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GODKÄND

Sammanfattning
För utbyggnadsområdet har Sweco Civil AB, Växjö, fått i uppdrag att utföra en översiktlig
utredning med avseende på områdets VA-försörjning, höjdsättning och massförhållanden.
För att inte belasta det befintliga dagvattensystemet med stora dagvattenflöden och ett
eventuellt förorenat dagvatten föreslås att vattnet fördröjs och renas högt upp i avvattningskedjan med hjälp av gräsförsedda infiltrationsstråk som placeras utmed tomtgränser
inom tomtmark och utmed gator. Öppna avvattningsstråk och fördröjningsmagasin föreslås i området.
Nederbörd från ett regn med 20 års återkomsttid ska kunna tas omhand i fördröjningsmagasin inom respektive fastighet. Vid nederbördstillfällen upp till 50 års återkomsttid
leds dagvattnet från fastigheter och gator till fördröjningsmagasin för respektive kvarter
och tillhörande gator. Är nederbörden större än vid ett 50-årsregn leds dagvattnet vidare
till det låglänta partiet norr om Värnamovägen som kommer att översvämmas.
Etapputbyggnaden styrs av VA-utbyggnad och massförhållandena inom området.
Följande gäller för tomtmark:
• Vid höjdsättning av tomtmarken bör denna utföras så att inte dagvattnet måste tas om
hand av brunnar och ledningar utan marken ska ges en lutning av minst 1 % ut från
byggnader och fram till ett mjukt skålat gräsförsett infiltrationsstråk utmed
tomtgränsen.
• Minst 15 % av tomtytan ska utgöras av infiltrationsbenägen yta.
• Parkeringsytor förses med rasterytor där dagvattnet ges möjlighet att infiltrera samtidigt som eventuella föroreningar i dagvattnet ges möjlighet att bindas upp i ytan.
• Med hänsyn till de magasinseffekter som kan erhållas i planerade infiltrationsstråk och
fördröjningsmagasin bör man kunna räkna med ett tillåtet dagvattenflöde från tomtmark av cirka 10 l/s x ha tomtmark.
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• Endast källarlösa byggnader får utföras inom utbyggnadsområdet.
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1

Orientering

1.1

Förutsättningar
Alvesta kommun har för avsikt att planlägga ett framtida utbyggnadsområde för verksamheter söder om väg 25 och norr om väg 707 (Värnamovägen). Området är beläget cirka
2,5 kilometer väster om Alvesta tätort och är cirka 90 ha stort.
Områdets läge framgår närmare av nedanstående figur.

Figur 1 Områdets läge

För utbyggnadsområdet har Sweco Civil AB, Växjö, fått i uppdrag att utföra en översiktlig
utredning med avseende på områdets VA-försörjning, höjdsättning och massförhållanden.
Särskild vikt har lagts vid att skapa möjligheter till bland annat en miljö- och flödesanpassad dagvattenhantering och hur detta bland annat påverkar höjdsättningen av
området.
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1.2

Tidigare utredningar
Till grund för utredningen ligger bland annat följande:
• Dagvattenutredning för Forsdalavägen, daterad 2004-05-16, utförd av Sweco.
• Dagvattenberäkningar för delar av Alvesta tätort och det aktuella området för att bland
annat bestämma dagvattenflöden och erforderliga fördröjningsvolymer för dagvattnet.
Beräkningarna har utförts av Sweco under hösten 2018.

2

Befintliga förhållanden
Områdets norra delar är skogbevuxna medan de södra delarna består av öppen mark. Se
nedanstående figur.

Figur 2 Befintliga förhållanden

Befintliga VA-ledningar i anslutning till området framgår av VA-plan, bilaga 2.
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2.1

Spillvatten
Ledningar för spillvatten med god kapacitet finns i Ryttarvägen i Påvelsgårdsområdet.
Reningsverket har tillräcklig kapacitet för att ta hand om spillvattnet från det planerade
verksamhetsområdet.

2.2

Vatten
Ledningar för dricksvatten med god kapacitet finns i Ryttarvägen i Påvelsgårdsområdet
och i den nordöstra delen av Orrakullen etapp 1.

2.3

Dagvatten

2.3.1 Avrinningsområde
Dagvatten från området rinner till större delen till Ilabäcken. En liten del i områdets nordöstra del rinner till Lekarydsån. Ytvattendelaren går genom Påvelsgårdsområdet och norr
ut mot väg 25.
Norr om området finns naturmark som avleder sitt naturmarksvatten genom väg 25 och
vidare söder ut i Ilabäcken genom det planerade utbyggnadsområdet. Avrinningsområdet
sträcker sig cirka 2,8 km norr om väg 25.
Norr om väg 707, Värnamovägen, är Ilabäckens avrinningsområde cirka 475 ha, varav
cirka 375 ha ligger norr om väg 25.
2.3.2 Vägdagvatten från Trafikverkets vägar
Från Trafikverkets väg 25 och väg 707, Värnamovägen, avleds vägdagvattnet via diken
till Ilabäcken.
2.3.3 Dagvatten från Orrakullen etapp1
Dagvattnet från Orrakullen etapp 1 leds via ett dike utmed Värnamovägen fram till Ilabäcken. Diken ansluter till Ilabäcken omedelbart norr om Värnamovägen. Flödet är reglerat till maximalt 400 l/s i utloppet av utjämningsmagasinet i områdets sydöstra del.
2.3.4 Fördröjning i dagsläget
Redan i dag sker fördröjning i området genom att Ilabäcken svämmar över i den låglänta
delen norr om Värnamovägen. Detta beroende på att flödet i Ilabäcken regleras vid
Ilabäcksvägen cirka 300 meter söder om Värnamovägen.
2.3.5 Översiktlig dagvattenberäkning
Dagvattenberäkningar för delar av Alvesta tätort och det aktuella området har gjorts för
att bland annat bestämma dagvattenflöden och erforderliga fördröjningsvolymer.
Vid beräkningarna har ett regn med en återkomsttid av ca 100 år studerats. De trummor
som finns i bäcken har legat med i beräkningarna. Beräkningarna visar vilka nivåer som
dagvattnet dämmer upp till i Ilabäcken. Inom det låglänta området norr om
Värnamovägen beräknas vattennivån vid detta regn ligga på nivån ca +146,6 meter över
havet (möh).
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3

Föreslagen VA-försörjning
Principutformning av VA-systemet redovisas på VA-plan, bilaga 2.

3.1

Dagvatten

3.1.1 Målsättning
Med hänsyn till bland annat gällande flödes- och översvämningskrav som gäller för utbyggnaden av det nya verksamhetsområdet är målsättningen att:
• vattnet från hårdgjorda ytor ges möjlighet att rinna ut över gräsförsedda dräneringsstråk där vattnet fördröjs och eventuella föroreningar i vattnet kan bindas och tas upp
av växterna tidigt i avvattningssystemet.
• gräsförsedda avvattnings-/infiltrationsstråk föreslås utföras utmed gator och inne på
tomter utmed tomtgränsen (förgårdsmarken).
• beroende på typ av etablering som sker inom området, och om risk finns för förorening
av vattnet, kan det bli aktuellt att samla upp vattnet i täta ledningar och avleda detta till
en tät damm och vid behov leda vattnet vidare till avloppsreningsverket.
• om det finns risk för utsläpp av förorenat vatten bör ytorna göras täta så att vattnet inte
förorenar bland annat grundvattnet.
• vid hantering av dagvattnet för området är det viktigt att vattnet som avleds från området har sådan kvalité att detta inte förorenar yt- och grundvatten samt nedströms belägen recipient.
• dagvatten från fastigheter, vägar och allmän mark inte får avledas direkt till Ilabäcken
utan måste först fördröjas och renas i fördröjningsmagasin och avvattningsstråk.
3.1.2 Principer
Nederbörd från ett regn med 20 års återkomsttid ska kunna tas omhand i fördröjningsmagasin inom respektive fastighet.
Vid nederbördstillfällen upp till 50 års återkomsttid leds dagvattnet från fastigheter och
gator till fördröjningsmagasin för respektive kvarter.
Är nederbörden större än vid ett 50-årsregn leds dagvattnet vidare till det låglänta partiet
norr Värnamovägen som kommer att översvämmas som visas i bilaga 2. Översvämningen beror på en reglering av flödet som görs vid Ilabäcksvägen cirka 300 meter nedströms Värnamovägen. Detta görs för att förhindra mark- och källaröversvämningar
längre ner i dagvattensystemet.
För att målsättningen ska uppfyllas får inget dagvatten från tak- och hårdgjorda ytor avledas direkt till brunnar och ledningar och vidare till befintliga diken eller avvattningsstråk.
Allt dagvatten ska, innan detta får avledas till öppna avvattningsstråk, ledas till ett fördröjningsmagasin där en fördröjning och rening av vattnet sker.
För att minska den momentana dagvattenmängden och avledandet av ett eventuellt förorenat dagvatten är principen att ta hand om dagvattnet så tidigt som möjligt i avvattningskedjan.
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Utformning av gator med bland annat dränerande svackdiken redovisas på gatusektionerna i figur 3. För extrema nederbördssituationer ska det finnas avvattningsstråk på båda
sidor av gatan.

Figur 3. Gatusektioner. Läge se bilaga 1.

För att möjliggöra bräddning från magasinen på tomtmark till vägdiket ska detta ligga
minst 1,5 meter lägre än tomtmarken.
3.1.3 Avskärande dag- och dräneringsvattenstråk
För att hindra ytvatten att rinna in på kvartersmark från högre liggande naturmark eller
annan mark anläggs avskärande diken. Även där naturmark lutar mot högre liggande
kvartersmark anläggs diken för att undvika att marken försumpas.
3.1.4 Uppsamlande dagvattenstråk
Om det är möjligt med hänsyn till dagvattenkvalitén bör vattnet så långt möjligt ges möjlighet att rinna ut över vegetationsytor eller andra typer av infiltrationsytor där vattenavrinningen fördröjs. Genom att undvika en direktavledning av vattnet via brunnar och ledningar minskar även anläggningskostnaderna.
Vid det mer naturanpassade systemet är det särskilt viktigt att man ur funktions-, dränerings- och höjdsynpunkt studerar området i ett större sammanhang. Tekniken bygger på
att låta dagvattnet rinna uppe på ytan och så nära markplanet som möjligt och samtidigt
bygga upp systemet från grunden med en noggrann höjdsättning där ordentliga marklutningar skapas ut från byggnader och hårdgjorda ytor. Genom att placera byggnaderna
och hårdgjorda ytor högt och luta marken ut från dessa, mot infiltrations-/dagvattenstråk
som placeras utmed tomtgränser och angränsande vägar, kan ett ”trögt dagvattensystem” skapas.
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Infiltrations-/dagvattenstråken utförs som mjukt skålade svackdiken och förses med en
gräsyta med underliggande material i form av grovt grus och en uppsamlande ledning i
botten av dessa som kringfylls med makadam.
3.1.5 Trafikverkets vägar
Vägdagvatten från väg 25 avleds idag via befintliga vägdiken i anslutning till vägen och
belastar Ilabäcken. Här är det möjligt för Trafikverket att anlägga ett fördröjnings- och
reningsmagasin för att inte belasta Ilabäcken med stora flöden då bäcken redan idag är
hårt belastad med dagvatten.
För väg 707 utmed planområdet avleds vägdagvattnet via befintliga diken som ansluter till
Ilabäcken.
3.1.6 Dagvattenhantering inom tomtmark
Byggnader
Byggnader bör placeras på tomternas högsta delar för att tomten ska fungera optimalt ur
avvattning- och masshanteringssynpunkt. Färdig golvnivå (FG) för byggnad ska ligga
cirka 1,5 meter över högsta vattennivån i angränsande avvattningsstråk och fastighetens
fördröjningsmagasin.
Endast källarlösa byggnader får utföras inom utbyggnadsområdet.
Om lågt belägna lastramper utförs, måste dag- och dräneringsvattnet från dessa pumpas
till dagvattensystemet.
Gårds- och parkeringsytor
Utmed tomtgränserna som gränsar mot gator, tomter och naturmark ska infiltrationsstråk
anläggas. I botten av dessa anläggs en uppsamlande dränerande ledning som kringfylls
med makadam och över denna ett lager med grovt grus. I ytan av stråket läggs ett lager
av sandinblandad matjord som gräsfrösås. Stråken utförs med en bredd av cirka 3 meter
och avvattningsskålen ges ett djup av cirka 0,5 meter. Se bilaga 4.
Parkeringsytor förses med rasterytor där dagvattnet ges möjlighet att infiltrera samtidigt
som eventuella föroreningar i dagvattnet ges möjlighet att bindas upp i ytan.
Parkeringsytorna ska ges en marklutning så att dagvattnet från dessa leds ut till lägre
belägna infiltrationsstråk.
Även övriga gårdsytor lutas ut mot stråken som ska anläggas utmed tomtgränserna.
För att kunna magasinera dagvattnet i infiltrationsstråken är det viktigt att höjdsättningen
av dessa utförs relativt plana och med en lutning i längsled av cirka 2 promille.
Inom tomtmarken ska det finnas en infiltrationsbenägen yta av minst 15 % av tomtytan.
Infiltrationsytor ska även anläggas i anslutning till parkeringsytor och övriga hårdgjorda
ytor där dagvattnet ges möjlighet att infiltrera.
Takytor
Om det är möjligt ska takvattnet ledas ut över mark- och infiltrationsytor. I det fall detta
inte är genomförbart kan vattnet ledas direkt till de djupare delarna av dagvattenstråken
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utmed tomtgränserna eller samlas upp i dagvattenmagasin som anläggs inom tomtmarken.
Fördröjningsvolymer
Fördröjningsvolymen för magasin utgörs av volymen över den högsta dämningsnivån i
dagvattenledning eller avvattningsstråk som magasinet ska avleda sitt tömningsflöde till.
För magasin med permanent vattenyta utgörs fördröjningsvolymen över vattenytans nivå.
Hänsyn ska även tas till utformning och nivåer på angränsande mark till magasinen.
Om man antar att en tomt är cirka 3 ha stor och räknar med att magasinera ett regn med
en återkomsttid av cirka 20 år, inom tomtmark, samtidigt som ett strypt dagvattenflöde
från fördröjningsmagasin bestäms till cirka 10 l/s x ha tomtyta erfordras en magasinsvolym av cirka 475 m3. Detta motsvarar en volym av cirka 160 m3/ha tomtyta.
I det fall magasinen inom tomten är helt fyllda med dagvatten måste överskottsvattnet
kunna rinna vidare via avvattningsstråk utmed vägarna.
För en tomt som är cirka 3 ha stor innebär det att infiltrationsstråken utmed tomtgränserna antas få en längd av cirka 450 m där dagvattnet kan fördröjas. Stråken rymmer cirka
1 m3/m. Stråket rymmer härmed cirka 450 m3 dagvatten. Det öppna fördröjningsmagasinet föreslås rymma cirka 250 m3.
Detta ger en total fördröjningsvolym av cirka 230 m3/ha tomtyta. Denna volym motsvarar
ett regn med en återkomsttid av cirka 20 år och ett samtidigt tömningsflöde av cirka 10 l/s
x ha tomtmark.
När magasinet, cirka 700 m3, är fullt och ett regn med en återkomsttid av cirka 50 år faller
över ytan sker detta efter en regnvaraktighet av cirka 25 minuter. Regnintensiteten motsvarar då cirka 250 l/s x ha och vid en viss fördröjningseffekt blir regnintensiteten härmed
(250 l/s x ha x 0,9) cirka 225 l/s x ha. Dagvattenflödet från tomten motsvarar härmed
(Ared = 2,38 ha x 225 l/s x ha / 3 ha) cirka 179 l/s x ha.
Om ingen magasinering av dagvattnet utförs för ett regn med en återkomsttid av cirka 50
år och en varaktighet av cirka 10 minuter motsvarar detta en regnintensitet av cirka 400
l/s x ha.
3.1.7 Reglerbrunn för dagvatten
I förbindelsepunkten för dagvatten anläggs en reglerbrunn, se figur 3, som stryper dagvattenflödet från respektive tomt. Storleken på flödet bestäms av Alvesta kommun med
hänsyn till den tomtyta som är ansluten till dagvattensystemet.
Uppströms reglerbrunnen dämmer dagvattnet upp i infiltrationsstråken och fördröjningsmagasin som ska anläggas inom tomtmark. I och med att uppdämningsnivån i vissa fall
kan ligga i nivå med marknivån ska husgrundsdräneringarna inte anslutas till reglerbrunnen eller dagvattensystemet uppströms denna.
För att undvika en uppdämning i husgrundsdräneringarna ska dessa förläggas på en
betryggande nivå över marknivån vid infiltrationsstråken och dessutom anslutas till dagvattensystemet nedströms reglerbrunnen. Se bilaga 4.
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3.1.8 Avrinning i öppna avvattningsstråk
Avledning av naturmarksflöde och vägdagvatten samt avvattning av det planerade utbyggnadsområdet föreslås i huvudsak ske via öppna avvattningsstråk. Från de föreslagna fördröjningsmagasinen avleds vattnet vidare till Ilabäcken.
Fördelen med en öppen avledning av dagvattnet är bland annat följande:
• Öppna avrinningsstråk har stor avledningskapacitet jämfört med slutna rörledningar.
• Avvattningsstråken kan anläggas med en liten bottenlutning samtidigt som avvattningskapaciteten är stor.
• Dämningsnivån i de öppna stråken är liten trots den stora avvattningskapaciteten.
• Den lilla bottenlutningen och låga dämningsnivån innebär att omfattning av uppfyllnader av lågt belägna partier inom planområdet blir mindre än vid konventionell dagvattenhantering.
• En fördröjande och renande effekt erhålls av dagvattnet.
• Den öppna avledningen av dagvattnet kan gestaltas så att detta ger ett positivt miljötillskott för området.
3.1.9 Dagvattenmagasinering för hela planområdet
Som nämnts tidigare ska nederbörd från ett regn med 20 års återkomsttid kunna tas omhand i fördröjningsmagasin inom respektive fastighet.
Vid nederbördstillfällen upp till 50 års återkomsttid leds dagvattnet till fördröjningsmagasin
för respektive kvarter. Storleken på dessa magasin framgår av tabell 1. Magasinen utförs
med filtervallar som släpper igenom ett utflöde på cirka 20 l/s. De förses även med
bräddavlopp i form av skibord som vattnet får rinna över vid större regn.
Öppet magasin

Volym (m3)

Bottennivå
(möh)

Max vattenyta
(möh)

Magasinskrön
(möh)

a

2740

+146,90

+147,50

+148,00

b/c

4600

+146,90

+147,50

+148,00

d

900

+149,40

+150,00

+150,50

e

1400

+147,10

+147,70

+148,20

f

3500

+149,40

+150,00

+150,50

g

1050

+148,70

+149,30

+149,80

h

800

+147,10

+147,70

+148,20

Totalt

14990

Tabell 1. Fördröjningsmagasin
Är nederbörden större än vid ett 50-årsregn kommer det låglänta partiet norr om Värnamovägen att översvämmas som visas i bilaga 2. Översvämningen beror på en reglering
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av flödet som görs vid Ilabäcksvägen cirka 300 meter nedströms Värnamovägen. Detta
görs för att förhindra mark- och källaröversvämningar längre ner i systemet.
Vid beräkning för ett 100-årsregn kommer vattenytan i det låglänta partiet att nå en nivå
på +146,6 möh.

3.2

Husgrundsdränering
Vatten från husgrundsdräneringar avleds via täta avloppsledningar inom den egna
fastigheten. För att inte riskera att dagvatten dämmer upp i husgrundsdräneringarna
ansluts den täta avloppsledningen till dagvattensystemet nedströms fördröjningsmagasinet som är beläget inom den egna fastigheten. Se bilaga 4.

3.3

Spillvatten
Spillvattnet från området avleds med självfall till en föreslagen avloppspumpstation som
föreslås anläggas i den centrala delen av området. Från stationen pumpas spillvattnet till
en befintlig spillvattenledning som är belägen i Ryttarvägen sydost om området.
Nödavlopp från pumpstationen ansluts till en föreslagen dagvattenmagasin intill
stationen. Härmed är det möjligt att på ett effektivt sätt kunna ta hand om det bräddade
avloppsvattnet.

3.4

Vatten
Försörjning av dricksvatten till de nya områdena förutsätts kunna tryggas via det kommunala vattennätet. Anslutning föreslås ske i Ryttarvägen i Påvelsgårdsområdet. För att erhålla rundmatning kan anslutning även ske till Orrakullen etapp 1.
Vattenledningarna inom området föreslås att inte dimensioneras för brandsläckning utan
dessa dimensioneras för det s k ”alternativsystemet”. Detta innebär att brandskyddet
inom området vid eventuellt behov måste säkerställas med hjälp av vattenbassänger som
utförs inom berörd fastighet.
Eventuell kan tryckhöjning erfordras för vattenförsörjningen inom området.

4

Höjdsättning
Vid höjdsättning kvarters- och gatumark ska hänsyn tas till dämningsnivåerna dels i översvämningsområdet, dels i 20- respektive 50-årsmagasinen. Den lägsta delen av varje
tomt ska vara vid fördröjningsmagasinet. När ett större regn, än det magasinet är dimensionerat för, inträffar ska vatten kunna rinna vidare till 50-årsmagasinet.
Principer för höjdsättning redovisas på höjdsättningsplan, bilaga 1.
Vid höjdsättnigen ska en strävan vara att erhålla en balans då det gäller schakt- och
fyllnadsmassor inom utbyggnadsområdet. För att kontrollera detta har massberäkning
utförts.
Vid höjdsättning av tomtmarken bör denna utföras så att inte dagvattnet måste tas om
hand av brunnar och ledningar utan marken ska ges en lutning av minst 1 % ut från byggnader och fram till ett mjukt skålat gräsförsett infiltrationsstråk med en bredd av 3 meter
som anläggs utmed tomtgränsen (förgårdsmarken). Se bilaga 4.
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Färdigt golv för byggnad ska ligga cirka 1,5 meter över högsta vattennivå i angränsande
fördröjningsmagasin och avvattningsstråk inom tomtmark.
Det är viktigt att se till så att inga instängda partier skapas. Dagvattnet ska vid stora
nederbördstillfällen ges möjlighet att rinna av uppe på markytan ut från kvartersmark till
lägre belägen mark där vattnet inte orsakar skador på byggnader eller andra konstruktioner.
Vid tomtmark som av höjd- och masshanteringsmässiga skäl måste följa den naturliga
marklutningen föreslås att dessa tomter planeras med byggnation av fastigheter i den del
av tomten som ligger högst höjdmässigt. Detta för att skapa ytor inom tomtmark som ger
minimal masshantering inom området för att hålla nere kostnaderna i byggnationen.
Beroende på de geotekniska förhållandena måste de föreslagna marknivåerna bland
annat anpassas till dessa förhållanden.
Exempel på höjdsättning mellan väg och tomtmark redovisas på figur 3.

5

Masshantering
Vid beräkning av schakt- och fyllnadsmassor för området har antagits ett vegetationslager
med en tjocklek av cirka 0,5 meter som inte kan utnyttjas för uppfyllnad av tomt- och vägmark.
Areal (m2)

Schakt (m3)

Fyll (m3)

Balans (m3)

Vegetation (m3)

A

87 500

0

110 700

-110 700

43 750

B+C

138 500

202 700

27 800

174 900

69 250

D

22 500

300

22 200

-21 900

11 250

E

39 000

11 500

10 200

1 300

19 500

F

97 700

1 800

35 300

-33 500

48 850

G

29 700

100

22 200

-22 100

14 850

26 100

6 700

19 400

20 600

242 500

235 100

19 400

207 450

Delområde

Huvudgator
Totalt

414 900

Bullervall

62 000

Tabell 2. Massberäkning
I samband med detaljprojekteringen utförs en detaljerad höjdsättning av området.
Av bilaga 3 framgår områden med schakt respektive fyll.
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6

Ytor för vegetationsmassor
Mängden vegetationsmassor blir stor för områden av det aktuella slaget. Dessa massor
är inte användbara inom tomtmark. För att ge plats åt dessa inom planområdet bör det
avsättas mark för omhändertagandet av dessa. Väl utformat kan detta skapa omväxling i
ett område som annars riskerar att uppfattas stort och enformigt med stora plana ytor.
Läggs vegetationsmassor med en genomsnittlig fyllnadshöjd av 5 meter motsvarar detta
10 % av kvartersarealen. En bullervall föreslås mellan matargatan och Påvelsgårdsområdet, se bilaga 1. Denna rymmer cirka 60 000 m3 vegetationsmassor.

7

Gator
I norr gränsar området till väg 25 och i söder till Värnamovägen.
Angöring till området sker via Värnamovägen i söder. I nordväst sker anslutning till Orrakullen etapp1 och i nordöst till Sköldstavägen. I en framtid är det möjligt att ansluta till väg
25 vid Sköldstavägen.
Körbanan görs 8,0 m bred och på ena sidan av vägen utförs grunda gräsförsedda infiltrationsstråk med en bredd av 3,0 m och ett djup av cirka 0,3 m. Vid sidan av infiltrationsstråket utförs en GC-väg med bredden 2,5 m. För avvattning vid extrema nederbördssituationer ska det finnas ett öppet avvattningsstråk på ena sidan av gatan. Bredden på
avvattningsstråken bör vara 15-17 meter beroende av kvarterens nivå i förhållande till
gatan. Avvattningsstråken mynnar i fördröjningsmagasinen för 50-årsregn.
Med denna utformning finns goda möjligheter att få plats med ledningar för VA, el, tele
mm.
Exempel på gatuutformning redovisas i figur 3.

8

Etappindelning
Etapputbyggnaden styrs bland annat av VA-utbyggnaden och massförhållandena inom
området. Om möjligt bör det vara massbalans inom respektive etapp.

9

Fortsatt arbete
En översiktlig geoteknisk undersökning bör utföras innan slutlig utformning av kvartersmarken görs.
I samband med att detaljprojekteringen utförs för området bör en noggrannare beräkning
av dagvattenförhållandena utföras med hjälp av en dagvattenmodell samt att den föreslagna höjdsättningen av området studeras ytterligare.
Behovet av separata dagvattenledningar för husgrundsdräneringsvattnet studeras i samband med detaljprojekteringen. Detta för att eliminera risken för uppdämningar av dagvatten i husgrunderna.
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PLANUTREDNING

VMB - Vatten mätarbrunn

VBP - Vatten brandpost

VBP - Vatten brandpost
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PLANUTREDNING

VBP - Vatten brandpost
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VBP - Vatten brandpost

PLANUTREDNING

Bilaga 4. Principer för tomtmark
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