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1 Bakgrund
Planenheten i Lysekils kommun har påbörjat arbetet med en ny detaljplan för fastigheten Fossa 1:33,
på Skaftö, nära Rågårdsvik. Samråd för behovsbedömning av planens miljöpåverkan har genomförts
och länsstyrelsen i Västra Götaland har i sitt yttrande bl a lyft fram behovet av att i planarbetet belysa:
•
•

Hur planerade bostäder ska nås på ett säkert sätt i en framtida situation med höga
vattenstånd.
Hur dagvattenhanteringen i planområdet kommer att bli.

Dessa frågor har lett till ett behov av de kompletterande utredningar som presenteras i detta PM.

1.1 Gemensamma förutsättningar
Planområdet består till stora delar av slybevuxen naturmark med berg i dagen i den östra delen.
Bergets topp ligger på en nivå på ca 35 meter över nollnivån. Berggrunden inom planområdet utgörs
av gnejs. Inom den sydvästra delen finns ett område med lera/siltlager. Planområdet sluttar från öster
ner mot väster.

Figur 1:1 Skiss över planområdet,

Planområdet är idag obebyggt och föreslås planeras för sex nya tomtplatser för friliggande bostadshus
med möjlighet till kompletteringsbyggnader, se även skiss i figur 1:1.
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Bostäderna kommer att trafikmatas från den enskilda Vallarnavägen, som gränsar till planområdet på
dess norra och västra sida. Vägen ligger på en höjd av 8 meter i norr men faller sedan ner till cirka 1
meter (nivåer i förhållande till nollplanet) på sträckan väster om planområdet.
Bostadshusen föreslås att uppföras som 1½-plans hus alternativt med souterrängvåning för att
minimera ingreppen i terrängen och undvika urschaktningar och uppfyllnader. Huvudbyggnader
föreslås få uppföras med en taklutning varierande mellan 0 och 45 grader, en tillåten byggnadshöjd på
5,0 meter samt en tillåten byggnadsarea varierande mellan 120 – 160 m2. Eventuella carport och
garage ska placeras så att en biluppställningsplats om minst 6,0 meter erhålles mellan port och väg.
Tidigare genomförda utredningar till grund för planarbetet är:
• Naturinventering inom del av Fossa 1:33, Skaftö, Lysekils kommun (Eko Natura Lysekil, sep
2011)
• Geoteknisk utredning för detaljplan (Bohusgeo AB, 2012-05-21)
För skisser m m till detta PM används koordinatsystem Sweref 99 12 00 och höjdsystem RH00.

1.2 Syfte och omfattning
Vägutredning
Lysekils kommun har konstaterat att för att kunna godkänna detaljplanen måste det säkerställas att
det går att ta sig till och från bostäderna på ett säkert och tillgängligt sätt, byggnaden ska kunna
fungera och inte skadas och kommunalteknisk försörjning ska kunna fungera, även i en framtida
översvämningssituation.
Med hänvisning till handboken Stigande Vatten (Länsstyrelsen 2012) anser länsstyrelsen i Västra
Götaland att bostäder och vägar bör ligga i översvämningszon 1 eller 2. För aktuellt planområde
bedöms nivåer över +3,2 meter ligga i zon 1 och nivåer mellan +2,7 och +3,2 meter ligga i zon 2. I zon
2 krävs att sannolikhetsreducerande eller konsekvenslindrande åtgärder görs. Vallarnavägen ligger
väster om planområdet lägre än +2,7 meter och därför måste en alternativ tillfartsväg till bostäderna i
den södra delen av planområdet utredas, med målet att bostäderna ska kunna fungera vid en
översvämningssituation. Av skissen i figur 1:1 framgår även var i området nivån +3,0 ligger

Dagvattenutredning
För att kunna godkänna detaljplanen måste det säkerställas att befintliga dagvattenförhållanden inte
kommer att försämras vid ny exploatering. Dagvattenutredningen syftar till att beskriva befintliga
dagvattenförhållanden och ta fram förslag på lämplig utformning och placering av lösningar för
dagvattenhantering enligt kommunens kravspecifikation.
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2 Vägutredning
2.1 Förutsättningar
Allmänna utgångspunkter
Utgångspunkten för att infartsvägen fram till den planerade bebyggelsen ska kunna fungera även i en
översvämningssituation är att den ansluter till Vallarnavägen på en nivå av minst +3,2 meter, vilket
innebär att anslutningen ligger i norra delen av området. Det ska även finnas möjlighet att lägga en
gemensam infartsväg inom planområdet på minst samma nivå. Samma nivåkrav gäller även för
bostadshusen. För att klara kraven på omsorgsfull anpassning av exploateringen till landskapet och
minimera utrymmesbehovet förutsätts en enkel grusväg fram till respektive bostadshus, med låga krav
på framkomlighet för fordonstrafik. Infartsvägen kommer endast att försörja bostäder inom
planområdet, vilket också är en viktig förutsättning. Det förutsätts också att postutdelning och
sophämtning anordnas gemensamt vid anslutningen till Vallarnavägen.

Underlag för utformning av lösningar
Med direkt anslutning till Vallarnavägen klaras nivåkravet endast för två av de planerade
bostadshusen och arbetet har därför inriktats på att ta fram förslag till anslutningspunkt för en
infartsväg genom planområdet till de fyra bostadshus som planeras ligga i den södra delen. Även den
fortsatta sträckningen fram till tomterna har studerats, för att visa att det är möjligt att nå alla på detta
sätt.
Planmässigt kommer vägen att gå på kvartersmark för att kunna anpassa läge och utformning till
kommande bebyggelse. I nu aktuellt skede har endast en förprojektering genomförts, med primärkarta
från Lysekils kommun som underlag. Den trafik som alstras av planerade bostäder bedöms för
helårsboende i denna typ av område till mellan 5 och 7 fordonsrörelser per dygn. En väg som försörjer
4-5 bostäder får med dessa antaganden en trafik av 20-35 fordon per dygn.
Lämplig bredd på infartsvägen har tagits fram i samråd med Lysekils kommun och med stöd av
fordonsmått m m enligt publikationen Vägars och gators utformning (VGU 2015). Med hänsyn till den
mycket begränsade trafiken som endast utgörs av boende i området föreslås att vägen dimensioneras
för möte mellan personbil och gående, cyklande eller rullstolsburen trafikant. Det bedöms också vara
tillräckligt med utrymmesklass C, vilket innebär att trafikanterna måste anpassa sig till den mötande
och att dimensionerande hastighet är mindre än 30 km/tim.

2.2 Förslag
Placering
I området planeras tomter för sex bostadshus. De tre nordligaste ligger direkt vid Vallarnavägen, två
av de tre södra ligger också vid Vallarnavägen medan den tredje tomten inte gränsar mot vägen.
Infartsvägen föreslås ansluta till Vallarnavägen vid den näst nordligaste tomten, som får sin infart i
denna anslutning. Övriga fyra tomter nås via en gemensam infartsväg, som illustreras i figur 2:1 och i
bifogad ritning T-30-1-001, bilaga 1.
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Figur 2:1 Vägförslag, skiss, utdrag ur ritning T-30-1-001.

Vägsektion
Den dimensionerande trafiksituationen, möte mellan personbil och gående, cyklande eller
rullstolsburen trafikant, kräver en körbanebredd av 3,0 meter med mått enligt VGU. Se mer detaljerad
redovisning i typsektion i figur 2:2. Föreslagen vägbredd, tre meter, förutsätter att möten mellan bilar
sker i anslutning till tomtinfarter där utrymmet är större. Inga särskilda mötesplatser föreslås.
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Figur 2:2 Dimensionerande trafiksituation, möte mellan personbil och gående, cyklande eller rullstolsburen trafikant.

Höjdläge och utformning i övrigt
Anslutningspunkten till Vallarnavägen ligger på en höjd av cirka 5 meter över havet, där Vallarnavägen
lutar relativt kraftigt ner mot vattnet, se bild i figur 2:3. Den skissade infartsvägen är totalt 125 meter
lång. Inledningsvis lutar även den skissade vägsträckningen på en sträcka av cirka 50 meter neråt
från anslutningspunkten till en lägsta nivå på cirka 4 meter över havet, för att följa terrängen och
Vallarnavägen. För att vinna höjd från den lägsta punkten ligger sträckningen därefter längre från
Vallarnavägen, i ett läge där befintliga marknivåer är ungefär 6-6,5 meter. Vilka höjder och lutningar
som är lämpliga behöver studeras med ett mer detaljerat kartunderlag, men sannolikt kommer kortare
sträckor med brant lutning, 7-8%, att behöva accepteras för att kunna anpassa vägen till terrängen.

Figur 2:3 Vallarnavägen på den sträcka där infarten föreslås ansluta.
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Som tidigare nämnts föreslås att vägen utformas som en enkel grusväg, vilket bl a håller nere andelen
hårdgjorda ytor i planområdet. Då terrängen är kuperad och bitvis kraftigt sidlutande är det en viktig
uppgift att hitta lämplig nivå för vägbanan i samspel med placering av byggnader och utformning av
tomter. Kring vägen kan annars uppkomma bankslänter på nedsidan och skärningsslänter på
uppsidan. Lutningen på slänterna varierar mellan 1:2-1:3, se typsektion i figur 2:4 och bilaga 1.

Figur 2:4 Typsektion, föreslagen infartsväg inom planområdet.

I den fortsatta projekteringen av området, såväl infartsvägen som anslutande tomter, är det därför
angeläget att anpassa både vägens och anslutande tomters nivå och skapa en god helhetslösning,
exempelvis genom stödmurar på uppsidan av vägen eller uppfyllnad av tomtmark på nedsidan. För att
undvika större skärningar kan man sannolikt utnyttja naturliga branta bergytor istället för
bergskärningar.
Att döma av den geotekniska utredningen till detaljplanen är grundläggningsförhållandena relativt
goda, utom i den södra delen av området där alla uppfyllnader bedöms orsaka sättningar. Däremot
har inga områden med risk för stabilitetsproblem identifierats.
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3 Dagvattenutredning
3.1 Förutsättningar
Underlagsmaterial
Gemensamma förutsättningar som gäller även för dagvattenutredningen framgår av avsnitt 1.1, bl a
den skiss över planområdet med bebyggelseplacering som redovisas i figur 1:1. Grundkarta har
tillhandahållits av Lysekils kommun.
Särskilt underlag för dagvattenutredningen är även följande material:
•
•
•
•

Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils kommun (Dat 110426, Antagen 110622)
Göteborg Stad. Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till
recipient och dagvatten (2013)
VISS. (12 06 2018). Ellösefjorden. Hämtat från Vatteninformationssystem Sverige:
https://ext-eoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399
SGU (12 06 2018) Jordartskarta. Hämtat från Sveriges geologiska undersökning:
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25100.html?zoom=285745.80027043296,6454292.481821655,296973.82272647787,6460571.4
9437968

Recipient
Recipient för dagvattnet från planområdet är Ellösefjorden i Västerhavet som visas i Figur 3:1.
Vattenmyndigheterna och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har klassificerat Ellösefjorden med
avseende på kemisk och ekologisk status. År 2017 angavs dess ekologiska status som måttlig och
kemisk status uppnår ej god status. Vattenförekomsten anges vara påverkat av miljöproblem vilka
innefattar miljögifter och hög täckningsgrad av fintrådiga alger till följd av övergödning. (VISS 2018).
God ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar
näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 2021 på grund av att över 60 procent av den totala
tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver
emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027.

Figur 3:1. Recipient – Ellösefjorden
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Geotekniska förhållanden
I den geotekniska undersökning som utfördes 2012 (Bohusgeo) anges att jordlagerförhållanden
varierar inom området både vad gäller mäktighet och jordlagersammansättning. Lera påträffades i
ungefär hälften av undersökningspunkterna och resterande utgörs av fast ytlager, och friktionsjord.
Lera påträffades i relativt stor omfattning i framförallt områdets södra hälft. För att ej påverka
grundvattenbildningen, erhålla viss rening av dagvattnet och inte påverka omkringliggande vegetation
bör infiltration utföras. I friktionsjorden under leran uppmättes artesiskt grundvattentryck med ca 1 á
1,5 m. Figur 3:2 visar SGU:s jordartskarta som indikerar att de ytliga jordarterna inom området utgörs
av urberg och postglacial silt.

Figur 3:2.

Jordartskarta

Befintlig dagvattenavledning
Inom planområdet finns ingen befintlig byggnation eller kommunalt ledningssystem för dagvatten.
Befintliga dagvattendiken redovisas i bilaga 3. Dagvattenavrinningen sker idag huvudsakligen som
ytvattenavrinning eftersom området till stor del består av kuperad slybevuxen mark.
Hela planområdet lutar naturligt mot Vallarnavägen och ligger inom samma avrinningsområde.
Markytans lutning varierar mellan ca 1:5 och 1:3 med lokalt brantare partier. Ytavrinnande dagvatten
rinner i nuläget i nordvästlig riktning mot Vallarnavägen. Söder om Vallarnaägen finns ett gräsbeklätt
avskärande dike i nord-sydlig riktning där dagvatten ansamlas. Strax söder om planområdet har en
dagvattentrumma lokaliserats (Ø300 mm), som leder dagvattnet under vägen vidare i ett dike ca 20 m
före det når havet. Stenar vid trummans inloppsida stryper dimensionen till ett rektangulärt inlopp om
ca 200x150 mm, se Figur 3:3.
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Figur 3:3.

Dagvattentrumma under Vallarnavägen, inlopp

Den norra delen av diket längs vägen avslutas med berg i dagen som når fram till vägen i mitten av
planområdet. Se Figur 3:4. En dagvattentrumma (Ø300 mm) leder dagvattnet under vägen vidare till
havet. Dagvattentrumman är skadad i botten vid mynningen och inlopp från diket något igenväxt.
I den naturinventering som gjorts (Eko Natura) konstateras att söder om området där berg går i dagen
nära vägen finns ett kärrartat fuktstråk.
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Figur 3:4.Berg i dagen utmed Vallarnavägen.

3.2 Förslag
Föreslagen dagvattenhantering
Föreslagen dagvattenhantering följer den dagvattenpolicy som Lysekils kommun har tagit fram med
övergripande riktlinjer och principer för dagvattenhantering i kommunen. Dagvattnet ska omhändertas
enligt trestegsprincipen; Lokalt omhändertagande av dagvatten, flödesutjämning och rening samt
avledning (Lysekils kommun).
Dagvattnet från planområdet föreslås avledas till befintligt dikessystem som ansluter till havet.
Fördröjning och viss rening av dagvattnet görs med hjälp av öppna diken och lösningar för lokalt
omhändertagande av dagvattnet på fastighetsmark. Föreslagen dagvattenhantering påverkar ej
bebyggelse nedströms.

Dagvatten från fastighetsmark och infartsväg
Utmed infartsvägens södra sida föreslås ett svackdike/infiltrationsdike anläggas som leder dagvattnet
till befintligt dike utmed Vallarnavägen. En dagvattentrumma som ansluter till befintligt dike föreslås
anläggas under infartsvägens lågpunkt. Infartsvägens profil och lutning gör att det vatten som inte
infiltrerar i vägdiket och grusvägen till största delen avleds mot lågpunkten och befintligt dike.
För att skapa förutsättningar för en trög dagvattenavrinning föreslås att fördröjande åtgärder samt
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) anläggs på fastighetsmark där så är möjligt.
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Där vatten från omgivande naturmark riskerar rinna in till bebyggelse inom området föreslås att
avskärande diken anläggs. Dagvatten från enskilda tomter inom området föreslås ledas till avskärande
dike utmed infartsvägen alternativt Vallarnavägen. Mellan tomter där dagvatten riskerar rinna på ytan
anläggs avskärande diken som ansluts till dike längs infartsvägen alternativt befintligt dike om så är
möjligt. Läge och detaljutformning av diken studeras i projekteringsskedet. Lutningen på tomter som
ligger norr om infartsvägen bör utformas så att avrinningen sker mot befintligt dike vid Vallarnavägen.
Utifrån den geotekniska undersökningen (Bohusgeo) bedöms förutsättningar för infiltration till
grundvattnet inom området vara begränsad i de områden där lera påträffats, framförallt i den södra
delen av området där mäktigheten är som störst. Mätningar av grundvattennivån i tidigare geoteknisk
undersökning indikerar dessutom att grundvattnet är artesiskt. Vid måttlig nederbörd kan en del av
regnet magasineras i övre jordlager men större regnmängder avrinner som ytvatten. För att ej minska
grundvattenbildningen, erhålla viss rening av dagvattnet och inte påverka omkringliggande vegetation
bör infiltration utföras.
Diken och dagvattentrummor nedströms bör underhållas. Konditionen på dagvattentrummor under
Vallarnavägen bör undersökas och eventuellt ersättas.

Flödesberäkningar dagvattenflöden
Beräkning av befintliga flöden har skett med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikationer
P110 och P104, enligt följande formel:
Q=A×φ×i
Q = flöde [l/s]
A = avrinningsområdets totala yta [ha]
φ = avrinningskoefficient [-]
i = dimensionerande regnintensitet [l/(s,ha)]
Det dimensionerande flödet från respektive avrinningsområde erhålls då hela området bidrar med
avrinning, d.v.s. då den mest avlägsna punkten inom avrinningsområdet bidrar med avrinning. Den yta
som bidrar till avrinning kallas den reducerade arean och erhålls genom att en avrinningskoefficient
multipliceras med den totala ytan. Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som
avrinner på ytan efter infiltration och ytvattenlagring etc. Exempelvis används vanligen
avrinningskoefficienten 0,8 för asfaltsytor och 0,1 för kuperad naturmark.
Den dimensionerande rinntiden inom varje område sätts lika med regnvaraktigheten, varvid det
dimensionerande flödet (Q) erhålls.
Dagvattenflöden före och efter exploatering har beräknats. För beräkningarna har följande antagits:
•
•
•
•
•

beräkning av dimensionerande regn sker enligt rationella metoden i Svenskt Vatten P110
regnintensitet har bestämts enligt Svenskt Vatten P110
en klimatfaktor på 1,25 har tagits med i beräkningarna enligt Svenskt Vatten P110 för framtida
dagvattenflöde.
Avrinningskoefficienten före exploatering är antagen till 0,3 eftersom området idag utgörs av
delvis brant sluttande markytor med berg i dagen
Avrinningskoefficienten efter exploatering är antagen till 0,4

Tabell 1 visar beräknad reducerad area för före och efter exploatering.

\\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\105\30\1053019\5 arbetsmaterial\01 dokument\01 gemensamt pm\pm fossa
1_33.docx
2018-10-09 | 13(18)

Uppdragsgivare: Mats Ekerot
Uppdragsnr: 105 30 19 Version: 1.1

Tabell 1. Markanvändning före och efter exploatering samt total reducerad area
Markanvändning

Före expl [ha]

Efter expl [ha]

Avrinnings-koefficient

Naturmark

1,7

0,85

0,3

Tomtmark

0

0,85

0,4

0,51

0,60

Total reducerad area

Tabell 2 visar dagvattenflöden före och efter exploatering. Dagvattenflödet för 10-årsregn ökar flödet
från 116 l/s till 170 l/s. Vatten som tillkommer utöver dagens avrinning föreslås fördröjas i diken för att
inte öka dagvattenflödet ut från området.

Tabell 2. Dagvattenflöden före och efter exploatering
Regnets återkomsttid

Regnintensitet
exkl klimatfaktor
[l/s*ha]

Regnintensitet
inkl klimatfaktor
[l/s*ha]

Före expl [l/s]

Efter expl* [l/s]

10-årsregn

228

285

116

170

100-årsregn

488

611

249

364

*Inkl. klimatfaktor 1,25

Föroreningsberäkning
Om beräkningar i StormTac
Verktyget StormTac har använts för att beräkna föroreningsbelastning för området. StormTac
använder sig av schablonvärden för koncentrationer av olika föroreningar och hur stor del av
nederbörden som lämnar området i form av direkt avrinning. Schablonvärdena är baserade på
markanvändningstyp och är framtagna i första hand med hjälp av serier med flödesproportionell
provtagning, i vissa fall används dock även enskilda provtagningar. Mätningarna är till stor del från
svenska förhållanden men många mätserier är även från andra länder som exempelvis USA.
Föroreningskoncentration i mätningar inom en markanvändningstyp kan variera mycket mellan olika
studier. Försiktighet bör därmed iakttas vid tolkningen av värden i detta PM för koncentrationer per
markanvändning såväl som reningseffekter i föreslagna anläggningar.
De värden som StormTac anger är ett viktat standardvärde baserat på deras litteraturstudier. Det är
alltså varken ett medel- eller medianvärde.

Ingående marktyper
StormTac beräknar föroreningsbelastning baserat på olika typer av markanvändning. För
industriområdet har markanvändning använts enligt Tabell 3. Föroreningskoncentrationerna för olika
markanvändningar är schablonvärden och kan variera från område till område och beror på de olika
förutsättningar som finns.
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Tabell 3. Markanvändning i StormTac

Yta

Markanvändning i
StormTac

Villaområde

Villaområde mindre
förorenat

Skogsmark

Skogsmark

Kommentar
Villaområde med större tomter än normalt och
med lokalgator med mindre trafik än normalt,
samt med diken som tar emot dagvattnet, vilket
tillsammans ger lägre föroreningsbelastning än
från ett ”normalt” (medel i databasen)
villaområde.

Tabell 4 visar koncentration av föroreningar till recipient före och efter exploatering. Som jämförelse
används de värden Göteborg Stad har satt upp som riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat
vatten till recipient och dagvatten.
Tabell 4. Föroreningskoncentrationer i dagvatten

Föroreningsbelastning dagvatten till recipient (ug/l)

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Före
exploatering

10

250

1,1

3,0

3,9

0,029

1,5

1,2

Efter
exploatering

45

650

1,8

4,8

14

0,059

1,3

2,6

Riktvärden*

50

1250

14

10

30

0,4

15

40

Hg

SS

Oil

BaP

0,0039 9800

45

0,0012

0,0066 13000

41

0,0060

0,05 25000 1000

0,05

*Miljöförvaltningen i Göteborg Stads riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient
och dagvatten
Tabell 5 redovisar beräknade föroreningsmängder i dagvattnet till recipient.
Tabell 5. Föroreningsmängder i dagvatten

Föroreningsbelastning dagvatten till recipient (kg/år)

P

N

Pb

Före
0,076
exploatering

1,9

Efter
exploatering

4,3 0,012

0,3

Cu

Zn

0,0082 0,022 0,029
0,032 0,096

Cd
(g/år)

Hg
(g/år)

SS

Oil

BaP
(g/år)

0,011 0,0088 0,029

73

0,34

0,092

0,39 0,0087 0,017 0,044

86

0,27

0,040

0,22

Cr

Ni

Beräkningen indikerar att en mindre ökning av belastning på recipienten med avseende på
föroreningar kan komma att ske, detta beroende på att det är befintlig naturmark som exploateras.
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I Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram finns ett antal föreslagna åtgärder för recipienten som
myndigheter och kommuner behöver genomföra för att miljökvalitetsnormerna ska följas och för att nå
god vattenstatus i recipienten. Recipienten som idag visar symptom på övergödning får en beräknat
ringa ökad belastning om 0,3 kg fosfor och 4,3 kg kväve per år. Med föreslagna dagvattenlösningar
bedöms exploateringen ej försämra recipientens status eller försvåra möjlighet att förbättra statusen
enligt miljökvalitetsnormen.
Jämfört med Miljöförvaltningen i Göteborg Stads riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten
till recipient och dagvatten, understiger halterna riktvärdena för samtliga parametrar.

Principer för lokalt omhändertagande av dagvatten
Nedan beskrivs olika LOD-tekniker som kan tillämpas inom planområdet. I flera av dessa används
naturliga reningsprocesser i mark och vatten.

Infiltration eller nyttjande av takvatten
För att minska avrinningen av dagvatten från takytor till ledningsnätet kan takvattnet ledas ut på
fastigheten, se Figur 3:5. För att infiltrationen skall fungera tillfredställande bör det beaktas att
fastigheten inte får vara belägen i en lågpunkt eller svacka. Ytan där vattnet leds ut måste vara
permeabel och grundvattnet får inte stå högt i området.

Figur 3:5. Stuprörsutkastare, exempel från Skrea strand

Regnvatten kan även samlas upp i en tunna, placerad under stuprörsutkastaren och vidare användas
för t.ex. bevattningsändamål, se exempel i Figur 3:6.
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Figur 3:6. Utnyttjande av dagvatten med hjälp av uppsamling i tunna Foto: Norconsult

Höjdsättning inom planområdet
Höjdsättningen av planområdet är mycket viktigt och bör ägnas stor omsorg. Gator och fastigheter ska
i möjligaste mån harmonisera med varandra. Kvartersmark bör generellt höjdsättas till en nivå högre
än anslutande gatumark för att en tillfredsställande avledning av yt- och dränvatten samt spillvatten
ska kunna erhållas, se Figur 3:7.
Om höjdsättningen utformas enligt ovan, så att byggnader i området alltid är belägna på högre nivåer
än kringliggande mark, kan dagvatten avledas ytledes om dagvattensystemets maxkapacitet skulle
överskridas vid extrem nederbörd.

Figur 3:7. Principskiss över höjdsättning av tomtmark
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4 Slutsatser
4.1 Vägåtgärder
Slutsatserna av de skisser och översiktliga studier av vägutformningen som gjorts i planskedet är att:
•
•

Det går att ansluta en infartsväg till Vallarnavägen på en nivå som ligger över +3,2 meter.
Inom planområdet kan en sådan infartsväg nå alla tänkta tomter söder om
anslutningspunkten, utan att på någon del ligga under +3,2 meter.

4.2 Dagvattenåtgärder
De viktigaste slutsatserna av den dagvattenutredning som gjorts i planskedet är att:
•
•
•
•

Dagvattnet från planområdet föreslås avledas till befintligt dikessystem som ansluter till havet.
Fördröjning och viss rening av dagvattnet görs med hjälp av öppna diken och lösningar för
lokalt omhändertagande av dagvattnet på fastighetsmark.
Beräknat dagvattenflöde för 10-årsregn för planområdet ökar från 116 l/s före exploatering till
170 l/s efter exploatering.
Planerad exploatering med föreslagna dagvattenåtgärder bedöms ej försämra status eller
försvåra möjlighet att förbättra statusen i recipienten Ellösefjorden enligt miljökvalitetsnormen.

5 Bilagor
1
2
3

Infartsväg, planritning och typsektion (T-30-1-001)
Infartsväg, profilritning (T-30-2-201)
Befintliga dagvattensystem
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