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Orientering
Denna rapport utgör del 1 av två delar som tillsammans utgör en teknisk beskrivning av de allmänna anläggningarna för ett nytt verksamhetsområde för dagvatten
i norra Nordkroken. Del 2 ger en allmän beskrivning av planerat utförande och
ger en bedömning av påverkan på miljön och recipienten Vänern. Del 1, denna
del redovisar de aktuella förhållandena i området och ger en beskrivning av nuvarande dagvattenhantering. I de sista kapitlen redovisas den framtagna dagvattenlösningen i plan och i sektioner samt förslag på behov av områden för skötsel.

Figur 1. Orientering. Norra Nordkroken ligger vid Vänerns strand, cirka 4 km från
Vänersborg. Till höger i bilden skymtas Hallebergs rasbranter. Det vita området i norr
(Grå Häst) utgörs av öppna, plana strandhällar och är en geologisk sevärdhet. De tre
fornåkrarna och de tre fornlämningsområdena är markerade med (R), varav badplatsen är ett av fornlämningsområdena och visas i bilden.

3

Bakgrund
För ett strandnära bostadsområde i norra Nordkroken ska Vänersborgs kommun
inrätta allmänna anläggningar för avlopp (dagvatten) i ett kommunalt verksamhetsområde. Inom området finns drygt 100 hushåll därav är ett 30-tal åretruntboende. Under åren 2018 till 2019 färdigställde kommunen de allmänna anläggningarna för spillvatten och dricksvatten.
Under 2017 gjordes en utredning, en modellering av dikenas kapacitet i syfte
att ge ett förslag på lämpliga alternativ för den allmänna anläggningen med utgångspunkt på de problem man uppmärksammade (DHL, 2017).
Under 2019 har Vänersborgs kommun tagit fram denna tekniska beskrivning
av ett förslag för dagvattenhantering. Vänersborgs kommun ska nu inrätta och anlägga de allmänna anläggningarna för avlopp (dagvatten).
I dessa sammanhang lyfts den allmänna anläggningens ändamål:


att husgrunder ges ändamålsenlig dränering,



att dagvatten inom tomtmark inte översvämmar anslutande mark eller påverkar grannfastigheter,



att dagvatten och dränvatten avleds utan att skada närbelägna våtmarker och
vattendrag,



att föroreningar i dagvattnet tas om hand eller tillåts släppas ut utan skada
för miljön,



att eventuella grundvattennivåer inte påverkas samt



att vägavvattning och dagvattenhantering inom verksamhetsområdet anpassas till ett framtida klimat.
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Gällande planer
Verksamhetsområdet för dagvatten är inom en gällande plan, nr 287 från
1975/1977 och inom nr 531 från år 2017. Inom nr 287 planeras en del av området bilda ett nytt planområde (id nr 130). Det nya planområdet beskrivs utförligt
i planbeskrivningen för plan nr 531. De befintliga planernas läge visas i figur 2.

Figur 2. Planområden i Nordkroken. Den nya detaljplanen är en del av plan nr 287
och är markerad schematiskt med en blå större cirkel, efter Vänersborgs kommuns
karttjänst.

En äldre plan, nr 173, från 1939/1940 berörde de utanförliggande områdena i
väster (vita områden i figur 2) men den är upphävd och områden i väster ligger utanför planlagt område. Intressant att notera är att den äldre planen redovisar
Kvarntorpsbäckens äldre sträckning. Bäcken gick till sin norra del mer väster om
och visas inte i figuren.
I kommunens Översvämningsprogram har angetts en dimensionerande nivå på
+46,96 som utgångspunkt för samhällsviktiga funktioner och bostäder.
I nordöst ansluter naturreservat och ett stycke mer öster ut finns en gräns för
Natura 2000-område. Planerade åtgärder för de allmänna anläggningarna görs
utanför gräns för naturreservatet och medför inte en förändring som innebär en
påverkan av Natura 2000-området. Tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken
(Natura2000) förväntas inte behöva sökas.
Det aktuellt verksamhetsområdets gräns visas i figur 3. Verksamhetsområdet
gäller dagvatten. Avrinning och grundvatten mottas från rasbranterna och rinner
igenom verksamhetsområdet till Vänern. Områdets ligger utanför strandskyddet
och dess norra gräns ansluter till detta område.
Området har höga naturvärden, bland annat en högre strandvall och de öppna,
plana strandhällarna av urberg utgör en geologisk sevärdhet. I norr omfattas
strandvallens östliga del av verksamhetsområdet, medan strandvallens västra del
omfattas av Vänerns strandskyddsområde.
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Figur 3. Beslutat verksamhetsområdet för dagvattenhantering för norra Nordkroken är
35,5 ha (inom röd begränsningslinje). Efter DHI, 2016.

Figur 4. Aktuella förhållanden, Forellvägen mot norr. Vägen är dragen på det plana
berget, som också syns till höger i bilden på vägens högra sida som en fyrkant.
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Figur 5. Aktuella förhållanden, Västra vägens norra del. Bilden visar de höga vattennivåerna under vårperioden år 2018. Gräsmattan till höger är blöt och stående öppna
vattenytor syns.
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Beskrivning av nuvarande förhållanden och
nuvarande dagvattenhantering
Området är mycket flackt och den befintliga bebyggelsen utgörs av små sommarstugor med inslag av permanent boende. Karaktären av området är präglat av det
på sommarperioden utnyttjade strandbadet i Vänern och är i övrigt en lantlig miljö med jordbruk som bedrivs längs Kvarntorpsbäcken sträckning. En hästgård ligger i den östra och en i den västra delen av verksamhetsområdet. Inom det 35,5 ha
stora verksamhetsområdet finns idag ca 100 hushåll.
I de södra delarna höjer sig en sluttning till ett angränsande bostadsområde. På
sluttningen finns ett par grönområden. I norr finns den höga, naturliga strandvallen som skyddar det flacka bostadsområdet mot Vänern. Tillsammans med badstranden och det plana urberget är detta områden med högt intresse för
friluftslivet.

Kommunal anslutningspunkt för dagvatten
I Sikvägen finns en anslutningspunkt för dagvatten som ligger på nivå +48,03 vilket är för hög nivå för att ansluta de planerade allmänna anläggningarna. Den befintliga dagvattenledningen går söderut och mynnar till Kvarntorpsbäcken, ca
200 meter uppström J2, se figur 8.

Figur 6. Aktuella markförhållanden, norr om kvarteret Glindret. Bilden visar de tunna
jordlagren, huvudsakligen växt- och rotfilt och en dikesbotten som utgörs av berg.
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Avledning av dagvatten
Tomterna är små och dagvattenavledningen görs med ett nät av öppna diken som
går inom tomtmark eller strax utanför verksamhetsområdet i åkermark eller
skog. Figur 8 visar avledningen för området som uppgår till 35,5 ha och har en stor
mängd diken. På grund av den flacka och på sina ställen upp idagen belägna bergytan har diken begränsats till där jordlager finns. Dikesdjupet är litet, ca 30–40
cm. Dikena är knappt 30–50 cm breda och illustreras i figur 7.
Områdets diken avleder tomternas dagvatten men även en andel avrinning från
grundvatten som är från rasbranterna och avrinner ytligt igenom området till
Vänern.
Avledningen av dagvatten igenom strandvallen har prioriterats av tomtägarna.
På 5–6 ställen leds dagvattnet i kortare ledningar igenom strandvallen och vidare
ut på strandhällarna och till Vänern. I områdets östra delar mynnar dagvattnet ut
till Vänern med tre stycken trummor och mer öppet från utflöden i form av diken
och två bäckstråk.
Områdets västra del avleds till Kvarntorpsbäcken och dagvatten leds till tre utsläppspunkter, visas i figur 8 med bokstäverna KB2, J1 och J2.
Utsläppspunkternas nivå vid strandvallen och vid Kvarntorpsbäcken är mellan
+44,6 och +45,5 och är höjdmässigt strax under marknivån för de lägst belägna
tomterna (vid Västra vägens norra del).
Dagvattenhanteringen sköts av olika tomtägargrupper som främst är fördelade
runt respektive utsläppspunkt, se figur 8. Totalt finns med råge över 6 km ledningar, därav en del på jordbruksmark. Kommunen är också markägare och avleder dagvatten från bland annat en större äng som sommartid brukas som P-platser
för badgäster.

Figur 7. Aktuell avledning görs med diken. Diken i västra tomtområdet är små och begränsas nedåt av den plana bergsytan, se den övre bilden. I de allra östligaste delarna
är diken mer som den undre bilden. Dikena avleder också grundvatten, inlagt som en
streckad blå linje.
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Figur 8. Aktuell avledning och verksamhetsområde (streckad röd linje). Befintliga diken
(blåa linjer) och deras avledning till recipient och utsläppspunkter. Ledningar redovisas
streckade. (täckdikningen ska bort.) Utsläppspunkterna S5 och KB3 är för närvarande
stängda. I nuläget finns ca 100 hushåll inom verksamhetsområdet, därav ett 30-tal är
åretruntboende Under år 2018 färdigställdes avloppsledningarna och visas som tun-

Avledningen till ytvatten (recipient)
Områdets ytavrinning förs mycket grunt i ett nät av öppna diken, huvudsakligen
inom tomtmark. I områdets östra del finns ett bäckstråk genom hagmark och två
mindre bäckstråk som för ytvatten från Hallebergets branter. Två av bäckstråken
är förmodligen vattenförande året runt. Dikena ligger inom tomtmark och avleder dagvatten och vägdagvatten till Vänern. Figur 8 visar utsläppspunkterna.
Två av bäckstråken i områdets östra del avleder även dagvatten från hästgård
respektive dagvatten från vändplan för buss.
Till Kvarntorpsbäcken avleds dagvatten från de västra tomterna, vägdagvatten
och dagvatten från en hästgård.
Igenom strandvallen har kortare ledningar anlagts som mynnar ut på de plana
urbergshällarna eller ut på badstranden. Största dimensionen är betong 225 mm.
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Avledningen till Kvarntorpsbäcken sker i dike, knappt 0,5 meter djupt, vilket
går längs kanten av jordbruksmark (KB2) och även via, förmodligen mer diffust i
täckdikad åkermark (J1 och J2). Kvarntorpsbäcken har fått sitt utlopp ändrat sedan år 1939. Det ändrade utloppet bedöms inte inverka på de nedan beskrivna
hydrologiska förhållandena men kan ha förändrat förhållanden för fornåkern.

Vägdagvatten och vägtrummor
De öppna dikena tillförs dagvatten från vägdiken, en större vändplan för buss och
från en större P-yta för badgäster. Vägtrummor finns och är av mindre dimension, ca 150–225 mm. En trumma i stenbro finns. Vägarna är smala och ett flertal
är sedan de sista tre åren asfaltbelagda. Längs vägarna finns diken, utom ca 300
meter där vägen löper på berg. Vägarna är enskilt eller samfällt ägda, undantaget
är kommunens vägar; Sikvägen, Gösvägen, Lakevägen, en del av Västra vägen
(250 meter), en kortare bit på Slomvägen samt vändplanen för bussar i östra delen (Nordkroksvägen).

Fördröjning och infiltrationsmöjligheter
Tomterna i verksamhetsområdets västra del har tunnare jordlager, mindre än 0,5
m djupa ovan en mycket plan bergsyta på nivå strax under +47,0. Tomterna i östra delen, norr om Slomvägen utgörs av sandmarker och skiljer sig med större jorddjup på 1–3 meter. Tomtmark inom hela området beskrivs periodvis vara mycket
blöta och delar av dikessystemet, jordbruksmark och skogsområden är under våroch höstperioder översvämmade.
Den mycket plana bergsytan är knappt någon decimeter under omgivande
marker med tunnare jordlager på knappt halvmeters tjocklek. Detta förhållande
ger inget naturligt utrymme för fördröjning eller för infiltration inom tomtmark.
Den östra, flacka delen i verksamhetsområdet utgörs av sandlager men har hög
grundvattennivå, uppskattningsvis ca +46,3 under högflödesperioderna (uppmätt hösten 2018) vilket hindrar infiltrationen.
Tomtmark är generellt lågt liggande i förhållande till Vänerns medelvattenstånd som är + 44,64. Tomtmark inom verksamhetsområdet bedöms ha få möjligheter att infiltrera eller naturligt fördröja dagvatten, undantaget är tomter i
sluttningen som sträcker sig längs områdets södra del.

Bedömning av kapaciteten på avledning
Kapaciteten på det befintliga nätet av diken har modellerats av DHI (Dagvattenutredning Nordkroken, 2016). Kapaciteten på befintliga diken bedömdes klara
skyfall under sommaren (30-årsregn) med maximalt två tomter som berörs av
blötare förhållanden (enligt DHIs Figur 5–6).
Även ett 100-års regn under sommaren bedömdes. Vid 100-årsregnet visade
modellen att möjligen cirka fem fastigheter norr om Slomvägen fick blötare förhållanden (enligt DHIs Figur 5–7).
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Figur 9. I figuren illustreras de årligen återkommande regnperioderna på höst eller vår
med ett 10-årsregn med höga grundvattenytor. Modellens resultat ges som ljusblå till
mörkblå områden har risk, får blöta markförhållanden. I figuren visas de befintliga dikena med gröna linjer. Modelleringen tog hänsyn till befintliga diken (grönmarkerade,
ca 4 km längd) och även ledningarnas befintliga utförande samt att utsläppspunkterna
(7 stycken) avleder ovan Vänerns medelvattenstånd (efter DHI, Dagvattenutredning
Nordkroken, 2016, Figur 5–5).

Figur 9 visar resultatet av modellerat dagvattensituation vid ett 10-årsregn och
samtidigt med höga grundvattenytor. Figuren söker visa de tomtytor som förväntas ha hög risk, vara mest utsatta.
Behovet av ökad kapacitet i diken sågs i rapporten kunna tillgodoses med fler
diken och större dimensioner vid utsläppspunkterna. Med detta som utgångspunkt har områdets diken ett generellt behov av ökad kapacitet på mellan 0,5 och
1 m³ våtvolym per meter dike.
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Tabell 1a. Tillfällen av höga flöden i Vänern och Kvarntorpsbäcken. Bedömd högflödesnivå. Under 20 år har det varit en högflödesperiod vartannat år (totalt 11 stycken).
Bedömd högflödesnivå är här en nivå som överstiger +44.89. Vänerns medelvattenstånd är +44,64. Avrinningsområdet är 12,2 km² för Kvarntorpsbäcken, framtagna ur
SMHIs data.

Tabell 1b. Tillfällen med höga vattennivåer i Vänern. Visar hur ofta man kan vänta sig
vatten över en viss höjd. Vänerns medelvattenstånd är +44,64. Värden är framtagna
ur SMHIs data.

Avledning under högvattenperioder
Högvattenperioder i Vänern och i Kvarntorpsbäcken har undersökts och vid cirka
11 tillfällen under åren 1999–2015 har vattenståndsnivån överstigit +44,89.
Dessa tillfällen är sammanställda i tabell 1a och tabell 1b.
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Högflödesperioder har uppträtt i tidsperioder längre än en månad, ca 30–50
dagar och även över 2,5 månader. Extremtillfälle var en högvattenperiod som
varade under ett år.
För avledning av dagvatten har vattenstånd som är högre än +44,9 negativ betydelse för avledningen i diken då utsläppspunkternas nivå är mellan +44,6 till
+45,5 (uppmätt 2018).
Med andra ord så överstiger högflödestillfällena dikenas utsläppsnivå och därmed uppstår dämning. Förhållandet leder till att diken inom delar av åkermark
och fornåkrar översvämmas och kan även, om kombination skyfall och höga
grundvattennivåer inträffar, leda till att tomtmark blir blötare och har risk att få
stående vatten. Riskområden för detta är lägre liggande mark, markerade med
svart i figur 12 samt markerade områden i blått till beige i figur 9. Svart område
visar nivå under Vänerns medelvattenstånd. Vita områden är över +47,0 och har
ingen risk för att bli blötare vid högflödesperioder.

Översvämning och beredskap
Områden under nivå +47,0 bedöms vara översvämningshotade (Vänersborgs
kommuns översvämningsprogram). Nuvarande vägnät bedöms vara tillfredsställande för beredskap.

Avledning av grundvatten
Tomtmarken består i stora delar inom verksamhetsområdet av tunna jordlager
ovanpå en i stort sett horisontell bergyta på nivån +46,7 vilken sluttar svagt ned
mot strandvallen. Grundvattennivån bedöms som hög, 2018 uppmättes ca
+46,3 under en högflödesperiod. Avledningen i diken består under högflödesperiod av större mängd grundvatten som avrinner ytligt på den flacka bergytan. Bebyggelsen har anpassat sig till de höga grundvattennivåerna genom ett byggnadssätt på plintar, ca 30–40 cm ovan berg- eller markytan. Inga källare byggs.
Vägarna bedöms vara framkomliga även under perioder med höga grundvattennivåer, dvs vår- och höstperioderna. En större kommunal P-yta har blötare förhållanden men utnyttjas enbart under sommartid.
I de högre sluttande delarna i sydost finns, strax utanför verksamhetsområdet
en avskärande längre kommunal dagvattenledning som konstaterades avleda
grundvatten från bebyggelse utanför verksamhetsområdet. Ett stycke strax nedanför sluttningen finns ett mindre alskogsområde, en sumpskog som förmodligen
får ett rörligt ytligt grundvattenflöde, trots det avskärande ledningen.
I kvarteret Ankartrossen, norr om alsumpskogen ligger en fastighet som under
höstperioder har en kontinuerlig pumpning av grundvatten till ett dike i
tomtgräns.
Motsvarande så utförs pumpning av grundvatten på en fastighet i områdets
östra del, norr om Slomvägen och vattnet förs till dike. Området utgörs av sand.
Området bedöms ha få synliga grundvattenflöden under torrperioder, diken är
i stort sett torra. Huvudsakligen är det bäckstråket i den östra hagmarken som bedöms vara vattenförande året runt.
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Risk för dagvattenföroreningar
Tomtägarnas enskildas avlopp är uppgraderade och går till kommunal rening sedan hösten 2018. Av totalt 100 tomtägares avlopp så finns ett mindre antal, 11
hushåll som ännu inte kopplat in sig. Ett av dem är permanentboende och har
möjlighet att påverka strandområdet med föroreningar, genom utsläpp i bäcken
som mynnar vid VB1. Även bäckstråket VB2 och den mindre badstranden vid
VB3 har motsvarande risk för föroreningar då rinntiden bedöms som kort.
Mindre risk för dagvattenföroreningar finns för strandhällområdet, vid S3.
Samlat 7 hushåll har inte kopplat in sig men de har samtliga en längre rinnsträcka
och utsläppet sker inte inom direkt badstrandsområde.
Hästgårdarnas gödselhantering bör hållas under tak för att minska utsläppet av
gödande ämnen.
Diken har en förmåga att fördröja och förbättra dagvattenkvaliteten, vilket kan
minska risker att gödande ämnen från tillförd växtnäring från tomtmark når Vänern. Diken med botten av berg har snabbare flöde och ger sämre reduktion av
föroreningar.
Att tvätta bilen i närheten av dike medför en risk och ämnen i tvättvattnet kan
komma påverka fisk, främst i Kvarntorpsbäcken.

Verksamheter som finns inom verksamhetsområdet
Två hästgårdar bedriver verksamhet. Genom den östra beteshagen avleds idag
huvudsakligen ytvatten från sluttningarna, ytvatten från täckdikad mark inom en

Figur 10. Bilden visar en bit av badstranden som utgör ett fornlämningsområde. I
bakgrunden syns husen i den högre belägna, nordliga delen av verksamhetsområdet
med Halleberg i bakgrunden.
15

fastighet och grundvatten. Detta leds via en mindre trumma i en stenbro till ett
vassområde vid Värnens strand. Beteshagar i det västra verksamhetsområdet avleds i dike och förs söderut till täckta diken genom jordbruksmarken till utsläppspunkten J2, möjligen också till J1, vid Kvarntorpsbäcken.

Dricksvattenbrunnar
Inom verksamhetsområdet finns flera dricksvattenbrunnar som har utnyttjats på
senare tid. Numera är fastigheterna anslutna till kommunalt vattenledningsnät.
Uppgift om verksamhetsägarna, de två hästgårdarna, använder brunnsvattnet
saknas för närvarande.

Skydd av fornlämningar
Områdena som beskrivs nedan ligger utanför verksamhetsområdet men utnyttjas
för dagens dagvattenhantering, undantaget den sista, fornlämningsområdet i
skogsmark.


Fornlämningsområdet på stranden – mottar idag dagvatten från en bäck
och diken, via ledning i S4. Leds till äldre betongbrunn som medger infiltration i sanden. Inga erosionsskador är synliga.



Fornåkrarna – Två fornåkrar ligger utanför verksamhetsområdet, strax innanför strandvallen. Båda är skogsbevuxna. Inom områdena finns diken som
leder dagvatten. Det västra området översvämmas periodvis på höst- och
vår. Inom den östra fornåkern förs dagvatten till utsläppspunkten S2 med
ett djupare dike. Dikesdjupet är över 1 meter. Ytterligare en fornåker finns
väster om och gränsar till Kvarntorpsbäcken, nedströms KB2.

Figur 11. Bilden visar en av fornåkrarna, söder om utloppspunkten S1. Bilden tagen
vid högflödesperiod våren 2018.
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Fornlämningsområde i skogsmark – Detta område är idag obebyggt och ligger på södersluttningen, över nivån +47. Området ligger något högre än omgivningen. Inga diken är synliga.

Skydd av naturvärden
Naturvärden har inventerats (Inventering av naturvärden i norra Nordkroken,
2019) och beskrivs i del 2. Här beskrivs alsumpskogen som ligger inom verksamhetsområdets södra del, strax öster om Sikvägen. Sumpskogen är en naturtyp
som är beroende av tillgång på höga grundvattennivåer. Klassningen är högt naturvärde, klass 3. En äldre dikefåra syntes finnas från sluttningen, ned mot skogen.
Ovanliggande marker är numera dränerade genom en avskärande kommunal dagvattenledning som förmodligen avbördar en del grundvatten till kommunala nätet (södra Nordkroken). Vägdiken och en trumma i Sikvägen har anlagts hösten
2018 och det är osäkert om förändringen har påverkat alsumpskogen.

Jordbrukets intressen
Dagens dagvattenhantering är beroende av avledning via diken på jordbruksmark.
Marken ägs av skilda fastighetsägare, en del är även samfällt ägd.
På de plana ytorna öster om Kvarntorpsbäcken bedrivs idag jordbruk på marker som är täckdikade. Markerna är sammanhörande med äldre hagmark och
fornåkrar både väster och öster om Kvarntorpsbäcken. Åtkomst till jordbruksmarkerna finns med kommunal väg (södra delen av Västra vägen) för en markägare). Väg till de västra markerna saknas idag. Gångbron är idag inte farbar med
jordbruksmaskiner.
Avledning av dagvatten från tomtmark görs via diken genom jordbruksmark till
Kvarntorpsbäcken (KB2), och till Vänern i en liten hamn/klippbadplats via öppning i strandvallen S1. Mer diffust mottar äldre täckta jordbruksdiken dagvatten
och avleder till Kvarntorpsbäcken, J1 och J2.
Även finns jordbruksmark strax norr om verksamhetsområdet. Cirka fyra tomter har gemensam dagvattenledning och vattnet förs i dike till ledning genom
strandvallen, SX.
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Beskrivning av förslag för den allmänna
anläggningen
Beskrivning av ny dagvattenhantering
Kommunen avser att avhjälpa den kapacitetbrist som noterats för avledning av
dagvatten i norra Nordkroken med en allmän anläggning.
Förslaget innebär att de allmänna anläggningarna omfattar ca 3,2 km befintliga
diken som ges högre kapacitet och ca 2,1 km diken som nyanläggs. Även ca 500

Figur 12. Förslag på diken och ledningar som är väsentliga för ny dagvattenhantering. Totalt drygt ca 6 000 km
diken är karterade. Dikenas lägen är ungefärliga. Markhöjder visas med höjdnivå från höjddatamodellen i svartgrått. Tomtmark i svart är under +46,0 mörkgrått under + 46,5 osv till ljusgrått som är till strax under +47,0. Vitt
motsvarar över 47,0 och ingen risk för översvämning finns.
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Figur 13. Dike 0,5 m djupt. Generell tvärsektion vid djupare jordlager, skötselområde 2,0 meter.

Figur 14. Dike 1,0 meter djupt. Generell tvärsektion vid djupare jordlager, skötselområde 3,0 m.

meter ledning föreslås ingå samt att ca 100 meter ledning nyanläggs. Utanför
verksamhetsområdet berörs ca 700 meter dike för att bibehålla kapacitet. Figur
12 visar de diken och ledningar som berörs av föreslagen dagvattenhantering och i
bilaga sammanställs i tabell de aktuella dikes- och ledningslängder. Övervägande
andel av de föreslagna dikena har grovt karterats i fält och studerats från erhållet
GIS-material.
Inom verksamhetsområdet erhåller kommunen ansvaret för de allmänna anläggningarna, deras funktion och skötsel. Befintliga diken som inte är allmänna efter genomförandet av förslaget får föras till de allmänna anläggningarna men är
inte kommunens ansvar.
Förslaget har studerats i en utredning (DHI 2016 alternativ 1) och den utökade kapaciteten kan erhålls genom att diken, tvärsektion visas i figur 13, fördjupas
och breddas motsvarande sektionen som visas i figur 14. Utförandet innebär en
våtvolym på 1 m³ per meter dike.
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Figur 15. Dike 0,5 meter djupt vid berg. Generell tvärsektion vid tunna jordlager på
berg. Skötselområde 2,0 m.

Figur 16. Dike 0,5 meter djupt vid berg. Generell tvärsektion vid tunna jordlager på
berg. Skötselområde 2,0 m.

I rapporten uppmärksammades att för 28 tomter finns svårigheter att fördjupa
diken på detta sätt på grund av bergnivån och att sprängning kan behöva utföras.
Framtaget förslag avser att begränsa sprängningen genom att tomterna kan anses
vara dränerade med en dikesbotten i anslutningspunkten som är ca 30–40 cm
under marknivå.
För att genomföra en kapacitetsökning, till exempel i områden med tunnare
jordlager föreslås även ett möjligt utförande med en bredare makadamfyllning
som anläggs vid sidan om diket, se figur 15 och 16. Makadamfyllningen görs så
stor att den motsvarar behovet av ökad kapacitet. I trånga sektioner kan makadamdiket täckas över, se figur 17, alternativt makadam ersättas av plastkassetter.
Kassetterna kan väljas körbara och användas vid överfarter.
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Figur 17. Makadamdike vid trånga sektioner och vid framtida höjda tomter. Dike
minst 0,8 meter djupt. Generell tvärsektion, skötselområde 2,0 m. Vid framtida markhöjning kan diket mellan tomterna ersättas med makadamfyllning och ett högre liggande svackdike. Vid trånga sektioner kan dagvattenkassetter ersätta makadam.
Utförande med kassetter innebär att djupet kan minskas och skötselområdet kan i stort
sett halveras.

Trummor vid vägpassager behöver även de erhålla högre kapacitet och järnvägsmakadam har hög kapacitet att leda vatten samt hindra att instängda områden uppstår. Dimensionerna på vägtrummor kan därmed behållas i stor utsträckning. Åtgärden hindrar också att instängda förhållanden uppstår.
Längs vägar som saknar vägdiken kan det vara aktuellt att avleda vägdagvattnet
via svackdiken. Vägarna har olika huvudmän och respektive huvudman ansvarar
för att vägdagvattnet avleds. Diken med vägdagvatten kan ledas till den allmänna
anläggningen.
Makadamdiken och lösningar med järnvägsmakadam har hög anläggningskostnad. Fördelar är att vatten fördröjs lokalt, att reningseffekten är högre än med diken, mindre andel av tomtmarken tas till dike vilket ger att tomtmarken kan utnyttjas för andra ändamål, att vägnivåer kan bibehållas vilket ger att områdets äldre karaktär blir synlig. Vid framtida säkring mot översvämningar utgör ett
sprängt, fördjupat dike ingen fördel.
Anslutande diken till alsumpskogen, med dikesbotten lägre än +47,50 kan påverka naturvärden (N1).
Källare får inte anläggas.

Framtida risker
Förslaget tar hänsyn till att framtiden kan ge ökad risk för översvämningar. Fastighetsägarna ska kunna säkra sina fastigheter från översvämning genom höjning av
tomtmark. Figur 17 visar hur en markhöjning kan göras med bibehållande av ett
skötselområde på 2,0 meter.
Öppna diken på mer än 2 meters bredd och mer än 1 meters djup kan i ett
småstugeområde ses som störande och tar även för fastighetsägaren viktig tomt21

mark i anspråk. Ett makadamdike, med makadamfyllning på båda sidor om ett
mindre dike kan vara mer attraktivt, figur 16. Särskilt som makadamfyllningen
och diket senare, vid en framtida markhöjning får täckas och utnyttjas som
tomtmark, som i figur 17.
Uppfyllnad av mark medför vanligtvis igenläggning av diken och våtmarker vilket kan försämra för till exempel groddjur. Den föreslagna sektionen i figur 17
skiljer sig troligen inte från den punkten även om ett svackdike ordnas ovan
makadamfyllningen.

Beskrivning av nya skötselområden
Övervägande ligger diken i tomtgräns eller på enskild tomtmark men det är kommunen som ges ansvaret för dagvattenhanteringen för de allmänna anläggningarna. Kommunens geografiska ansvarsområde för aktuellt dike inom verksamhetsområdet har här getts beteckningen ”skötselområde”. Det är av vikt att begränsa
intrånget på privat mark och skötselområdet bör hållas smalt. I förslaget ses behov av skötselområde på 1,0–2,0 meter per meter dike.
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Bilaga
Tabell 2.
Befintlig dikes- och ledningslängd och föreslaget utförande av de allmänna
anläggningarna.
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