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Sammanfattning
Orust kommun planerar att ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse i Svanesunds norra centrum.
I detaljplaneområdet ingår parhus och flerbostadshus med upp till 5 våningar samt gator och förskola.
I denna utredning har Norconsult studerat möjligheten att försörja området med VA samt möjligheten
att anlägga lokalgator i området. VA-ledningsläge och gatuutformning har reviderats efter samråd.
Planområdet är ca 6,3 ha stort, och marken utgörs i huvudsak av skogsmark, med berg i dagen och
öppna ängsytor. Områdets södra del är flackt och norra delen är kuperad med stora höjdskillnader.
För att uppnå dimensionerade dricksvattenflöde och vattentryck krävs att den nya vattenledning i
detaljplaneområdet ansluts till befintlig vattenledning som klarar att leverera både tillräckligt flöde och
tryck. Närmast större vattenledning (160 mm) är placerad ca 250 m söder om Färjevägen vid
Kaprifolvägen.
Vid tryckmätningen under ett dygn uppmättes minimum trycknivå vid Kaprifolvägen på +68 m.
Eftersom dimensionerande trycknivå för 5 våningshusen är +73 m innebär att det krävs intern
tryckstegring i byggnaderna. Dock kan de övriga byggnaderna inom planområdet troligen försörjas
utan intern tryckstegring.
Det är svårt att säkerställa om brandvattenkravet på 22 l/s kan levereras till detaljplaneområdet till en
trycknivå på +49-58 m vid högsta belägna brandpost. Vilken trycknivå som är dimensionerande för
brandposten beror på Räddningstjänstens krav på placering av brandposter inom detaljplaneområdet.
Det är önskvärt att undvika att tryckstegra vatten inom detaljplaneområdet enbart för att klara
brandvattenkravet. Eftersom det innebär att pumparna måste dimensioneras för en sällsynt händelse.
Det råder stor osäkerhet hur mycket dricksvattenmängd som kan levereras till Svanesund. Idag är
normal förbrukning på 8-10 l/s enligt VA-avdelningen. Det krävs vidare utredning för att säkerställa en
långsiktig och trygg dricksvattenförsörjning samt uppfyllande av brandvattenkrav inom
detaljplaneområdet och för hela Svanesund. Ett sätt är att bygga upp en vattenmodell för att kunna
simulera olika nuvarande och framtida driftförhållanden.
Spillvatten från detaljplaneområdet kan anslutas till befintlig spillvattenledning 200 mm PVC i
Färjevägen.
Om det finns tillräcklig kapacitet i befintlig anslutande ledningar är inte verifierat i utredningen.
Planerad exploatering innebär en ökad hårdgöringsgrad vilket medför ökade dagvattenflöden samt
föroreningshalter. För fördröjning och rening föreslås två uppsamlande anläggningar. Ett
makadammagasin föreslås under parkeringsplatsen vid förskolan och en våt dagvattendamm i den
södra delen av planområdet. Placeringen av dagvattenanläggningar är schematisk placerad inom
detaljplaneområdet.
Recipient för dagvatten från planområdet är Havstensfjorden. Recipientens ekologiska status är
Måttlig med miljökvalitetsnormen att uppnå God ekologisk status 2027. Den kemiska statusen är
Uppnår ej god, miljökvalitetsnormen är att uppnå God kemisk ytvattenstatus till år 2027 (med
undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter). Planens
genomförande bedöms inte försvåra arbetet med uppfyllande av MKN.
Området föreslås höjdsättas och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100-årsregn
inte skadar byggnader. Då området ligger högre än närliggande bebyggelse, behöver extrem
nederbörd kunna hanteras på ett sådant sätt att nedströms översvämning förhindras. Det befintliga
diket i planområdets västra gräns föreslås dimensioneras för att omhänderta flödet vid ett 100årsregn, samt utformas för att avleda dagvatten från naturmarken uppströms och förhindra att vatten
avleds mot angränsande fastigheter eller genom delar av planområdet där bebyggelse planeras. Det
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är viktigt att höjdsättning av byggnad och mark inom planerad förskoletomt sker på ett sätt så att
instängda områden undviks.
Terrängen inom området har stora höjdskillnader och medför stora utmaningar för gatugeometrin.
Gatunätet har anpassat till befintlig terräng och har som största längslutning ca 7,4%. Gatunätets profil
är baserad på grova inmätningar av området och kommer behöva förfinas i senare skede av projektet.
Korsningen med Färjevägen kommer hantera den mesta av den alstrade trafiken från området.
Översiktliga kapacitetsberäkningar visar inte på några kapacitetsproblem i korsningen.
Efter att detaljplanen varit på samråd har justeringar gjort för att hantera det synpunkter som har
inkommit. Området ansluts till befintligt vägnät via en ny korsning som anläggs öster om befintlig
korsningen mellan Färjevägen/Kaprifolvägen. Befintlig anslutning från Almyrevägen i korsningen
Färjevägen/kaprifolvägen stängs och boende som i dagsläget använder korsningen behöver använda
den nya korsningen.
Längslutningen på den nya lokalgatan blir kraftig men är baserad samma grova underlag som tidigare
förslag. Förslaget behöver förfinas i senare skeden av projektet.
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Begreppsförklaringar
Anslutna personer (p): Antal personer inom ett avrinningsområde vars bebyggelse är ansluten till
avloppsledningsnät.
Avloppsvatten: Vatten, i regel förorenat, som avleds i rörledning, dike eller dylikt. Det kan bestå av
spillvatten, processvatten, kylvatten, dagvatten och dränvatten.
Avrinningsområde: Område från vilket vatten kan avledas med självfall eller genom pumpning till en
och samma punkt. I ett avloppssystem bilder de naturliga höjderna – vattendelarna – områdesgränser
för såväl spill- som dagvattenledningssystemen.
Avrinningskoefficient: Avrinningskoefficienten (ϕ) är ett mått på den maximala andelen av ett
avrinningsområde som kan bidra till avrinningen. Den beror förutom på exploateringsgrad och
hårdgörningsgrad även på områdets lutning samt regnintensiteten. Ju större lutning och ju högre
intensitet, desto större avrinningskoefficient.
Avrinningsstråk: Stråk inom ett bebyggt område där vatten tillåts rinna på ytan i samband med regn
eller snösmältning.
Brandvatten: Vatten från brandposter som används för att släcka brand.
Bräddutlopp: Bräddutlopp ingår som en nödvändig komponent i kombinerade avloppssystem för att
avlasta dem och förhindra källaröversvämningar. Anordnat utlopp från fördröjningsmagasin då mer
vatten än magasinet är dimensionerat för tillförs.
Bräddavloppsvatten: Orenat eller ofullständigt renat avloppsvatten som släpps ut från ledningsnät för
spillvatten eller reningsverk, och som inte leds via en provtagningspunkt som används för behandlat
utgående avloppsvatten.
Dagvatten: Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten
Dränering: Avvattning av mark genom avledning av vatten i den omättade zonen och grundvatten i
rörledning, dike eller dräneringsskikt.
Dränvatten: Vatten som avleds genom dränering.
Duplikatsystem: Separerat avloppsystem med skilda ledningar för spillvatten och dagvatten.
Förbindelsepunkt: Punkt där fastighetens servisledning kopplas till allmän VA-anläggning.
Fördröjningsmagasin: Magasin för tillfällig fördröjning av avrinnande dagvatten.
Hushållsspillvatten: Spillvatten från bostäder, kontor, restauranger, skolor, vårdinrättningar och andra
anläggningar av icke-industriell typ.
Infiltration: Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vatten som tränger in i
jord eller berg.
Inströmningsområde: Ett område där grundvatten bildas genom infiltration.
Instängt område: Område varifrån dagvatten ytledes inte kan avledas med självfall.
Kombinerat system: Avloppssystem med gemensam ledning för spillvatten, dagvatten och dränvatten.
LOD: Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD). En förkortning som historiskt använts som ett
samlingsnamn för olika typer av lokal hantering av dagvatten.
LTA: Lätt tryckavlopp. Tryckavloppssystem med små ledningsdimensioner och med en avloppspump
för varje fastighet eller mindre grupp av fastigheter.
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Lågstråk: Stråk inom ett bebyggt område dit vatten kommer att söka sig vid avrinning ytledes.
Läck- och dränvatten: Samlingsbegrepp för markvatten, grundvatten och annat vatten som kommer in
i avloppssystemet via otätheter eller som medvetet dräneras via spillvattensystemet.
Maxdygnfaktor: Förhållande mellan maxdygnsavrinning och medeldygnsavrinning.
Maxtimfaktor: Förhållande mellan maxtimavrinning och medeltimavrinning.
Mindygnsfaktor: Förhållande mellan mindygnsavrinning och medeldygnsavrinning.
Nödutlopp: Ett nödutlopp är en anordning i spillvattenledningen i separerade system, som tillåter att
avloppsvatten avleds till recipient, direkt eller via dagvattenledning, när tillflödet överskrider
avledningskapaciteten. Nödavledning kan bero på extrem flödesbelastning eller driftstopp i till exempel
pumpstationer eller ledningar, och tillgrips för att minska risken för källaröversvämningar eller annan
egendomsskada. Nödavledning kan även förekomma i kombinerade system via bräddavlopp i
samband med driftstopp i pumpstation eller ledning.
Personekvivalent (pe): Tal för att beskriva belastningen från såväl allmän verksamhet och industri som
från hushåll på exempelvis en reningsanläggning eller ett ledningsnät. Antal pe för en given
komponent, till exempel spillvattenflöden, beräknas genom att det totala flödet (l/d), divideras med ett
antaget specifikt avloppsflöde per person (l/p/d).
Reducerad area: Den del av ett avrinningsområde som medverkar till avrinningen. Produkten av
avrinningskoefficienten och bruttoarean.
Regnbädd: Samlingsnamn för mindre ytliga utjämningsmagasin för dagvatten. I magasinet planteras
växter, jämför engelska Rain Gardens.
Regnintensitet: Regnintensiteten har historiskt sett uttryckts som liter per sekund och hektar. Denna
enhet skrivs matematiskt och l/s/ha. I VA-litteraturen över åren har en mängd varianter att skriva
enheten använts. De vanligaste är: l/s o ha, l/s och ha, l/s ·ha eller l/s ha.
Rinntid: Den maximala tid det tar för regn som faller inom avrinningsområdet att rinna till den punkt där
allt dagvatten från området avleds. Rinntidens längd är en kombination av den sträcka det avrinnande
vattnet skall tillryggalägga samt den hastighet som vattnet har. Ett annat ord för rinntid är
koncentrationstid, från engelskans ”time of concentration”. Rinntiden kan sägas vara den tid det tar att
koncentrera all avrinning till en punkt.
Separerade system: Samlingsbegrepp för duplikatsystem och separatsystem.
Separatsystem: Separerat system med rörledning för spillvatten samt rännsten eller dike för
dagvatten.
Släckvatten: är den biprodukt som blir kvar efter att en brand är släckt och innehåller många olika
föreningar som är skadliga för miljö och hälsa.
Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och liknande.

n:\107\41\1074123\6 leverans\04 färdig handling\2022-03-08\tillgänglig pdf\färdig handling va och gatuutredning norra
svanesund.docx
2022-03-18 | 5(56)

Uppdragsnr: 1074123 Version:
VA- och gatuutredning Norra Svanesund centrum | Efter samråd

Innehåll
Begreppsförklaringar

4

1

Inledning

8

1.1

Syfte

8

1.2

Underlag

9

1.3

Föreslagen exploatering

9

1.4

Förutsättningar

10

1.5

Dimensioneringsförutsättningar

11

1.5.1 VA-system

11

1.5.2 Gatuutformning

12

2

Orientering
2.1

3

Miljökvalitetsnormer och bedömningsgrunder av
ytvatten

13

2.2

Recipient och statusklassning

13

2.3

Skyddsvärda intressen

15

2.4

Geologi och geoteknik

16

Befintliga anläggningar inom planområdet

18

3.1

Befintliga vatten och spillvattenanläggningar

18

3.2

Befintlig dagvattenhantering

19

3.2.1 Avrinningsområden

19

3.2.1 Befintliga dagvattenflöden

19

3.2.2 Fältbesök

21

Befintliga väganläggning

27

3.3
4

13

Föreslagna åtgärder

28

4.1

Dricksvattensystemet

28

4.1.1 Dimensionerad vattenförbrukning hushållen

28

4.1.2 Dimensionerande brandvattenförbrukning

29

4.1.3 Dimensionerad vattentryck och trycknivå

29

4.1.4 Tillgängligt vattenflöde och vattentryck i befintligt
dricksvattensystem

31

4.1.5 Framtida dricksvattensystemet

32

Spillvattensystem

34

4.2.1 Spillvattenflöde

34

4.2.2 Tillgänglig spillvattenkapacitet nedströms

34

Dagvattenhantering

34

4.2

4.3

n:\107\41\1074123\6 leverans\04 färdig handling\2022-03-08\tillgänglig pdf\färdig handling va och gatuutredning norra
svanesund.docx
2022-03-18 | 6(56)

Uppdragsnr: 1074123 Version:
VA- och gatuutredning Norra Svanesund centrum | Efter samråd

4.4

4.3.1 Framtida dagvattenflöde

34

4.3.2 Erforderlig fördröjningsvolym

35

4.3.3 Principlösningar för dagvattenhantering

35

4.3.4 Föreslaget framtida dagvattensystem

41

4.3.5 Föroreningsberäkningar

42

4.3.6 Höjdsättning

44

4.3.7 Avrinningsvägar vid extrem nederbörd

44

Föreslagen gatuutformning

46

4.4.1 Trafikalstring

46

4.4.2 Påverkan på befintligt vägnät

46

4.4.3 Förslag till gatuutformning

47

4.4.4 Korsningen lokalgata/Färjevägen

47

4.4.5 Parkeringsplats vid förskola

48

4.4.6 Förslag efter samråd

51

5

Slutsats

54

6

Litteraturförteckning

56

Bilagor
Bilaga 1A

Föreslaget VA-system, efter samråd södra detaljplaneområdet -plan

Bilaga 1B

Föreslaget VA-system, efter samråd norra detaljplaneområdet- plan

Bilaga 2A

Föreslagen gatusektion södra detaljplaneområdet -plan

Bilaga 2B

Föreslagen gatusektion norra detaljplaneområdet – plan

Bilaga 3A

Föreslagen infartsgata- profil

Bilaga 3B

Föreslagen gata 2 och 3 - profil

Bilaga 4

Föreslagna typsektioner

Bilaga 5A

Planritning söder efter samråd

Bilaga 5B

Planritning norr efter samråd

Bilaga 6

Profil infartsgata och gata 2 efter samråd

Bilaga 7

Typsektioner efter samråd

n:\107\41\1074123\6 leverans\04 färdig handling\2022-03-08\tillgänglig pdf\färdig handling va och gatuutredning norra
svanesund.docx
2022-03-18 | 7(56)

Uppdragsnr: 1074123 Version:
VA- och gatuutredning Norra Svanesund centrum | Efter samråd

1

Inledning

Orust kommun planerar att bygga parhus, flerbostadshus och förskola i Svanesund centrum, norr om
Färjevägen, se Figur 1. Planprogram för Svanesund centrum har varit ute på samråd under vintern
2020. Orust kommun ska ta fram detaljplan för den norra delen av Svanesunds centrum. På uppdrag
av Orust kommun har Norconsult utarbetat föreliggande VA- och gatuutredning för detaljplanen
Svanesund norra centrum.

Figur 1. Orientering av detaljplanen i norra Svanesund centrum, norr om Färjevägen.

1.1

Syfte

Denna utredning består av en VA- och gatuutredning.
Syftet med VA-utredningen är att utreda behov och möjlighet till dricksvattenförsörjning, avledning av
spillvatten samt omhändertagande av dagvatten inom planområdet utifrån framtida förutsättningar.
Utredningen ska säkerställa att den förändring av markanvändning som detaljplanen föreslås medge
inte medför försämrade förutsättningar för planområdets recipient att uppnå dess miljökvalitetsnorm
(MKN). En översiktlig kartering för området utförs för att identifiera rinnvägar och eventuella lågpunkter
och känsliga områden vid ett skyfallsregn.
Gatuutredningen ska utreda möjligheten till att anlägga ett gatunät inom detaljplanen för Svanesund
centrum. Utredningen utgår ifrån föreslagen nätstruktur framtagen av Orust kommun. Gatuutredningen
utreder även parkeringsbehov och lämplig utformning av parkeringslösning vid förskolan.
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1.2

Underlag

Till grund för denna utredning ligger samtal med beställaren och nedan redovisas underlag.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3

Plankarta norra Svanesund dwg- och PDF-format
VA-karta i dwg-format tillhandahållen 2021-04-22
Planprogram Svanesund centrum – Samrådshandling 2020-09-30
Plankarta Svanesund norra tillhandahållen 2021-04-22
Bullerutredning daterad 2018-06-05
Geotekniskutredning daterad 2018-05-18
Naturvärdesinventering daterad 2018-06-26
Foton tillhandahållen 2021-04-13
Trafikverkets yttrande avseende samråd för planprogram daterad 2020-12-08 och 2020-12-09
Åtgärdsstudie Svanesund, Orust (2017)

Föreslagen exploatering

Inom detaljplaneområdet planeras för radhus och flerbostadshus samt en förskola, se Figur 2. I den
södra delen av detaljplaneområdet planeras 25 lägenheter i radhus med 2,5 våningar och österut
planeras flerbostadshus med 4-våningar med totalt 40 lägenheterna. Längre norrut planeras 20
lägenheter i parhus samt 2 st. 5 våningshus med 40 lägenheter. Totalt inom detaljplaneområdet
planeras för 129 lägenheter. I enlighet med Svenskt Vattens publikation P114 görs antagandet om
boende per bostad till 2,7 personer för småhus och 1,7 personer för flerbostadshus. Totalt antal PE
(personekvivalenter) blir då ca 268 i detaljplaneområdet enligt Tabell 1.
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D:5 vån
ca 40 lgh

C:2 vån
ca 22 lgh
Förskola 8 avd

B:4 vån
ca 40 lgh

A:2,5 vån
ca 25 lgh

E:2 vån
ca 2 lgh

Figur 2. Planerad byggnation inom detaljplaneområdet, före samråd.
Tabell 1. Antal lägenheter och boende som planeras inom detaljplaneområdet.

Område
A
B
C
D
E
Totalt

Typ av boende
Radhus
Flerbostadshus 4v
Parhus
Flerbostadshus 5 v
Parhus

Antal lägenheter
25
40
22
40
2
129

Boende per
lägenhet
2,7
1,7
2,7
1,7
2,7

Boende
68
68
59
68
5
268

I området planeras en förskola med 8 avdelningar. På varje avdelning har antagits ca 15 barn och tre
personal, vilket ger totalt 116 barn och 24 personal.

1.4

Förutsättningar

I Orust kommun är kommunen av tradition inte huvudman för allmän platsmark. Det betyder att det är
olika samfällighetsföreningar som förvaltar allmän platsmark i kommunen.
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I VA-planen anges att dagvattenhanteringen ska lyftas fram i samhällsplaneringen, med beaktande av
klimatförändringar och miljöbelastning, tidigt i planprocessen.
För att minska miljö- och klimatavtryck har Orust kommun i samarbete med Chalmers tekniska
högskola (CTH) utarbetat planeringsstrategier (Orust kommun, CTH, 2018). Planeringsstrategierna
kan användas som riktlinjer för hur Orust kommun kan utvecklas på ett hållbart sätt och ligga till grund
för en kommande översiktsplan och detaljplaner. Utredningen är framtagen utifrån följande strategier
för klimat- och ekoanpassning med syfte att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering:
•

•

•
•
•

Planera tillbakadraganden från områden i risk av översvämning - hantera översvämning
genom att inte placera ny bebyggelse i områden där risken är hög. Nya bostadsområden
rekommenderades att inte placeras under 3,2 meter av dagens havsnivå.
Anpassa efter vattnet – se vatten som en resurs vid nybyggnation genom att planera gröna
områden, multifunktionella ytor för tillfällig översvämning och skapa flödesvägar som avleder
ytvatten kontrollerat.
Skydda det befintliga - använda både permanenta och temporära barriärer som ett sätt att
skydda den existerande byggda miljön längs kusten
Öka medvetenheten – underlätta införandet av klimatanpassningsåtgärder genom att göra
invånarna mer medvetna om kustområdenas sårbarhet
Stöd ekosystemtjänster – Understödja biologisk mångfald genom att integrera naturliga
habitat i planering av nya områden, förebygga grundvattenförorening samt förhindra låga
grundvattennivåer genom att samla, filtrera och återanvända vatten.

1.5 Dimensioneringsförutsättningar
I följande avsnitt redogörs dimensioneringsförutsättningar för föreliggande utredning.

1.5.1 VA-system
Vid dimensionering av dricks- och spillvattenflöden används riktlinjerna enligt Svensk Vattens
publikationer P114 respektive P110. Vid dimensionering av dagvattenanläggning används riktlinjer
enligt Svenskt Vattens publikation P110.
Detaljplaneområdet klassas som ”tät bostadsbebyggelse” med avseende på VA-huvudmannens
ansvar för dagvattenavledning. Det innebär att föreslaget dagvattensystem ska utformas så att flödena
vid ett 20-årsregn inte ska åstadkomma marköversvämning inom detaljplaneområdet, se Tabell 2. I
framtiden väntas även klimatförändringar leda till ökade regnmängder, vilket bör beaktas vid
dimensionering av nytt dagvattensystem. Framtida dagvattenflöde beräknas därför med ett tillägg för
en klimatfaktor om 1,25 som multipliceras med regnintensiteten för valt regn.

Tabell 2. Tabell från P110 (Svenskt Vatten, 2016)
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Förutom VA-huvudmannens ansvar att hantera det dimensionerande regnet har Orust kommun, enligt
P110, ett ansvar för att säkerställa att marköversvämning vid skyfall inte orsakar skador på byggnader
vid minst ett 100-årsregn med inkluderad klimatfaktor. För att undvika skador på ny bebyggelse inom
planområdet bör planområdet höjdsätts på sådant vis att skador inte uppstår vid skyfall.

1.5.2 Gatuutformning
Gatuutredningen har VGU (Vägar och gators utformning) som utgångspunkt. Kraven och riktlinjerna är
inte bindande på kommunala och enskilda vägar men utgör en god planeringsförutsättning.
Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för att uppskatta trafikalstringen från den planerade
bebyggelsen.
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2 Orientering
I följande avsnitt ges en beskrivning av miljökvalitetsnormer och bedömningsgrunder, berörd
recipient och statusklassning för denna, markförhållanden och eventuella skyddsvärda områden
inom och i anslutning till planområdet.

2.1 Miljökvalitetsnormer och bedömningsgrunder av ytvatten
År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet,
med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god
vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster.
I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs och vattenmyndigheten utarbetat
MKN för de vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet. MKN uttrycker den
ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt. Den tidigare målsättningen
var att alla definierade vattenförekomster skulle ha uppnått en god kemisk och ekologisk status år
2015. Detta har dock inte uppfyllts, varvid ytterligare åtgärder behövs i det fortsatta arbetet. Arbetet
med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år, vilket bl.a. innebär att en ny
statusklassning genomförs vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år 2009, den följande år 2015
och nästkommande cykel avslutas följaktligen år 2021.
Bedömningsgrunder för ekologisk statusklassning av ytvatten baseras på kvalitetsfaktorer
bestående av en eller flera parametrar. Statusen klassificeras utifrån en femgradig skala (Hög, God,
Måttlig, Otillfredsställande och Dålig) genom att kvalitetsfaktorerna vägs samman och jämförs mot
referensförhållanden.
Kemisk statusklassning av ytvatten bedöms utifrån särskilda ämnen vars observerade halter
jämförs mot fastlagda gränsvärden. Statusen klassificeras som God, Uppnår ej god eller
Otillfredsställande, där uppmätta halter av ämnen som omfattas av den kemiska statusen inte får
överskrida sitt gränsvärde, om ytvattenstatus ska bedömas som God.
Syftet med statusklassning är att beskriva rådande tillstånd för en ytvattenförekomst och som stöd
för att bedöma vilka MKN som ska fastställas.

2.2

Recipient och statusklassning

Detaljplaneområdet ingår i det delavrinningsområde som rinner mot Havstensfjorden och som tillhör
huvudavrinningsområdet Mellan Göta älv och Bäveån (SMHI, 2021). Recipientens utbredning visas i
Figur 3.
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Figur 3. Recipienten Havstensfjorden markerad i ljusblått och aktuellt område inringat (VISS, 2021)

Den ekologiska statusen för Havsfjorden bedöms enligt aktuell förvaltningscykel till måttlig.
Klassningen baseras på miljökonsekvenstyperna övergödning, flödesförändringar samt särskilt
förorenande ämnen. Betydande påverkan från jordbruk, skogsbruk, enskilda avlopp och urban
markanvändning orsakar övergödning på grund av belastning av näringsämnen. Utsläpp från
avloppsreningsverk orsakar också överskridet gränsvärde för miljögiftet ammonium i ytvattnet. Fjorden
är på grund av långa uppehållstider för yt- och djupvattnet extra övergödningskänslig. Fysiska
strukturer såsom bryggor, småbåtshamnar, sjöfart och musselodlingar ger flödesförändringar som
påverkar bottenerosion, sedimentation och syreförhållanden, med negativa effekter på biologin som
följd. Målet är att recipienten ska uppnå god ekologisk status 2027 (VISS, 2021).
Recipienten uppnår ej god kemisk status p g a höga halter av kvicksilver samt höga halter av
bromerade difenyletrar (PBDE). Utsläpp under lång tid både i Sverige och internationellt har lett till
långväga luftburen spridning och storskaliga luftnedfall av dessa föroreningar, vars gränsvärden
bedöms överskridas i samtliga svenska vattenförekomster.
Recipienten uppnår heller inte kraven för en god kemisk status då gränsvärden för TBT och antracen i
ytvatten överskrids. Avhjälpande åtgärder behöver genomföras för att minska utsläppet av TBT och
för antracen behöver kontrollerande övervakning införas. Det bedöms tekniskt omöjligt att sänka
halterna till nivåer som motsvarar god kemisk status, varför undantag i form av mindre stränga krav
har satts för kvicksilver och PBDE, samt tidsfrist för TBT och antracen. Målsättningen är att
Havsstensfjorden ska uppnå god kemisk ytvattenstatus 2027, men med mindre stränga krav för
kvicksilver och PBDE, vars nuvarande halter inte får öka (VISS, 2021).
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Tabell 3. Statusklassning och miljökvalitetsnorm för vattenförekomst Havstensfjorden enligt VISS (Länsstyrelsen,
2021-04-20)

Status

Miljökvalitetsnormer

Ekologisk status

Måttlig

God ekologisk status 2027

Kemisk status

Uppnår ej god

God kemisk ytvattenstatus*
2027

*) Med undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter

2.3

Skyddsvärda intressen

Enligt miljöinventering består detaljplaneområdet av en igenväxande träningsbana för travhästar i
söder, tidigare åkermark, lövträdsmiljöer samt hällmark i öster. Hällmarkerna ligger som öar i den
tidigare åkermarken. I områdets östra del rinner en bäck som slingrar sig nedåt från Västra Änghagen
området. Bäcken rinner österut och ansluter till havet. I Figur 4 framgår klassningen av naturvärden
enligt utförd naturvårdsinventering.
Det finns en jordbruksfastighet inom området med tillhörande byggnader. Eventuellt kommer
bostadshuset att bevaras men de övriga byggnaderna planeras rivas. Vid infartsvägen till
jordbruksfastigheten finns en trädallé som planeras bevaras vid framtida exploatering.

Figur 4. Utdrag ur Naturvärdesinventering Svanesund, Orust kommun 2018-06-26
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Enligt Fornsök finns det flera arkeologiska fynd i området som utgörs av boplatser, stensättningar och
i söder av hällritningar, se Figur 5.

Stensättning

Boplats

Hällristningar

Figur 5. Utdrag från Fornsök 2020-04-20. Röd markering anger detaljplaneområdet.

2.4

Geologi och geoteknik

Området vid tidigare träningsbanan för travhästar vid Färjevägen är relativt plant men i övrigt lutar
detaljplaneområdet från ca +25 m i söder till ca +45 m i norr med berghällar i nordväst på +58 m.
Jordarterna i området består främst av lera och urberg enligt Figur 6, vilket innebär att
infiltrationsförmågan i området är låg.
I planprogrammet för området anger den geotekniska utredningen att totalstabiliteten för befintliga
förhållanden inom hela området bedöms som tillfredsställande. Dock är området sättningsbenäget där
lera förekommer och ökar med lerdjupet. Torrskorpelera i ytan rekommenderas att behållas så långt
som möjligt för ökad bärighet och lastspridning. Laster eller grundvattensänkningar som kan orsaka
sättningar i leran bör undvikas. Speciellt för området norr om planerad förskola rekommenderas att
träd och växtlighet bevaras i slänten då dess rötter hjälper till att stabilisera slänten.
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Förklaring

Figur 6. Jordarter vid detaljplaneområdet (SGU, 2021). Svart markering anger detaljplaneområdet.
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3 Befintliga anläggningar inom planområdet
I nedan kapitel redovisas befintliga VA-system och gatuanläggningar före exploatering.

3.1

Befintliga vatten och spillvattenanläggningar

I detaljplaneområdet finns allmänna vatten- och spillvattenledningar för anslutning av
jordbruksfastigheten i området samt två fastigheter vid Ekebovägen, se Figur 7. Ledningarna inom
området ansluter till ledningar utmed Färjevägen. Spillvatten avleds till reningsverket i Svanesund.

N

Figur 7. Befintligt VA-system i anslutning till detaljplaneområdet (orange linje = detaljplaneområdet, röd linje=
spillvattenledning, blå linje= vattenledning och grön linje= dagvattenledningar/trummor).
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3.2

Befintlig dagvattenhantering

I detta kapitel beskrivs befintliga dagvattenförhållanden inom området. Utöver studier av erhållet
underlag har en observation på plats utförts 2021-05-14.

3.2.1 Avrinningsområden
Planområdet är ca 6,3 ha stort, och marken utgörs i huvudsak av kuperad skogsmark, med berg i
dagen och öppna ängsytor.
Planområdet har delats in i delavrinningsområden för beräkning av dagvattenflöden, se Figur 8.

4

1

3

2

Figur 8. Delavrinningsområden för beräkning av dagvattenflöden

3.2.1 Befintliga dagvattenflöden
Beräkning av dimensionerande flöden har skett med rationella metoden enligt Svenskt Vattens
publikationer P110 och P104, enligt följande formel:
Q = A × φ × i ×kf
Q = dimensionerande flöde [l/s]
A = avrinningsområdets totala yta [ha]
φ = avrinningskoefficient [-]
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i = dimensionerande regnintensitet [l/(s,ha)]
kf = Framtida klimatfaktor

Det dimensionerande flödet från respektive avrinningsområde erhålls då hela området bidrar med
avrinning, d.v.s. då den tidsmässigt 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.
Den dimensionerande rinntiden inom varje område sätts lika med regnvaraktigheten, varvid det
dimensionerande flödet (Q) erhålls.
Rinntiden har beräknats till 20 minuter för delområde 1,3 och fyra och till 30 minuter för delområde 2.
Antagen markanvändning och areor redovisar i Tabell 4 tillsammans med beräknade flöden för regn
med återkomsttid på 5, 10, 20 respektive 100 år. Det totala beräknade flödet från planområdet vid ett
regn med 10 års återkomsttid blir således ca 80 l/s.
Tabell 4. Befintlig markanvändning och beräknade flöden för regn med en återkomsttid på 5, 10, 20 respektive
100 år.

Yta
(m2)

Yta
(ha)

Avr.
koeff

Red
Q
Q
Q
area
51020(ha) årsregn årsregn årsregn
(l/s)
(l/s)
(/s)

Q
100årsregn
(l/s)

Tak

595

0,06

0,9

0,054

6

8

10

17

Grusyta

415

0,04

0,2

0,008

1

1

2

3

17093

1,71

0,1

0,171

21

26

32

55

Tak

450

0,05

0,9

0,041

4

5

6

10

Grusväg

530

0,05

0,2

0,011

1

1

2

3

Gräsyta

9656

0,97

0,1

0,097

9

11

14

24

6900

0,69

0,1

0,069

8

10

13

22

Skogsmark

12975

1,30

0,1

0,130

16

20

25

42

Totalt

48614

4,9

2,6

0,6

66

82

104

176

Delområde 1 (öst)

Bergig skogsmark
Delområde 2 (syd)

Delområde 3
(framtida förskola)
Skogsmark/gräsyta
Delområde 4
(skogsområde norr)
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3.2.2 Fältbesök
Inom området ligger ett äldre bostadshus med tillhörande mangårdsbyggnad, samt en större förfallen
byggnad som förr användes som hönseri. En mindre grusväg leder upp till den obebodda gården. I
områdets nordvästra del står det en vattenreservoar som inte är i bruk. Figur 9 och Figur 10 visar
byggnaderna.

Figur 9. Det gamla hönseriet

Figur 10. Vattenreservoar ur bruk i nordvästra planområdet.
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Sydvästra delen av området utgörs av en relativt flack, gräsbevuxen yta som förr använts som
travbana. Ytan dräneras till ett dike, som också avvattnar Almyrevägen som löper längs södra
planområdets gräns, se Figur 11.

Figur 11. Dike för vägavvattning samt avvattning av f.d. travbana.

Terrängen i norra delen av området präglas av stora höjdskillnader (se Figur 12), där markytans
nivåer varierar från som mest ca + 59 m i nordväst till som lägst ca + 24 m i sydöst.
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Figur 12. Nivåskillnader i norra områdesdelen.

I planområdets västra gräns, längs den f. d travbanan, finns ett befintligt dike som avleder dagvatten
från planområdet samt från angränsande fastigheter i väster (se Figur 13. Dike längs planområdets
västra gräns.). Diket mynnar i Almyrevägens vägdike i söder.

Figur 13. Dike längs planområdets västra gräns.
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Dagvatten från området avrinner främst söderut mot Almyrevägen och Färjevägen, där det
samlas upp i diken och avleds vidare via vägtrummor, diken och ledningar till recipienten
Havstensfjorden som är belägen några hundra meter öster om planområdet.
I anslutning till detaljplaneområdet finns kommunalt dagvattensystem utbyggt för delar av
närliggande bostadsbebyggelse samt vägavvattning. Området är inte anslutet till kommunalt
dagvattennät.
Vid platsbesöket noterades vattenansamlingar på flertalet ställen, främst inom södra planområdet (se
Figur 14). Även under platsbesöket regnade det kraftigt till och från och större mängder vatten
avleddes via diken inom och i anslutning till området.

Figur 14. Vattenmättad mark i södra planområdesdelen vid f.d travbana.

Marken som tidigare utgjorts av en travbana var vattenmättad. I den f. d travbanan påträffades även
flera dränledningar, med utlopp i ett angränsande dike i söder, som också utgör vägdike för
Almyrevägen. De vägdiken som avvattnar Färjevägen, som löper parallellt med Almyrevägen och
strax utanför planområdets södra gräns, är förbundna med Almyrevägens avvattning genom en
kulvert nedanför den f.d. travbanan.
En nedstigningsbrunn för dagvatten återfanns även längst ner i sydvästra delen av området (se Figur
15), med inlopp västerifrån och utlopp mot Almyrevägens vägdike.
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Figur 15. Nedstigningsbrunn för dagvatten.

En möjlig uppsamlingsbrunn för dagvatten påträffades också på gården innanför
mangårdsbyggnaden (se Figur 16). Locket kunde dock inte öppnas för närmare observation.

Figur 16. Möjlig uppsamlingsbrunn för dagvatten.

Längs planområdets östra gräns rinner en bäck som kuverteras under Färjevägen och avrinner sedan
vidare österut mot Havstensfjorden (se Figur 17 och Figur 18). En mindre del av östra planområdet
avvattnas till bäcken.
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Figur 17. Bäcken strax innan den kulverteras under Färjevägen.

N

Bäck

Figur 18. En bäck löper öster om planområdet och fortsätter söder om Färjevägen och vidare österut mot havet
(Källa: www.viss.lansstyrelsen.se). Planområdet är markerat med rött.
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3.3

Befintliga väganläggning

Planområdet som illustreras i Figur 2 består idag av orörd naturmark med berg. Platsen är kraftigt
kuperad med varierande terräng. Den varierade terrängen innebär höjdskillnader inom planområdet
på upp till 10 meter. Tomten avgränsas i söder av Färjevägen och i norr av kraftiga höjdskillnader.
Färjevägen ansluter i öster till färjeläget i Svanesund och är den viktigaste vägen igenom Svanesund.
Vägen är en genomfartsgata och en av förbindelserna mellan fastlandet och Orust. Trafikmätningar på
Färjevägen från år 2020 visade att årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) var 3 160 fordon/dygn. Trafiken är
koncentrerad i samband med bilfärjans ankomst och avgång, framförallt i rusningstid på morgonen
och på eftermiddagen. Mätningarna visar att den mest belastade timmen är eftermiddagens maxtimme med ca 11% av dygnstrafiken.
Längs vägens södra sida finns en gång- och cykelbana som leder till Svanesunds centrum.
Parallellt med Färjevägens norra sida ligger Almyrevägen. Almyrevägen är en enskild väg som
ansluter ett mindre antal lokalgator med Färjevägen. Det saknas trafikmätningar för vägen. Trafikflödet
har uppskattats med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg och antalet anslutna fastigheter. I
korsningen med Bäckvägen uppskattas trafikflödet (ÅDT) till 240 f/d baserat på att de 56 fastigheterna
är ansluta till vägen, se Figur 19.

Figur 19. Aktuella trafikflöden kring planområdet- uppskattat trafikflöde
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4

Föreslagna åtgärder

I nedan kapitel redovisas förslag och beräkningar på vatten- och spillvattensystem samt hantering av
dagvatten och gatuutformningen inom detaljplaneområdet.

4.1

Dricksvattensystemet

I följande avsnitt samt Bilaga 1 A och B redovisas föreslaget dricksvattensystem efter samråd.

4.1.1 Dimensionerad vattenförbrukning hushållen
Vid beräkning av dimensionerande dricksvattenförbrukning för områden med mindre än 500 personer
används momentanflöde som återfinns i P114, se Figur 20. Eftersom boendeformen inom detaljplanen
är blandad har antagits att dimensionerande vattenförbrukning är 5,2 l/s. Ingen allmän förbrukning är
medräknat i den dimensionerande vattenförbrukningen.

Förklaring
Blå linje gäller momentan
vattenförbrukning för
småhus
Gul linje gäller momentan
vattenförbrukning för
flerbostadshus
Streckad linje är maximalt
spillvattenflöde från
hushållen

Figur 20. Momentanförbrukning för mindre än 1000 personer anslutna. Röd ring markerar momentanförbrukning
vatten samt dimensionerande spillvattenflöde för 268 anslutna personer.

Beräkning av dimensionerande vattenflöden för förskolan är enligt Svenskt Vattens publikation P114
följande formel:
Beräkning av vattenförbrukningen för förskolan
qvatten, dim = Antal barn*qspecifika * Cd max * Ct max
3600*24
qvatten, dim = dimensionerande vattenförbrukning [l/s] förskola
qspecifika = Specifik förbrukning l/barn/dygn
Cd max = Maxdygnsfaktor
Ct max = Maxtimfaktor
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Den specifika vattenförbrukningen för förskolan antas vara 30 l/elev/d enligt P114 (tabell 3.1) och med
maxdygnfaktor (Cd max) på 2 samt en maxtimfaktor (Cd max) på 3 ger det en dimensionerande
vattenförbrukning på 0,25 l/s.
Eftersom dimensionerade dricksvattenflöden för boende och förskola inte inträffar samtidigt antas att
dimensionerade vattenförbrukning för området är 5,2 l/s.

4.1.2 Dimensionerande brandvattenförbrukning
Det finns två system för brandvattenförsörjning, konventionellt brandvattensystem samt alternativt
brandvattensystem. Alternativsystemet är endast tillämpligt för mindre bostadsbebyggelse med
maximalt 3 våningar, vilket innebär att konventionellt brandvattensystem ska tillämpas i det aktuella
detaljplaneområdet.
Konventionellt brandvattensystem bygger på att vatten för brandsläckning tas ut direkt från närbelägen
brandpost. Avståndet mellan brandposter får vara maximalt 150 meter och från en enskild brandpost
ska minst 10 l/s kunna tas ut. Vid bostadshus med mer än tre våningar och mindre än åtta våningar
krävs enligt Råd och anvisningar nr 104, Räddningstjänsten Orust, ett brandpostuttag på 20 l/s.
Tabell 5. Tabell för brandvatten vid bostadsområden, (Räddningstjänst Orust)

Beräkning av brandvattenförbrukningen för detaljplaneområdet enligt Svenskt vatten P114:
qvatten, dim2 = qdim o + qbrandvatten
qvatten, dim2 = Dimensionerande brandvattenförbrukning (l/s)
qdim2 = Maximal timförbrukning under ett medeldygn (l/s): 2,2 l/s (P83 (figur 7.2.2:1))
qbrandvatten = Brandvattenflöde (l/s): 20 l/s vid högre än 3 våningshus

Beräkningar ger att dimensionerande brandvattenförbrukning för området är 22,2 l/s. Det innebär att
vid behov av brandvatten ska 20 l/s var tillgänglig i brandposter och förbrukningen i området under
brand antas vara för 2,2 l/s

4.1.3 Dimensionerad vattentryck och trycknivå
Vattentryck i ledningsnätet beror på topografiska förhållanden och systemets hydrauliska
funktion. Nedanstående gränser för vattentrycket bör tillämpas enligt Svenskt vatten P114.
Trycknivåerna illustreras även i Figur 21, se nedan.
• Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte
understiga 15 meter över högsta tappställe.
• Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör under brandvattenuttag i
brandpost inte understiga 15 meter över marknivå.
• Högsta vattentryck i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte
överstiga 70 meter vattenpelare (ca 700 kPa).
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+73 m vid
flöde 5,2 l/s

Lägsta trycknivå
+49-58 m vid
brandvattenförbrukning 22 l/s
beroende på
marknivån för
högsta belägna
brandpost

Figur 21. Erforderliga trycknivåer och dimensionerande vattenflöden enligt P114 inom detaljplaneområdet

Lägsta trycknivån vid dimensionerande flöde beräknas enligt följande:
Det högsta tappstället i området är i 5 våningshuset där markyta ligger på +44 m. Våningshuset är
14 meter högt om 2,8 meter per våning antas. Enligt P114 ska vattentrycket vara minst 15 m över
högsta tappstället. Det ger lägsta trycknivå på +73 m vid ett flöde på 5,2 l/s inom detaljplaneområdet.
Lägsta trycknivå för att uppfylla brandvattenkravet:
Vid placering av brandposter är det viktigt att samråda med räddningstjänst. Anta att högsta belägna
brandposten placeras ca 150 m nedanför vändplatsen vid markytan +34 m. Enligt P114 ska lägsta
vattentrycket vara minst 15 m över brandposten. Det blir en lägsta trycknivå på +49 m vid ett
dimensionerande brandvattenflöde på 22 l/s. Om räddningstjänst har krav på brandpost vid vändzon
med marknivån +43 m vid 5 våningshusen så krävs en vattentrycksnivå på +58 m vid brandposten.
Högsta vattentryck enligt följande:
Högsta tillåtna vattentrycket i vattenledningar är 70 mvp. Lägsta marknivå i området är ca +26 m vilket
medger högsta trycknivå på +96 m. Maximal dimensionerande trycknivå beräknats till +73, dvs
betydligt mindre än maximal trycknivå i området.
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4.1.4 Tillgängligt vattenflöde och vattentryck i befintligt dricksvattensystem
Dimensionerande förbrukning för hushållen är 5,2 l/s och dimensionerande brandvattenförbrukning är
22 l/s. Vid dimensionering av vattenledningar i området bör vattenhastigheten i ledningarna max vara
ca 1-1,5 l/s för att inte erhålla för stora friktionsförluster. I Tabell 6 framgår olika ledningsdimensioner
för huvudvattenledning, vattenhastigheten och behov av trycknivå i anslutande vattenledning i
Färjevägen för att försörja området.
Tabell 6. Rördimension och friktionsförlust. Tabellen anger värden för hushållens förbrukningsbehov och fet text
anger brandvattenförbrukning.

Ledning Inner
Flöde Vatten
PEH 100 diameter (l/s)
hastighet
SDR 17 (mm)
(m/s)

FriktionsLedningsförlust inom längd (m)
detaljplaneområdet
(m)

krav på
trycknivå
(m)

Behov av
trycknivå vid
anslutning vid
Färjevägen
(m)

180

158,6

5,2

0,26

0,18

350

73

73,2

180

158,6

22

1,11

2,72

350

49-58

52-61

160

141

5,2

0,33

0,33

350

73

73,3

160

141

22

1,41

4,95

350

49-58

54-63

I området föreslås huvudvattenledningens dimension till PEH 180 SDR 17 med en innerdiameter på
158,6 mm för att klara dimensioneringskraven för dricksvattensystemet. Dock beror slutliga valet av
dimension på tryckförhållande vid anslutning av vattenledning från området.
För att uppnå dimensionerade flöde och vattentryck i detaljplaneområdet är det viktigt att ansluta
vattenledningen till ett befintligt dricksvattensystem som har tillräcklig tillgång på flöde eller trycknivå.
Befintlig vattenledning i Färjevägen är endast 63 mm och har inte tillräckligt flöde eller tryck. Närmaste
större vattenledning med dimension 160 mm (osäkert material) är ca 250 m söder om Färjevägen vid
Kaprifolvägen, se Figur 22.
VA-avdelningen utförde tryckmätningar under ett dygn vecka 23 i byggnaden på Kaprifolvägen 1 och
Almyrevägen 5, som finns inom detaljplaneområdet, se Figur 22. Resultatet av tryckmätningen
framgår i Tabell 7 och Tabell 8. Man kan anta att det var normal förbrukning i Svanesund under
tryckmätningstillfället. Viktigt att poängtera är att nivån vid tryckmätningen är uppskattade från
höjdkurvor och inte inmäta.
Tabell 7. Tryckmätning på vattenledning, Kaprifolvägen 1.

Kaprifolvägen 1

Uppmätt tryck (mvp)

Uppskattad nivå vid
tryckmätning (m)

Trycknivå (m)

Min.

45

+23

+68

Medel

51

+23

+74

Max

54

+23

+77
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Tabell 8. Tryckmätning på vattenledning, Almyrevägen 5.

Almyrevägen 5

Uppmätt tryck (mvp)

Uppskattad nivå vid
tryckmätning (m)

Trycknivå (m)

Min.

34

+33

+67

Medel

42

+33

+75

Max

46

+33

+79

Tryckmätningar uppvisar likvärdiga trycknivåer i Kaprifolvägen och i Almyrevägen under ett dygn.
Vattennivåerna i reservoaren i Svanesund pendlar mellan +69 -75 m enligt Va-avdelningen.

4.1.5 Framtida dricksvattensystemet
För att uppnå dimensionerade dricksvattenflöde och vattentryck krävs att den nya vattenledning (180
mm) i detaljplaneområdet ansluts till befintlig vattenledning som klarar att leverera både tillräckligt
flöde och tryck. Närmast större vattenledning (160 mm) är placerad ca 250 m söder om Färjevägen
vid Kaprifolvägen.
Vid dimensionerande dricksvattenflöde på 5,2 l/s är friktionsförlusterna små i vattenledning på 180
mm. Vid tryckmätningen under ett dygn uppmättes minimum trycknivå vid Kaprifolvägen på +68 m.
Eftersom dimensionerande trycknivå för 5 våningshusen är +73 m innebär det att det krävs intern
tryckstegring i byggnaderna. Dock kan de övriga byggnaderna inom planområdet troligen försörjas
utan intern tryckstegring. Dimensionerande trycknivå för 2 våningshusen vid vändplan är + 62 m
(marknivå 41+ 6+15= 62) om man antar 15 mvp vid högsta tappstället och dimensionerande
trycknivån för 4 våningshuset +63 m (marknivån 36+12+15=63).
Det är svårt att säkerställa om brandvattenkravet på 22 l/s kan levereras till detaljplaneområdet till en
trycknivå på +49-58 m vid högsta belägna brandpost. Vilken trycknivå som är dimensionerande för
brandposten beror på Räddningstjänstens krav på placering av brandposter inom detaljplaneområdet.
Det är önskvärt att undvika att tryckstegra vatten inom detaljplaneområdet enbart för att klara
brandvattenkravet. Eftersom det innebär att pumparna måste dimensioneras för en sällsynt händelse.
Det råder stor osäkerhet hur mycket dricksvattenmängd som kan levereras till Svanesund. Idag är
normal förbrukning på 8-10 l/s enligt VA-avdelningen. Det krävs vidare utredning för att säkerställa en
långsiktig och trygg dricksvattenförsörjning samt uppfyllande av brandvattenkrav inom
detaljplaneområdet och för hela Svanesund. Ett sätt är att bygga upp en vattenmodell för att kunna
simulera olika nuvarande och framtida driftförhållanden.
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Ev. anslutning till vattenledning
160 mm ledning
Figur 22. Den blå markeringen anger eventuell anslutning av vattenledningen från detaljplaneområdet till befintlig
160 ledning. Röd markering anger detaljplaneområdet. Blå prickar anger var tryckmätningen är utförd under
vecka 23.
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4.2

Spillvattensystem

I följande avsnitt samt Bilaga 1 A och B redovisas föreslaget spillvattensystem, efter samråd.

4.2.1 Spillvattenflöde
Detaljplaneområdet planeras bebyggas med ca 129 lägenheter. Enligt Svenskt Vattens publikation
P110 är antal boende beräknat till 268 pe (personekvivalenter) exkl förskolan. När antalet anslutna
personer är under 1000 pe bestäms maximala spillvattenflöde från hushållen med hjälp av kurvan i
Figur 20. I diagramet avläses att maximal spillvattenflöde från planområdet uppgår till ca 8 l/s.
Vid beräkning av dimensionerande spillvattenflöde uppskattas tillskottsvattenflöde i spillvattenförande
ledning. Tillskottsvatten ska normalt inte tillföras spillvattenleningen men kan förekomma vid fel och
brister i utformningen av det spillvattenförande avloppsnätet och kan bestå av läck- och
dräneringsvatten och nederbördspåverkade faktorer. Vid beräkning av tillskottsflöde har antagits
0,15 l/s*ha enligt P110, vilket ger ett tillskott på ca 1 l/s. Eftersom beräkning av dimensionerande
spillvattenflöde är behäftad med stor osäkerhet och att det är viktigt att avledning av spillvatten sker
utan dämning föreslår P110 att säkerhetsfaktor 1,5 används på flödet.
Beräkning av dimensionerande spillvattenflöde enligt P110:
qdim spillvatten = (qmax spillvatten + qtillskottsvatten) *1,5
qdim spillvatten= Dimensionerande spillvattenflöde (l/s)
qmax spillvatten = Maximal spillvattenavledning från hushållen
qtillskottsvatten=Dimensionerande tillskottsvatten 0,15 l/s*ha
Säkerhetsfaktor 1,5
Dimensionerande spillvattenflöde från detaljplaneområdet beräknas till 13,5 l/s

4.2.2 Tillgänglig spillvattenkapacitet nedströms
Spillvattenledningen i området föreslås ansluta till befintlig spillvattenledning 200 PVC vid Färjevägen
som ansluter till Svanesunds reningsverk, se bilaga 1A. Om man antar 7 ‰ på befintlig
spillvattenledning är kapacitet vid fylld ledning 28 l/s, vilket är mer än beräknad avledning på 13 l/s
från området. Vilken kapacitet nedströms liggande ledningar har till verket är inte känt.

4.3

Dagvattenhantering

Föreliggande exploateringsförslag leder till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat
föroreningsinnehåll i dagvattnet. I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade
dagvattenflöden, varför det också bör beaktas vid dimensionering av framtida dagvattensystem.
Nedan följer förslag till en hållbar dagvattenhantering med hänsyn till de framtida förutsättningarna.

4.3.1 Framtida dagvattenflöde
För att beräkna flöden för framtida markanvändning har rationella metoden använts, se kapitel 3.2.1.
För beräkning av framtida dagvattenflöden har en klimatfaktor om 1,25 använts för att ta hänsyn till
förväntade framtida klimatförändringar.
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Antagen markanvändning och areor redovisas i Tabell 9 tillsammans med beräknade flöden för regn
med återkomsttid på 5, 10, 20 respektive 100 år. Det totala beräknade flödet från planområdet vid ett
regn med 10 års återkomsttid blir således ca 526 l/s vilket innebär en ökning på ca 444 l/s jämfört med
befintligt.
Tabell 9. Framtida markanvändning och beräknade flöden för regn med en återkomsttid på 5, 10, 20 respektive
100 år med klimatfaktor 1,25.

Yta
(m2)

Yta Avr.koeff Red
Q
Q
Q
Q
(ha)
yta
51020100(ha) årsregn årsregn årsregn årsregn
(l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)

Delområde 1
(bebyggelse
öst)
Öppet
18103 1,8
byggnadssätt
(flerfamiljshus)

0,5

0,91

205

258

324

553

0,4

0,43

96

121

152

260

Delområde 2
(bebyggelse
syd)
Öppet
10636 1,1
byggnadssätt
(flerfamiljshus)
Delområde 3
(förskola)
Skolområde

6030

0,6

0,6

0,36

82

103

130

221

Parkeringsyta

870

0,1

0,8

0,07

16

20

25

43

Skogsmark

12975 1,3

0,1

0,13

20

24

31

52

Totalt

48614 4,9

2,4

1,89

419

526

662

1129

Delområde 4
(skogsområde
norr)

4.3.2 Erforderlig fördröjningsvolym
Fördröjningsbehovet är beräknat utifrån förutsättningen att ett framtida 10-årsregn med klimatfaktor
fördröjs till motsvarande ett befintligt 10-årsregn.
Två fördröjningsanläggningar föreslås inom planområdet (se Bilaga 1 A och B), en vid förskolans
parkering med en total fördröjningsvolym om 250 m3 och en i södra delen av planområdet med en
fördröjningsvolym om 80 m3. Dagvattenanläggning är schematisk placerad i bilaga 1B.

4.3.3 Principlösningar för dagvattenhantering
Nedan presenteras ett antal förslag till dagvattenanläggningar för fördröjning och rening, vilka kan
vara aktuella inom planområdet.
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4.3.3.1 Dagvattenkasetter
Fördröjningsmagasin kan bestå av så kallade dagvattenkassetter, se Figur 23. Magasin med
dagvattenkassetter, liksom traditionella stenkistor och makadammagasin, fördröjer dagvatten och
tillåter infiltration till underliggande mark. Kassetterna har en våtvolym på ca 96 %, vilket betyder att de
är mycket utrymmeseffektiva i förhållande till volymen dagvatten som kan magasineras. Fördelar med
dagvattenkassetter jämfört med stenkistor och makadammagasin är, förutom att kassettmagasinen
inte kräver lika stor plats, att möjligheterna till inspektion, rensning och spolning är större.

Figur 23. Exempel på utjämningsmagasin i form av dagvattenkassetter (Foto: Wavin)

4.3.3.2 Fördröjningsdammar
Fördröjningsdammar är en bra behandling av stora vattenvolymer med dagvatten och har (korrekt
konstruerad och underhållen) en god reningsgrad. Dammen kan anläggas som en del av parkytor eller
inom tomtmark om utrymme finns, se Figur 24 och Figur 25.Genom att förse dessa anläggningar med
strypta eller reglerade utlopp, kan det utgående flödet begränsas och resterande dagvatten
magasineras i dammen. När avrinningen till dammen har minskat töms dammen successivt och
rengörs på föroreningar genom olika processer. Vid inloppet använder man vanligtvis ett grövre
sediment än vid utloppet.
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Figur 24. Exempel på dagvattendamm norr om Pilgatan i Varberg. (Foto: Norconsult)

Dammarna kan utformas som våta eller torra beroende på om de alltid skall ha en synlig vattenspegel
eller inte. Våta dammar har generellt bättre reningseffekt eftersom uppehållstiden i en våt damm är
längre än i en torr damm, vilket gynnar förutsättningarna för sedimentering.
Fördelar med fördröjningsdammar är att man effektivt kan ta hand om stora mängder dagvatten
samtidigt som de kan ha god reningseffekt. Dammen kan också leverera ekosystemtjänster även om
dess huvudsakliga uppgift är att rena. En nackdel är att de kräver stort utrymme. Dessutom måste
skötsel i form av gräsklippning etc. genomföras regelbundet för att de skall fungera tillfredsställande.
Ett vanligt problem är att in- och utlopp sätter igen och att man får oönskad vegetationsutbredning om
man inte underhåller dammen.
Dammar är generellt inte effektiva på att avskilja kväve och lösta metaller, därför är denna metod inte
att rekommendera om dessa ämnen är prioriterade, detta på grund av att kväve exempelvis inte är
partikelbundet och är därför svårt att sedimentera.
Dammens längd och breddförhållande är en avgörande faktor. Långsträckta dammar med ett längd
och breddförhållande över 6:1 har visat sig vara fördelaktigt vid avskiljning av föroreningar, då det ger
en jämnare hastighetsfördelning.
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Figur 25. Exempel på damm (Foto: Norconsult)

4.3.3.3 Svackdike/ torrdamm/ översvämningsyta
Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning, se Figur 26. Dikena är
beklädda med vattentåligt gräs eller våtmarksväxter och karaktäriseras av en stor bredd och en svag
längsgående lutning. Svackdiken bör ha en släntlutning på 1:3 eller flackare med hänsyn till skötsel
samt lekande barn. Diket bör också ha en liten nedsänkning längs vägkanten för att förhindra
uppdämningar vid stora vattenmängder.
Flödena från svackdiken föreslås ledas vidare till dagvattenledningsnät och därför anläggs lämpligen
kupolbrunnar som även kan höjas och på så sätt magasineras vattnet något. Denna metod kan
användas om man vill kunna förbehandla vattnet inför rening.
Ett svackdike skall inte beaktas som ett komplett reningssystem. Däremot är det en metod som är
effektiv för rening av kväve och även upp till 20 % av metaller. Det går inte heller att säkerhetsställa en
konstant hög reningseffekt och gräset behöver klippas kontinuerligt för att kunna behålla flödet.
Våtmarksbeväxta svackdiken renar bättre än gräs.
Eftersom svackdikena i princip är självgödslande på grund av näringsämnen som kommer med
dagvattnet så krävs ingen ytterligare gödsling.
För det kalla klimat vi har i Sverige, är svackdiken ett utmärkt område för snölagring och
omhändertagande av smältvatten. Däremot måste det kontrolleras att det inte bildats någon is kring
inlopp, utlopp samt ledningar.
Stora svackdiken kan utgöra multifunktionella översvämningsytor och med estetisk utformning vara en
del av parkmiljöer.

n:\107\41\1074123\6 leverans\04 färdig handling\2022-03-08\tillgänglig pdf\färdig handling va och gatuutredning norra
svanesund.docx
2022-03-18 | 38(56)

Uppdragsnr: 1074123 Version:
VA- och gatuutredning Norra Svanesund centrum | Efter samråd

Figur 26. Exempel på svackdike i Gyllins trädgård, Malmö (Foto: Norconsult)

4.3.3.4 Träd
Dagvatten kan effektivt omhändertas med hjälp av träd, vars kronor fångar upp och avdunstar
nederbörd samtidigt som rotsystemen suger vatten ur marken. Varje trädkrona kan magasinera
omkring 10 mm nederbörd över den yta som kronan upptar. Att rotsystemen suger åt sig vatten från
kringliggande mark leder dessutom till att markens magasineringskapacitet återhämtas fortare vid
längre nederbördstillfällen. Dessutom kan träd omhänderta mindre mängder föroreningar, exempelvis
från vägdagvatten.
För att öka förutsättningarna för utjämning av dagvatten och skapa bättre förutsättningar för trädens
rotsystem att utvecklas, föreslås träd planteras i så kallad skelettjord. Skelettjord består vanligen av
fukthållande anläggnings- eller planteringsjord som förstärks med grov makadam, lecablock eller
liknande för att kunna komprimeras, se Figur 27.
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Figur 27. Exempel på träd planterat i sand (Foto: Norconsult)

På eventuella platser där träd och ledningar riskerar komma i konflikt och rötter kan orsaka problem i
form av rotinträngning, föreslås en skyddsskärm av packad samkross anläggas mellan växtbädden
och ledningsgraven.

4.3.3.5 Torra översvämningsytor
Ytor som generellt används som exempelvis parkering, skolgård eller gångstråk kan vid extrema
regntillfällen, om rätt utformade, nyttjas som tillfälliga översvämningsytor. Sådana ytor bör vara
belägna på platser där översvämning förväntas ske, samt vara försedda med kantstöd eller dylikt för
att kontrollera att vattnet stannar inom önskat område, se Figur 28. Översvämningsytans storlek bör
vara tillräcklig för att magasinera erforderlig mängd dagvatten i samband med kraftig nederbörd.

Figur 28. Torr översvämningsyta med modern gallerbrunn, exempel från Norra hamnen, Helsingborg och
ränndalsplatta med gallerbrunn, exempel från Hammarby Sjöstad, Stockholm (Foto: Emma NK)
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4.3.4 Föreslaget framtida dagvattensystem
Föreslaget dagvattensystem redovisas i Bilaga 1 A och 1B efter samråd.
Som tidigare nämnts föreslås dagvattnet fördröjas och renas i två uppsamlande
dagvattenanläggningar. Under parkeringsytan vid förskolan föreslås ett underjordiskt magasin, till
exempel ett makadammagasin. I den södra delen av området föreslås en dagvattendamm. Enligt
förslaget leds det fördröjda dagvattnet från makadammagasinet till dagvattendammen för ytterligare
rening. Även dagvatten från resterande bebyggda områden föreslås avledas till dammen.
Dagvattendammen redovisas schematiskt i Bilaga 1 A. Dammen föreslås anläggas med en permanent
vattenyta. Beroende på form och möjlig utbredning kan en permanent vattenyta anläggas mitt i
dammen eller som en djuphåla/försedimenteringsdel.
För att undvika att vatten från omgivande naturmark rinner in på fastigheterna föreslås avskärande
diken.
Ett nytt dike föreslås för avvattning av naturmarken norr om framtida förskola samt befintlig
bebyggelse väster om planområdet. Diket kan då ersätta befintligt dike som går i fastighetsgräns mot
befintlig bebyggelse. Diket föreslås ansluta till befintligt dagvattensystem utan påkoppling till
föreslagen anläggning för fördröjning och rening av dagvatten från planområdet. Detta för att separera
naturvattnet från dagvattnet inom planområdet.
I Figur 29 syns ett förslag till sektion med gata, dike och trädallé för lokalgata inom planområdet.
Befintlig allé kan med fördel bevaras ur ett dagvattenperspektiv och eventuellt även förlängas då ny
gata anläggs.
Framtida fastighet i sydost blir svår att ansluta via föreslaget dagvattensystem till dagvattendammen.
Rekommendation är att fastigheten ansluts till ledning i Almyrevägen. Om möjligt kan dagvattnet
fördröjas och renas lokalt inom fastigheten innan påkoppling till det allmänna systemet.
En ny dagvattenledning föreslås anläggas österut i Almyrevägen för anslutning till bäcken. Kapacitet i
nedströms liggande system bör säkerställas.

Figur 29. Sektion gata och dike med trädallé (Norconsult)
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4.3.5 Föroreningsberäkningar
För att uppskatta föroreningstransporten och föroreningsreduktion i planområdet så har programmet
StormTac använts. StormTac använder föroreningsschablonhalter från specifika markanvändningar.
Schablonerna är baserade på en databas där många undersökningar och mätresultat ingår.
Resultaten rekommenderas att tolkas med varsamhet då databasen nödvändigtvis inte har
tillfredsställande data för alla markanvändningar och reningsanläggningar. Till exempel så är det för
reningseffekten i makadammagasin låg säkerhet för näringsämnen och hög säkerhet för metaller.
För befintlig situation har schabloner för grusyta, takyta, bergsyta och blandat grönområde använts för
delområde 1. Bergsyta och blandat grönområde ansattes då ytan inte har mycket växtlighet eller träd
och mindre ytor med berg i dagen. För delområde 2 användes schabloner för grusyta, takyta samt
ängsmark. För delområde 3 användes schablon för skogs- och ängsmark. Delområde 4, som lämnas
oexploaterat i planförslag och där avledning föreslås ske via dike lämnades utanför
föroreningsberäkningarna.
För framtida situation har schabloner för flerfamiljshusområde använts för delområde 1 och 2. För
delområde 3 har schabloner för parkering och skolområde använts. Delområde 4 lämnades fortsatt
utanför beräkningarna.
För rening av dagvatten har rening av delområde 1 och 3 förutsatts genomgå rening i ett
makadammagasin innan det även genomgår rening i dagvattendamm tillsammans med dagvatten från
delområde 2. Kommunen har haft önskemål om att ersätta våt dagvattendammen mot en torrdamm.
Detta alternativ har också föroreningsberäknats.
I Tabell 10 och Tabell 11 redovisas föroreningsbelastning för befintliga förutsättningar samt med och
utan rening i föreslagna dagvattenanläggningar.
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Tabell 10. Planområdets föroreningsbelastning på recipienten före och efter exploatering före rening, i µg/l. Halter
för framtida markanvändning, före respektive efter rening, som överskrider befintliga är fetmarkerade.
Föroreningshalterna med fetstil indikerar att parametrar är större än för befintlig situation.

Ämne

P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
Hg
SS
Olja
PAH16
BaP

Befintlig
situation
[µg/l]
78
1100
3,4
9,2
21
0,23
1,9
1,7
0,011
22 000
150
0,25
0,0058

Framtida
situation, innan
rening
[µg/l]
180
1600
11
22
77
0,46
8,5
7,7
0,022
53 000
500
0,49
0,0350

Framtida situation
efter rening i
makadammagasin
och
dagvattendamm
[µg/l]
79
860
2,3
7,7
20
0,16
1,9
2,5
0,01
13 000
40
0,097
0,0078

Framtida
situation efter
rening i
torrdamm
[µg/l]

150
1100
4,8
13
43
0,28
5,2
4,8
0,02
27 000
260
0,28
0,0200

Tabell 11. Planområdets föroreningsbelastning på recipienten före och efter exploatering före rening, i kg/år.
Föroreningsmängder med fetstil indikerar att parametrar är större än för befintlig situation.

Ämne

Befintlig
situation [kg/år]

Framtida
situation, innan
rening
[kg/år]

P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
Hg
SS
Olja
PAH16
BaP

1,6
22
0,069
0,19
0,43
0,0046
0,039
0,034
0,00022
450
3
0,0051
0,00012

4,6
39
0,270
0,56
2
0,0120
0,210
0,190
0,00056
1300
13
0,0120
0,00089

Framtida situation
efter rening i
makadammagasin
och
dagvattendamm
[kg/år]
1,6
18
0,046
0,16
0,40
0,0033
0,039
0,050
0,00021
260
0,8
0,0020
0,00016

Framtida
situation efter
rening i
torrdamm
[kg/år]

3,1
23
0,099
0,27
0,87
0,0058
0,110
0,098
0,00032
550
5,4
0,0058
0,00045

Samtliga föroreningsparametrar för halter och mängder för framtida markanvändning innan rening
överskriver föroreningsbelastning för befintlig markanvändning. Således erfordras rening av dagvatten
innan det släpps till recipienten. I alternativet med våtdamm är det ett fåtal ämnen som indikerar att
framtida halter och mängder överskrider befintliga efter rening. Sammanfattningsvis bedöms inte
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planens genomförande försvåra arbetet med uppfyllande av MKN om dammen utförs som en
våtdamm.
I föroreningsberäkningar med torrdamm framgår att alla föroreningsparametrar är högre än för befintlig
situation, vilket försvårar arbetet med uppfyllande av MKN. För att få tillräcklig rening av dagvatten
föreslås en våtdamm och torrdamm ger inte önskad reningseffekt.

4.3.6 Höjdsättning
Området höjdsätts och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100-årsregn inte skadar
byggnader. 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 30.
Lägsta golvnivå föreslås inte understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten, i
enlighet med Svenskt Vattens publikation P105 (Svenskt Vatten, 2011). Om höjdsättningen utformas
enligt ovan, så att gator i området alltid är belägna på lägre nivåer än kringliggande kvartersmark, kan
dagvatten avledas via gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem
nederbörd.
Det är även viktigt att tillse att inte områden nedströms planområdet tar skada vid skyfall.

Figur 30. Princip för höjdsättning (Illustration: Norconsult)

4.3.7 Avrinningsvägar vid extrem nederbörd
En lågpunktskartering har genomförts i GIS och visas i Figur 31. Flödesvägarna, som återges som lila
linjer i kartan, visar huvudstråk där ytligt dagvatten förväntas rinna under skyfall. Byggnader är
upphöjda i genomförd lågpunktskartering.
I en lågpunktskartering identifieras potentiella lågpunkter i terrängen. Karteringen visar utbredning,
volym och djup för respektive lågpunkt. Alla fördjupningar antas bli fyllda med vatten, oavsett storlek.
Resultatet är inte kopplat till ett visst regn. Resultatet påvisar endast var lågpunkter finns och det går
inte att ange något sannolikt översvämningsdjup. Det dynamiska förloppet vid en översvämning går
inte heller att beskriva med den här metoden utan resultatet bör användas för att identifiera lågpunkter
som kan utgöra riskområden för översvämning vid skyfall.
Resultatet från lågpunktskarteringen i Figur 31 visar att planområdet har ett par lågpunkter längs
bäcken i öster där dagvatten kan komma att dämma vid skyfall. I resultatet antas alla fördjupningar bli
fyllda med vatten och ger inget sannolikt översvämningsdjup kopplat till ett givet regn. Ingen hänsyn
har heller tagits till ledningsnätets kapacitet eller avrinningsområdets storlek uppströms. Däremot visar
lågpunktskarteringen riskområden vid skyfall. Inga instängda områden identifierades i
skyfallskarteringen.
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Figur 31. Avrinningsvägar och lågpunkter

Vid extrem nederbörd kommer kapaciteten att överskridas i dagvattensystemet varvid vatten behöver
avledas ut från området ytledes för att inte orsaka översvämning. Avledningen sker lämpligast via
gator som därför bör vara belägna på lägre nivåer än angränsande kvartersmark.
Lågstråk i topografin utgör ytavrinningsvägar för vatten, längs vilka stora flöden transporteras. Vid en
exploatering är det viktigt att bevara eller skapa öppna rinnvägar då det innebär goda förutsättningar
att hantera skyfall när området bebyggs. För att förhindra översvämning föreslås höjdsättning av
området anpassas för fortsatt ytavledning av stora vattenmängder via naturliga rinnvägar enligt Figur
30.
Då området ligger högre än närliggande bebyggelse, behöver extrem nederbörd kunna hanteras på
ett sådant sätt att nedströms översvämning förhindras. Det befintliga diket i planområdets västra gräns
föreslås dimensioneras för att omhänderta flödet vid ett 100-årsregn, samt utformas för att avleda
dagvatten från naturmarken uppströms och förhindra att vatten avleds mot angränsande fastigheter
eller genom delar av planområdet där bebyggelse planeras.
Diken eller kantsten föreslås anläggas för att avleda dagvatten som avrinner från naturmarken norr om
den planerade förskolan, och som annars riskerar att ansamlas invid byggnaden. Vidare föreslås
marken höjdsättas med en svag lutning ut från byggnaden, för att skapa ytterligare möjligheter för
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vatten att avrinna ytledes utan att ansamlas. Det är även viktigt att tillse att byggnad och tomt utformas
och höjdsätts på ett sätt så att inte ett instängt område skapas.
Avskärande diken föreslås anläggas invid all nybyggnation som kan påverkas av naturmarksavrinning
uppströms ifrån. Dagvatten från naturmark ska inte avledas tillsammans med dagvatten från
hårdgjorda ytor då det p g a lägre föroreningsinnehåll inte omfattas av reningskrav.
För att hantera betydande mängder vatten som genereras vid skyfall kan flera åtgärder behöva vidtas
både inom och utanför planområdet. Beroende på en åtgärds utformning och placering kan ansvarig
huvudman variera. Ett visst ansvar åligger fastighetsägaren att ta hand om avrinningen som
uppkommer på den egna fastigheten. För omfattande skyddsåtgärder av ett större område eller flera
detaljplaner anses kommunen var lämplig huvudman, att ansvara för utförande samt underhåll. Andra
typer av skyddsåtgärder kan vara svåra att genomföra på detaljplanenivå då det istället kan behöva
storskaliga lösningar för ett avrinningsområde. Kommunen kan lämpligen se över olika typer av
lösningar i översvämningsområden på en mer översiktlig planeringsnivå, (Länsstyrelserna, 2020)

4.4

Föreslagen gatuutformning

I följande kapitel redovisas förslag till gatuutformning före samråd i kapitel 4.4.1- 4.4.5.2 och i kapitel
4.4.6 - 4.4.6.2 redovisas gatuutformningen efter samråd. Efter samråd är det främst infarten till
området via Färjevägen och utformningen av parkeringen utanför förskolan som har reviderats. I
bilagorna 2-4 framgår gatuutformning före samråd och i bilaga 5-7 efter samråd.

4.4.1 Trafikalstring
Den planerade bebyggelsen kommer ge upphov till en trafikalstring som kommer belasta det nya
vägnätet och till viss del Almyrevägen. Den primära anslutningen till det övergripande vägnätet
förväntas bli korsningen mellan Almyrevägen/Färjevägen/Kaprifolvägen.
Trafikalstringen uppskattas med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Antalet bilresor knutna till
förskolan förväntas vara ÅDT 416 f/d. Alstringen baseras på statistik för liknande verksamheter och
varierar på antalet förskoleplatser för förskolan.
Antalet bilresor knuta till de nya lägenheterna i området beräknas till ÅDT 186 f/d, radhusens alstring
beräknas till ÅDT 107 f/d och parhusens alstring beräknas till 104 f/d.
Den totala trafikalstringen från exploateringen bedöms bli ÅDT 823 f/d.

4.4.2 Påverkan på befintligt vägnät
Utbygganden av området kommer alstra ny trafik som kommer att påverka det befintliga vägnätet.
Området kommer att anslutas till Färjevägen via två befintliga korsningar, korsningen
Almyrevägen/Färjevägen/Kaprifolvägen och korsningen Källvägen/Färjevägen.
Majoriteten av den alstrade trafiken bedöms belasta korsningen
Almyrevägen/Färjevägen/Kaprifolvägen. I korsningen ansluter den nya uppsamlingsgatan som leder
till och från förskolan.
Färjevägen är en statlig väg med årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på 3 160 fordon/dygn år 2020.
Trafikmängden på Färjevägen har prognostiserats till 2040 års trafikmängder. Prognosen baseras på
uppräkningstal enligt Trafikverkets basprognos, daterad 2020-06-15.
Kapaciteten i korsningen har kontrollerats översiktligt med hjälp av en beräkning utförd i CAPCAL.
Korsningens belastningsgrad (servicenivå) ger ett mått på hur god framkomlighet korsningen har.
Enligt VGU gäller önskvärd servicenivå b <0,6.
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Det saknas uppgifter om svängandelar i korsningen vilket därför har uppskattats för att ge en
fingervisning om hur belastningen blir i korsningen efter utbyggnaden. Beräkningarna visar på en låg
belastning i korsningen. Den mest belastade tillfarten blir den nya lokalgatan med en belastningsgrad
på runt 0,22. Även vid en ökning av trafiken med 50 % är belastningsgraden låg och inga nämnvärda
köer byggs upp.

4.4.3 Förslag till gatuutformning
Gatan som ansluter det nya området mot Färjevägen föreslås bli sex meter bred. Bredden på gatan
fram till förskolan är satt till sex meter för att göra det möjligt för två lastbilar (Lbn) att mötas. Efter
förskolan fortsätter gatan att vara sex meter men då främst på grund av att gatan är så pass kurvig så
att bredden behövs för att en personbil och exempelvis en sopbil ska kunna mötas. Gatan avslutas
med en vändplats som är anpassad efter att sopbil (Los) eller en lastbil (Lbn) utan släp ska kunna
vända med backvändning, personbilar kan vända utan backning. Gatans kurvighet beror på den
kuperade terrängen för den andra delen av gatan. Se bilaga 2A och B för planritningar av området.
Den sista biten av gatan innan vändplatsen (cirka 60 meter) får en lutning på cirka 7,4%, vilket är
något lägre än den största tillåtna lutningen vid nybyggnad enligt VGU på 8%. Resten av sträckan har
en lutning som varierar mellan 1,7% och 5,2%. Vändplatsen lutar enligt förslaget cirka 2,8%. Gatan får
kantsten på båda sidor. Se bilaga 3A och B för profilritningar.
Från Färjevägen fram till förskolan följer en gång- och cykelbana längs vägens östra och södra sida.
Efter förskolan anläggs en avsmalnad passage över gatan för att gående på ett säkert sätt ska kunna
korsa gatan till förskolan. Efter förskolan fortsätter gångbanan vidare längs gatan fram till vändplatsen
på gatans västra sida. Vid passagen planeras också för en koppling upp mot naturområdet öster och
norr om förskolan. Se typsektioner i bilaga 4.
Cirka 50 meter öster om förskolan, söder om den planerade gatan finns idag en stenmur och en
berghäll som gatans läge har anpassats något till för att inte skära genom. Vägens slänt bedöms
ansluta mot befintlig slänt nedanför muren utan skärning.
Gatan inom området som ansluter mot den befintliga Almyrevägen i öster föreslås bli fem meter bred.
Det möjliggör att en personbil och en exempelvis sopbil kan mötas. Lutningen på gatan varierar
mellan 1,2% och 6,1%.
Gatan får kantsten längs den västra sidan och mot öster anläggs ett dike som tar omhand vägens
dagvatten.
Den tredje gatan som går mellan gatan in i området och gatan som ansluter mot Almyrevägen föreslås
också bli fem meter bred. Lutningen på gatan varierar mellan 2,6% och 5,7%. Gatan får kantsten på
båda sidor.
Gatorna inom området är utformade med enkelsidigt tvärfall med dagvattenbrunnar eller dike för att ta
hand om vägens dagvatten.

4.4.4 Korsningen lokalgata/Färjevägen
Befintlig korsning mellan Almyrevägen och Färjevägen flyttas västerut för att rätas upp mot
Kaprifolvägen och för att underlätta anslutningen av den nya lokalvägen. Almyrevägen ansluter ca 10
meter norr om Färjevägen till den nya lokalgatan. Korsningen kan komma att uppfattas som rörig då
två korsningar på lokalgatan kommer väldigt tätt. Almyrevägen har flyttats norrut så långt som möjligt
utan att inkräkta på fastighetsgränser för att öka korsningsavståndet.
I öster om korsningen anläggs en gångpassage över Färjevägen. Passagen ansluter gångstråket
längs den nya lokalgatan till befintlig gång- och cykelbana längs Färjevägens södra sida. Passagen
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anläggs utan refug eftersom Färjevägen på denna sträckan är ca 6 m bred och en refug inte ryms
utan breddning av vägen.

4.4.5 Parkeringsplats vid förskola
Orust kommun saknar en gällande parkeringspolicy, parkeringsbehovet för personalen uppskattas
utifrån antalet heltidsanställda. En uppskattning av antalet anställda på förskolan har beräknats utifrån
Skolverkets statistik på personaltäthet i förskolor med 5,1 barn per heltidstjänst (Skolverket, 2018).
Förskolan planeras för 116 barn vilket ger 23 anställda enligt statistiken. Utifrån den bedömda
trafikalstringen till förskolan antas bilandelen för personalen omkring 82 % enligt resvaneunderökning
RVU 2014. Parkeringsbehovet för personalen uppskattas till 19 parkeringsplatser.
Avlämningsplatser är platser som främst är till för hämtning och lämning och står oftast oanvända
under större delen av dagen.
Det är ofta under lämning och hämtning som trafiksituationen i anslutning till skolor och förskolor blir
ansträngd. Förskolor bedöms ha ett större bilparkeringsbehov än övriga skolor vilket beror på att
förskolebarnen sällan tillåts ta sig själva till skolan.
Avlämningsplatsen bör lokaliseras så att det upplevs som tryggt och säkert att gå med barn mellan
förskolan och avlämningsplatsen.
Behovet av antal angöringsplatser för hämtning och lämning av barn har uppskattats bland annat med
hjälp av trafikalstringsberäkningar. Utifrån den bedömda trafikalstringen till förskolan antas bilandelen
för hämtning och lämning vara omkring 82 %.
Övriga antaganden, som ligger till grund för behovet av angöringsplatser, är följande:
•
•
•

1,15 barn per fordon (exempelvis syskon eller förskole kompisar)
85 % av all lämning sker under maxtimmen på morgonen
Varje hämtning/lämning tar 10 minuter

Utifrån detta bedöms det att det finns ett parkeringsbehov för korttidsuppställning på 12
parkeringsplatser, se Tabell 12.
Tabell 12. Beräknat parkeringsbehov för hämtning och lämning
* Beräknat att det tar 10 minuter för hämtning och lämning

Antal
barn
116

Barn per
Fordonsandel fordon1
82%
1,15

Antal
fordon
83

Andel
fordon i
maxtimmen
85%

Antal
fordon i
maxtimmen
70

Antal
dim.
fordon*
12

Totalt bedöms det behövas 31 parkeringsplatser.
Förskolans tomt har en föreslagen yta på parkeringsplatsen i liggande planskisser. Ytan är ca 1500 m 2
stor och ligger söder om förskolan. På parkeringsytan ska även leveranser till förskolan angöra.
Leveranser till förskolan görs i östra hörnet av förskolan i anslutning till köket.
Det har även under utredningens gång framkommit förslag på att vrida förskolan 90 grader så att ena
kortsidan är vänd mot parkeringsplatsen.
Två förslag på parkeringsplatsens utformning har studerats. Båda lösningarna ger tillräckligt med
parkeringsplatser men bara ett av förslagen möjliggör för en lastplats närmast köket.
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4.4.5.1 Förslag 1 parkeringsplats vid förskolan
Förslaget innebär att förskolan är i föreslaget läge och två parkeringsskepp anläggs i mitten av ytan
och parkeringsgator löper längs förskolan och längs lokalgatan. Parkeringsgatorna görs 6,1 m breda
med dubbelriktad trafik för att underlätta angöring och rundkörning. Förslaget möjliggör för 42
parkeringsplatser vilket är fler än beräknat parkeringsbehov.
Förslaget inrymmer inte en lastplats för leveranser till förskolan. Leveransfordonen behöver stanna på
parkeringsgatan och blockerar tillfälligt ett antal parkeringsplatser under leveransen.

Figur 32. Förslag 1 på parkeringsplats vid förskolan utan lastplats.

n:\107\41\1074123\6 leverans\04 färdig handling\2022-03-08\tillgänglig pdf\färdig handling va och gatuutredning norra
svanesund.docx
2022-03-18 | 49(56)

Uppdragsnr: 1074123 Version:
VA- och gatuutredning Norra Svanesund centrum | Efter samråd

Figur 33. Förslag 1 på parkeringsplats vid förskolan- sektion

4.4.5.2 Förslag 2 parkeringsplats vid förskolan
Förslaget innebär att förskolan flyttas 2,5 m norrut för att möjliggöra anläggning av en 3 m lastzon
längs med förskolan. Två parkeringsskepp anläggs i mitten av ytan och parkeringsgator löper längs
förskolan och längs lokalgatan. Parkeringsgatorna görs 6,1 m breda med dubbelriktad trafik för att
underlätta angöring och rundkörning. Förslaget möjliggör för 42 parkeringsplatser vilket är fler än
beräknat parkeringsbehov.
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Figur 34. Förslag 2 på parkeringsplats vid förskolan med lastplats.

Figur 35. Förslag 2 på parkeringsplats vid förskolan, sektion.

4.4.6 Förslag efter samråd
Efter att detaljplanen varit på samråd har en rad yttrande inkommit från olika instanser. Trafikverkets
synpunkter på detaljplanen, gäller områdets påverkan på Färjevägen. Färjevägen är en statlig väg,
där Trafikverket är väghållare. Trafikverket bedömer att anslutningen av detaljplanområdet till
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Färjevägen via den befintliga fyrvägskorsningen innebär en komplicerad trafiksituation. Enligt
Trafikverket anser att en fyrvägskorsning med mer än 100 inkommande fordon (ÅDT-Dim) på minst
belastade sekundärväg bör av trafiksäkerhetsskäl normalt delas upp i två förskjutna 3-vägskorsningar.
Den befintliga fyrvägskorsningen behöver stängas efter vidare dialog med Trafikverket och befintliga
fastigheter längs Ekebovägen behöver ledas till en ny anslutning för att nå Färjevägen.
Utifrån yttrandet har ett nytt förslag tagits fram som innebär att detaljplanerområdet ansluts till en ny
trevägskorsning öster om befintlig fyrvägskorsning. Gatan väster om de planerade bostadstomterna
utgår och all trafik inom området leds till en ny gata i östra delen av detaljplaneområdet. Ny infartsväg
och korsningen med Färjevägen placeras 50 m ifrån befintlig korsning mellan Almyrevägen
/Färjevägen och Kaprifolvägen.
Förskolans placering har också behövt revideras efter att planarbetet har fortskridit. Skolgården har
behövts utökas vilket har lett till att förskolans placering har behövts justeras och flyttats längre
söderut. Det har även påverkat parkeringsplatsens placering i förhållande till tidigare förslag.

4.4.6.1 Förslag till gatuutformning
Gatan som ansluter det nya området mot Färjevägen föreslås bli sex meter bred. Bredden på gatan
fram till förskolan är satt till sex meter för att göra det möjligt för två lastbilar (Lbn) att mötas. Efter
förskolan fortsätter gatan att vara sex meter men är då dimensionerad för att ta höjd för den kurviga
geometrin och möjliggöra för personbil och sopbil att mötas. Gatan avslutas med en vändplats som är
anpassad efter att sopbil (Los) eller en lastbil (Lbn) utan släp ska kunna vända med backvändning,
personbilar kan vända utan backning. Sträckan norr om förskolan är oförändrad från tidigare förslag.
Se bilaga 5A och 5B för planritningar.
Från Färjevägen fram till förskolan anläggs en 2,5 m bred gång- och cykelväg längs den nya
lokalgatans västra sida. Norr om förskolan anläggs en gångbana på vägens västra sida för att
separera fotgängare från fordonstrafiken. Se typsektioner i bilaga 7.
Infartsgatan från Färjevägen till förskolan, får en kraftig lutning till följd av områdets topografi.
Lutningen på den nya lokalgatan blir 8,71%. Inför korsningen med Färjevägen och vid förskolan
anläggs viloplan med flackare lutning. Det är en större lutning än den största tillåtna lutningen vid
nybyggnad enligt VGU på 8%. Norr om förskolan är vägens lutning och dragning likt tidigare förslag.
Se bilaga 6 för profilritning.

4.4.6.2 Påverkan på befintligt gatunät och korsning
Området ansluts till Färjevägen via en ny lokalgata och ny korsning 50 m öster om korsningen mellan
Färjevägen och Kaprifolvägen. Den nya lokalgatan korsar Almyrevägen i skärning för att kunna
ansluta till Färjevägen. Detta innebär att Almyrevägen behöver sänkas för att kunna anslutas till den
nya lokalgatan. Almyrevägen behöver sänkas ca 1,4 m från både öster och väster.
Befintlig fyrvägskorsning mellan Färjevägen/Kaprifolvägen/Almyrevägen byggs om och anslutning till
Almyrevägen via Färjevägen stängs. Detta efter önskemål från Trafikverket. Boende på Ekebovägen
som i dagsläget använder korsningen kommer behöva använda den nya korsningen för att nå
Färjevägen.
Utbygganden av området kommer alstra ny trafik som kommer att påverka det befintliga vägnätet.
Anslutningen och den primära anslutningspunkten är den nya korsningen. Majoriteten av den alstrade
trafiken bedöms belasta korsningen
Kapaciteten i korsningen har kontrollerats översiktligt med hjälp av en beräkning utförd i CAPCAL.
Korsningens belastningsgrad (servicenivå) ger ett mått på hur god framkomlighet korsningen har.
Enligt VGU gäller önskvärd servicenivå b <0,6.
Det saknas uppgifter om svängandelar i korsningen vilket därför har uppskattats för att ge en
fingervisning om hur belastningen blir i korsningen efter utbyggnaden. Beräkningarna visar på en låg
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belastning i korsningen. Den mest belastade tillfarten blir den nya lokalgatan med en belastningsgrad
på runt 0,23.
En kontrollberäkning har även utförts med prognostiserade trafikflöden för år 2040 på Färjevägen.
Belastningsgraden ökar marginellt samt att inga nämnvärda köer byggs upp.
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5 Slutsats
För att uppnå dimensionerade dricksvattenflöde och vattentryck krävs att den nya vattenledning i
detaljplaneområdet ansluts till befintlig vattenledning som klarar att leverera både tillräckligt flöde och
tryck. Närmast större vattenledning (160 mm) är placerad ca 250 m söder om Färjevägen vid
Kaprifolvägen.
Vid tryckmätningen under ett dygn uppmättes minimum trycknivå vid Kaprifolvägen på +68 m.
Eftersom dimensionerande trycknivå för 5 våningshusen är +73 m innebär att det krävs intern
tryckstegring i byggnaderna. Dock kan de övriga byggnaderna inom planområdet troligen försörjas
utan intern tryckstegring.
Dock råder det stor osäkert om dimensionerande brandvattenförbrukning på 22 l/s kan levereras till
planområdet med en trycknivå på +49-58 m över högsta belägna brandpost med hänsyn till nuvarande
dricksvattenförsörjning till Svanesund. Det är önskvärt att undvika att tryckstegra vatten inom
detaljplaneområdet enbart för att klara brandvattenkravet. Eftersom det innebär att pumparna måste
dimensioneras för en sällsynt händelse.
Det råder stor osäkerhet hur mycket dricksvattenmängd som kan levereras till Svanesund. Idag är
normal förbrukning på 8-10 l/s enligt VA-avdelningen. Det krävs vidare utredning för att säkerställa en
långsiktig och trygg dricksvattenförsörjning samt uppfyllande av brandvattenkrav inom
detaljplaneområdet och för hela Svanesund. Ett sätt är att bygga upp en vattenmodell för att kunna
simulera olika nuvarande och framtida driftförhållanden.
Två anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten föreslås inom planområdet. För att erhålla en
god dagvattenhantering föreslås ett underjordiskt magasin vid förskolan och en våtdamm i planens
södra del. Det är viktigt att ansvarsfördelningen för anläggningarna klargörs. Detsamma gäller även
föreslagna avskärande och uppsamlande diken.
Framtida fastighet i sydost blir svår att ansluta via föreslaget dagvattensystem till dagvattendammen.
Rekommendation är att fastigheten ansluts till ledning i Almyrevägen. Om möjligt kan dagvattnet
fördröjas och renas lokalt inom fastigheten innan påkoppling till det allmänna systemet.
Föreslagen utbyggnad bedöms inte försvåra möjligheten att uppnå MKN för recipienten under
förutsättning att dagvattnet från planområdet genomgår rening innan det når recipienten.
Området höjdsätts och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100-årsregn inte skadar
byggnader. Då området ligger högre än närliggande bebyggelse, behöver extrem nederbörd kunna
hanteras på ett sådant sätt att nedströms översvämning förhindras. Det befintliga diket i planområdets
västra gräns föreslås dimensioneras för att omhänderta flödet vid ett 100-årsregn, samt utformas för
att avleda dagvatten från naturmarken uppströms och förhindra att vatten avleds mot angränsande
fastigheter eller genom delar av planområdet där bebyggelse planeras. Det är viktigt att höjdsättning
av byggnad och mark inom planerad förskoletomt sker på ett sätt så att instängda områden undviks.
Gatornas profiler som presenteras i trafikutredningen har tagits fram från det underlag för höjder som
har funnits att tillgå från kommunen. Underlaget baseras på en laserinmätning vilken har en
förhållandevis stor osäkerhet jämfört med en inmätning i fält. Utifrån underlaget är det inte möjligt att
göra en detaljerad bedömning av profiler och släntutfall utan det som är framtaget inom ramen för
trafikutredningen är att betrakta som en bedömning av genomförbarheten för de gator som planeras
inom området.
Efter samråd har justeringar av gatunätet gjort för att tillgodose Trafikverkets yttrande. Förslaget
innebär att en ny korsning anläggs från området till Färjevägen och att befintlig anslutning från
Almyrevägen i korsningen Färjevägen/Kaprifolvägen stängs. Den nya lokalgatan kommer få en kraftig
lutning. Den slutgiltiga geometrin behöver ses över efter att området mätts in i detalj.
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