoret kunde 

man efterat och med i hand kanske i man angra att 

man lagt pengar i att undga skadestands-

kraven i stallet for att ersatta fastighetsagarna direkt. 
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