Nytt verksamhetsområde
för dagvattenhantering
i norra Nordkroken,
Vänersborgs kommun

Teknisk beskrivning
Del 2 Beskrivning av planerat
utförandet och bedömning av
påverkan på miljö
Januari 17 2020

Rapportens innehåll

3

Allmän beskrivning av planerad anläggning

3

Bedömning av påverkan på naturvärden och arter

6

Grundvatten

10

Bedömning av påverkan – Delområden inom
verksamhetsområdet:

13

1. Delområde D1. Sydvästra beteshagarna

13

2. Delområde D2. Västra området/Norr om Nya vägen

14

3. Delområde D3. Centrala delen – Slomvägen

16

4. Delområde D4. Östra delen – Slomvägen

21

5. Delområde D5. Väster om Vändplanen

21

6. Delområde D6. Nordost – Nordkroksvägen

21

Bedömning av påverkan – Områden utanför
verksamhetsområdet:

24

Område KB2 (mot gångbron)

24

Område S1 (mot strandhällar)

24

Område SX (mot strandhällar)

26

Område S2 (mot strandhällar)

26

Område S4 (på badstranden)

27

Område S5 (på badstranden)

28

Område J1 (i jordbruksmark)

28

Område J2 (i jordbruksmark)

28

Miljökvalitetsnormer och påverkan på Vänerns vattenkvalitet

29

Referenser

29

Beställare: Vänersborgs kommun
Kontakt: Anders Dahlberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborg den 17 januari 2020
Calle Bergil, Melica
Stefan Bydén, Melica
Ivar Sander, Melica
Teresia Wengström, Melica
2

Rapportens innehåll
Denna rapport utgör Del 2 av två delar som tillsammans utgör en teknisk beskrivning av de allmänna anläggningarna för ett nytt verksamhetsområde i norra Nordkroken. Del 1 tar upp bakgrund och beskrivning av nuvarande dagvattenhantering
samt hydrologiska förhållanden. Del 1:s sista del innehåller den framtagna dagvattenlösningen som redovisas med plan och sektioner. Nedan följer en mer allmän beskrivning av planerat utförande av de allmänna anläggningarna för avlopp
(dagvatten), följt av en bedömning av påverkan på naturvärden och skyddade arter, följt av beskrivning av eventuella förändringar i grundvattenförhållandena.
Därefter följer en beskrivning per delområde för bedömningen av miljöpåverkan inom verksamhetsområdet, se schematisk indelning av delområdena i figur 3.
Sedan följer en bedömning av miljöpåverkan av anläggning i områden som ligger
strax före, och vid utsläppspunkterna till Vänern respektive Kvarntorpsbäcken.
I anslutning till beskrivningen för varje delområde och för område före/vid utsläppspunkter presenteras en kartskiss av föreslaget utförande.
Slutligen följer en beskrivning av dagvattnets förväntade föroreningsinnehåll
och eventuell påverkan från detta på Vänerns vattenkvalitet.

Allmän beskrivning av planerad anläggning
Inom tätbebyggelsen i norra Nordkroken finns över 6 km diken. För att bilda ett
sammanhållet dagvattennät föreslås att en större andel av dessa ingår i den allmänna anläggningen och att de ges åtgärder såsom fördjupning, breddning eller
makadamfyllning så att dagvatten från tomtmark avleds med förbättrad kapacitet än dagens förhållanden.

Figur 1. Nyligen utfört dike. I bilden syns norra delen av Parkeringen, en av kommunen ägd gräsyta som sommartid används för parkering. Del av delområde D3.
3

Figur 2.
N6.

Strandvallen, bevuxen med skog. Flera äldre träd finns. Del av naturområde

Anläggningen föreslås omfatta ca 5 kilometer diken och ca 600 meter ledning.
Cirka 300 meter kan behöva sprängas. Planerat utförande av diken beskrivs utförligare i del 1 i den tekniska beskrivningen.
I området finns ytterligare två till tre kilometer diken som inte ses som nödvändiga för den allmänna anläggningen. Dessa och vägdagvattnet ges möjlighet att
ansluta men ingår inte i den allmänna anläggningen.
Det föreslagna dikesnätet gör så att dagvattnet, det som orsakas av långvariga
regn avleds fortare. Perioderna med grundvattenutströmning till dikena kommer
inte påverkas i någon större grad. Vid högflöden, som normalt inträffar under vår
och höst, kommer många diken att ha öppna vattenytor, vilket bedöms viktigt ur
naturvårdssynpunkt.
Anläggningsarbeten kommer att utföras inom sex delområden i verksamhetsområdet. Utöver anläggningsarbeten i de sex delområdena, så berörs även områden strax före det att dagvattnet släpps ut till Vänern och före utsläpp till Kvarntorpsbäcken. Dessa utsläpp benämns; S1, SX, S2, S4 och S5 (utsläpp görs till
strandhällar) och utsläppen; J1, J2 och KB2 (utsläpp görs via jordbruksmark till
Kvarntorpsbäcken) samt utsläppen; VB1-VB5 (utsläpp görs via bäckar till Vänern). Nämnda utsläppspunkter förslås ingå i den allmänna anläggningen och utgörs av ledning eller öppen fåra samt leds ut med trumma, leds över strandhäll eller leds till infiltrationsbrunn. Utsläppspunkterna S1, S4 och S5 föreslås kompletteras med mer dolda utsläpp för att inte hindra eller verka störande för bad
och friluftsliv. För att förbättra kapaciteten finns behov av att öka rördimensionen i utsläppspunkterna S2, S4 och S5.
Planen har begränsats till de väsentliga dikena och därmed sökt undvika åtgärder på andra. Bland annat undviks utsläppsledningen i S3 helt, då ett bostadshus
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Figur 3. Schematisk redovisning av verksamhetsområdets indelning i de sex delområdena D1 – D6, (inom större
cirklar). Dagvattnet från verksamhetsområdet släpps ut i Vänern och Kvarnbäcksån, dessa platser är schematiskt
redovisad med en beteckning; S1 osv.

har uppförts ovanpå ledningen. Av hänsyn till naturvärden undviks anläggningsarbeten i östra beteshagen (N8), mellan delområde D4 och D5.
De i rapporten använda numreringen för naturvärden (N1-N10) refererar till en
naturvärdesinventering som utfördes 2019 och är här redovisade i figur 4 och i de
efterföljande, mer detaljerade kartorna. Även de sex diken som har generellt biotopskydd och där arbeten ska utföras framgår av kartorna.
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Figur 4. Utpekade och bedömda naturvärden samt diken där anläggning berör biotopskyddade diken i jordbruksmark, efter Melica 2019.

Bedömning av påverkan på naturvärden och arter
Nordkroken som helhet, med det flacka urbergspeneplanet i Vänerns nivå och
det intilliggande höga platåberget med sina tydliga bergartslager utgör ett mycket
högt geologiskt och pedagogiskt värde, men möjliggör också en rik flora och fauna.
I förslaget har anläggningsutförandet begränsas till de dikena som i stort bara
hyser vatten under högflödesperioder. Vanligtvis behöver sådana rensas mer eller
mindre ofta, så naturvärdena är i allmänhet låga.
De diken som löper genom jordbruksmark omfattas dock av generellt biotopskydd för småvatten i jordbrukslandskapet. Dispens för biotopskyddet söks för de
åtgärder som berör sådana dikesavsnitt.
För skogsområdena N1 och N2, några tomtområden i anslutning till dem samt
något tomtområden söder om strandvallen (söder om utsläppspunkterna S4-S5)
kan det förekomma något längre perioder med vatten på grund av ytligt utströmmande grundvatten från högre liggande områden. Även de små bäckarna från ras-
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Figur 5. Strandhällarna i den lilla västra hamnen, vid S1. Dagvattnet leds över
strandhällarna idag.

branterna i nordöstra delen kan förutsättas föra grundvatten en liten längre
period.
Våtmark finns främst i form av några kvarvarande små sumpskogsdungar mellan några av tomterna och Parkeringensängen, i en fornåker, i en mindre branddamm, i djupare diken i och invid naturområdena N1 och N2 och samt invid de
två bäckstråk som rinner igenom lövdungen N4 respektive beteshagen N3/N8.
Vassområden breder ut sig på Vänerstranden där bäckarna mynnar. Vassområdena räknas också som våtmarker, men bedöms inte påverkas av åtgärderna i planerat dikesnät. Arbeten i de två bäckarna N4 och N3/N8 och i vassområdena undviks i förslaget. För de andra nämnda våtmarkerna föreslås förebyggande åtgärder
så att de fortsättningsvis möjliggör något längre perioder med blöta förhållanden.
I väster ansluter den flerfaldigt rensade och uträtade Kvarntorpsbäcken där
gropar i bäckbotten och nedfallna träd skapar grunda, vattenfyllda höljor. Vattenföringen är låg sommartid och fisk har bedömts finnas bara periodvis i bäcken.
Bäckmiljön klassas som naturvärdesklass 4; visst naturvärde, vilket inte bedöms
förminskas av åtgärderna. I Kvarntorpbäcken avses att rensa en kortare sträcka
om 100 meter av Kvarntorpsbäcken som tidigare rensats och uträtats.
I kontrast mot våtmarkerna finns även torra sandiga miljöer i området i form av
en strandvall utmed Vänerstranden. I vilken utsträckning vallen är naturligt bildad av vågor och vind eller formad av människohand som skydd mot sjön är
oklart. Detta spelar stor roll för det geologiska/geomorfologiska värdet, men
mindre för de många sand-specialiserade insekter som hör till sandmiljön. Justeringarna av dikesnätet kräver ingrepp i sandvallen för omläggning av kortare ledningssträckor vid S1, S2, S4 och S5. Ingreppen är dock så begränsade i tid och
omfång att påverkan på vallen bedöms som försumbar.

Groddjur
Såväl vanlig groda som padda och mindre vattensalamander har påträffats och leker med säkerhet i området; vattensalamandern i en konstgjord liten trädgårds7

damm som hålls vattenfylld under hela sommaren, paddan sannolikt i vassar vid
Vänerstranden, medan vanlig groda påträffats och kan förväntas leka på många
platser i dikena, framgångsrikt dock bara i diken som håller öppna vattenytor i
april-maj, vilket kan variera från år till år. Dessutom finns tänkbara lekplatser i
branddammen, i en fornåker, i de två bäckarna i öster, i de äldre dikesspåren i och
invid skogsområdet N1 och N2, i ett par våtmarker (i södra och norra delen av
Parkeringen) samt i anslutning till Kvarntorpsbäcken.
Bästa grodlekplatsen torde dock vara i de djupa och permanent vattenhållande
dikena i hästhagen i öster (N8) som inte berörs av förslaget. Åkergroda har inte
noterats säkert, men miljön bedöms lämplig för arten, varför vi bedömer att den
sannolikt finns i denna dikesmiljö. För åkergrodan gäller dessutom enligt
Artskyddsförordningen 4§4 att dess fortplantningsområden inte får förstöras,
även om djuren inte är där.området.
De skyddsåtgärder som föreslås för berörda områden innebär dock att minst
lika många goda leklokaler för nämnda arter kommer att finnas efter åtgärd.

Fåglar och övriga skyddade arter
De tre strikt skyddade hackspettarterna mindre hackspett (NT), gröngöling och
spillkråka (NT) har alla regelbundet noterats i närområdet. Spillkråkan har tidigare häckat vid Kvarntorpsbäcken, men utanför undersökningsområdet. Gröngöling har troligen häckat 2020 i något av naturvärdesobjekten N1/N2 och
observeras regelbundet i området. Mindre hackspett har häckat i Nordkroken i
många år bland annat längs Kvarntorpsbäcken, i strandskogen i väster och i villasamhället.
Ett tiotal andra rödlistade fågelarter häckar eller har nyligen häckat inom
Nordkrokenområdet, tabell 1, men bedöms okänsliga för de åtgärder och på de
platser som omfattas av föreslaget utförande.
Tabell 1 Skyddade prioriterade fågelarter som noterats i området, men ej bedöms skadas av
arbetet.
Mindre hackspett

Se ovan

Spillkråka

Se ovan

Gröngöling

Se ovan

Rörsångare

Aktuellt habitat; vassar berörs ej

Sävsparv

Aktuellt habitat; vassar med buskar berörs ej

Grönsångare

Aktuellt habitat; högvuxen lövskog berörs ej

Björktrast

Aktuellt habitat; trädgårdar med stora träd berörs ej

Stare

Aktuellt habitat; hålträd/holkar och gräsmattor berörs endast marginellt

Drillsnäppa

Aktuellt habitat; stränder med block eller hällar berörs ej

Entita

Aktuellt habitat; löv/sump/skog berörs endast marginellt med skyddsåtgärder

Grönfink

Aktuellt habitat; trädgårdar med träd berörs endast marginellt

Ärtsångare

Aktuellt habitat; trädgårdar/ med stora buskar berörs endast marginellt

Kråka

Aktuellt habitat; människoboningar berörs sannolikt ej

Skyddsåtgärder för groddjur
Alla groddjur är fridlysta enligt Artskyddsförordningens 4§6, vilket innebär att
inga individer får komma till skada. Detta kan lösas genom att arbeten i de aktuel-
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la dikena bara får utföras när djuren befinner sig på land, från oktober till mars.
De åtgärder som berör tänkbara grod- eller salamanderleklokaler listas nedan.
Inga gräv- eller rensningsarbeten får ske i vattenförande dike/våtmark under
perioden april till september.
Befintliga diken i hästhagen N8. Sannolikt bästa grodlekplatsen i området. Diken i hästhagen, N8 och strax uppströms denna ingår inte i förslaget.
Arbeten i bäckarna i öster (N3/N8 och N4) och i vassområdet mellan dem
undviks.
I Kvarntorpsbäcken rensas en sträcka om cirka 100 meter som tidigare rensats
och uträtats. Rensningen sker under period då groddjur är i land; oktober-mars.

Förslag på förbättringsåtgärder för groddjur
Tabell 2 Åtgärder för förbättringar för grodlek, förslag.
1.

Groddamm grävs i område vid Parkeringängens södra ände (kommunal mark). Försiktig fördjupningsgrävning kan ändå utföras för groddjuren.

2.

Parkeringängens norra ände (delvis kommunal mark). Grävning/dämning av litet grodvatten

3.

Branddamm vid Slomvägen. Diken hålls på behörigt avstånd så att dammen inte påverkas.

4.

I eller invid N2, norra delen. Försiktig urgrävning i äldre dikespår och djuphåla för
groddjur

5.

Nordöstra kanten av N2. Två djuphålor grävs för groddjur.

6.

Delar av de bredare och djupare diken i fornåkern, norr om delområde D2 bibehålls till
sin form och djup

Skyddsåtgärder övriga skyddade arter
Inga avverkningar eller maskinarbeten som skadar vuxna träd får ske i naturvärdesobjekten N1-N5, eller N7-N9. I N6 (strandvallen) får fällas endast enstaka unga
till medelålders träd som är nödvändiga att fälla för ledningsgrävning. Gamla och
grova träd, liksom hålträd värnas särskilt. Albårderna utmed Kvarntorpsbäcken
får ej skadas utom enstaka träd där träden är unga och det är helt nödvändigt för
att komma åt att rensa ån. Grova, gamla, murkna eller döda träd eller träd med
hål värnas särskilt vid alla arbeten och transporter. Arbete får ej ske under häckningstid 15 mars-1 juli.

Slutsats samlad miljöpåverkan
Med iakttagande av nämnda skyddsåtgärder bedöms det planerade utförandet
kunna genomföras utan betydande miljöpåverkan, varken på naturvärden eller
skyddade arter.
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Figur 6.

Grundvattenflöden från Halleberg till Vänern.

Grundvatten
Grundvattenströmning – förhållanden idag
Området i norra Nordkroken karakteriseras av att det genomströmmas av en ytlig
grundvattenströmning, där grundvattnets flöden går från sydost. Detta grundvatten består av det som kan infiltrera i Hallebergs berggrund och i rasbranten väster
om berget. Marken inom rasbranten har relativt stort jorddjup och grundvattenflödet kan vara relativt konstant. Grundvattnet strömmar ut när sluttningen
flackar ut mot urbergshällarna (det prekambriska peneplanet). Figur 3 illusterar
detta med en markerat, grått band och texten grundvattenutströmning. I norr
bildas en bäck som rinner ut öster om badplatsen och i söder går vattnet i Kvarnbäcken.
Det vatten som inte avvattnas ut till diken inom bebyggelsen rör sig som grundvatten ovanpå urberget i de stundom grunda jordlagren i tomterna. Här är huvudriktningen mot norr. Detta ytliga grundvatten fylls på av det vatten som infiltrerar lokalt av regnet, främst i strandvallen mellan bebyggelsen och Vänern. Grundvattenbildningen i strandvallen är här större större än för tomtmarken men
grundvattnet hinner inte rinna länge förrän det når sjövattnet i Vänern.
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Grundvattenbildning och grundvattensänkning
Under strandvallen finns plana urbergshällar som har i stort samma nivå som det
plana, synliga urberget vi ser som stora ytor i området D1 och D2. I de två delområdena är jordlagren mycket tunna, 0–20 cm. Grundvattenbildningen i jordskiktet är stor men detta grundvatten går inte ner i berget utan avrinner i de tunna
jordlagren ovanpå bergytan, synligt på hällmarken eller i de grunda dikena. I de
tre västra delområdena kommer ingen grundvattensänkning att ske då grundvattennivån bestäms av den plana urbergsnivån.
Grundvatten finns även i det djupare berget men det rör sig mycket lite då
Vänerns tryck hindrar flödet i berget.
I anläggningsförslaget kommer diken att breddas och vatten släppas ut under
strandvallen. Nivån, runt +44,6 – 45,5 i strandvallen bibehålls, även om rördimensionen planeras att ökas för att möjliggöra att kraftiga regn kan föras ut snabbare. Vänerns nivå styr när det är möjligt att föra ut vattten under strandvallen.
Förslaget innebär ett maximalt anläggningsdjup på en meter, och utgörs det av
en fördjupning i berg kommer det nte påverka grundvattennivån.
I områdets östra del är jordlagren avsevärt tjockare, huvudsakligen sand runt
2–4 meter. Här rör sig ett grundvattenflöde i jordlagren från rasbranten ut genom
strandvallen till Vänern. Lägsta grundvattennivån bestäms av bergnivån, Vänerns
nivå och strömningshastigheten i jordlagret. Innanför strandvallen styrs grundvattennivån av de ledningar som dränerar och leder ut genom vallen. Om bergsnivån är lägre än ledningarna blir bergsnivån bestämmande för grundvattnets lägsta
nivå. Förslaget kommer att komplettera den breddning och fördjupning av diken
som görs i område D4 med att öppna ett äldre utlopp i strandvallen (område D5)
och lägga ny rörledning.
Diken kommer att nyanläggas och vatten förs från områden som tidigare avleddes till utflöden under strandvallen mer västerut. I förslaget ersätts en äldre ledning genom strandvallen men detta leder knappast till förändrade förhållanden i
grundvattennivån jämfört med i dag.
Förslaget har valt att inte omfatta anläggningsarbeten i bäckflödets områden
uppströms den lilla stenbron (strax söder om VB1) på grund av de höga naturvärdena i dessa sandiga, brukade jordbruksmarker.
I områdets nordöstra del omhändertas dagvattnet redan av fastighetsägarna i
ett dagvattennät av huvudsakligen ledningar som leds ut i öppna diken/trummor
vid Vänerns strand.

11

Figur 7. Högflödesperiod, senhöst 2019. Under högflödesperiod är diken fulla. Del
av område D3.
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Bedömning av påverkan – Delområden inom
verksamhetsområdet:
1. Delområde D1. Sydvästra beteshagarna
Diken som berörs ligger huvudsakligen inom tomtmark. Generellt biotopskydd
omfattar de diken som gränsar till jordbruksmark; det vill säga de diken som finns
längs väg, i en betad hage och vid två åkerholmar, markerade med grönt i kartan
Figur 4.
Jorddjupen bedöms vara ca 2–3 dm och markytan är plan. Genom viss förskjutning av vattendelaren med något djupare dikesdjup kan utsläppspunkten J2
användas. Diken fördjupas, breddas och vattnet leds mot utsläppspunkten.

Figur 8.

Delområde D1 Sydvästra beteshagarna.
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Figur 9.
kydd.

Beteshagen i sydvästra delen (D1). Diken i området har generellt biotops-

Forellvägens södergående dike ansluts till J2. Korsningar av Forellvägen och
Västra vägen kan kräva djupare markarbeten i berg på runt halvmeters djup och
utförs i blockig mark, eventuellt berg. Anslutning görs till J2, en äldre täckdikning
och leds till Kvarntorpsbäcken. Ett befintligt större vägdike i kanten på åkern är
nyligen rensat och behöver sannolikt inte förändras.
Två bebyggda tomter vid Västra vägen ansluts med nytt, djupare dike och nytt
dike leder till utsläppsledningen J1. En kortare del mellan tomterna nyanläggs
och ansluter ytterligare en tomt. Sista delen, fram till tomtgräns, utförs med
sprängning om inte ett längre avstånd till förbindelsepunkt kan godtas.
Befintlig vägtrumma på Nya vägen bibehålls till sin rördimension, men kan behöva sänkas.
Arbetena bedöms inte ha betydande miljöpåverkan. Dispens från biotopskydd
behöver sökas.

2. Delområde D2. Västra området/Norr om Nya vägen
Diken ligger helt inom tomtmark. Jorddjupen bedöms vara 0–6 dm. Delområdet
har tätt mellan husen och bergytan är ofta i dagen.
Nyanläggning av en ledning görs för att avleda dagvatten från de norra tomterna i kvarteret Pimpeln. Sprängning är troligen nödvändigt för ca 200 meter ledning samt för anslutning av tomter. Området avleds norrut och leds sedan ut vid
S1, västra hamnen. Kvarteret Glindrets fyra östra tomter har redan ordnat dagvatten, och som anslutet norrut till utsläpp i SX, se figur 9.
Södra delarna av kvarteret Pimpeln ansluts till det befintliga diket som går på
tomtmark emellan Laxvägen och Forellvägen. Sprängning är troligtvis nödvändigt
14

Figur 10. Delområde D2 Västra området/norr om Nya vägen.

för att nå tomtgräns på vissa ställen. Diket fördjupas eller breddas. Diket avleds
söderut mot J2.
Arbetena bedöms inte ha betydande miljöpåverkan.
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Figur 11. Bebyggelsen i kvarteret Pimpeln (D2). Nyanläggning av ledning görs på enskild mark, mellan fastigheter, sannolikt behövs sprängning.

3. Delområde D3. Centrala delen – Slomvägen
Diken ligger inom tomtmark och längs vägar. Jorddjupen bedöms vara mellan 3
dm och 1 meter. Längs en äng som sommartid nyttjas som bilparkering finns ett
längre dike som omfattas av generellt biotopskydd. Ett dike i ängens nordvästra
del avvattnar här en våtmark i form av en sankmark med träddunge. Ytterligare
en våtmark finns i ängens södra del, omgiven av enstaka träd och träddungar. Diken breddas och fördjupas.
För att avlasta utsläppspunkten S3 behöver ett par diken norr om Slomvägen
nivåjusteras för att kunna anslutas till ett nytt dike som leds mot utsläppspunkten
S2.
Öster om Gösvägen, kvarteret Ankartrossens östra del, har ett befintligt dike,
längs en mindre väg blivit justerat år 2018. Vägens östra kant är, ett stycke ifrån,
men är parallell med ett mindre skogsområde som har påtagliga naturvärden, N2.
Diket föreslås att ges en förlängning uppströms och breddning på tomtmark och
även breddas under vägkroppen. Skogsområdet ligger lägre och bedöms inte påverkas.
Diket längs Slomvägen fördjupas och breddas och vattnet leds, dels mot utsläppspunkten S2 (via ett nytt dike på Slomvägens södra sida) och dels till
utsläppspunkten S4 (via dike på Slomvägens norra sida). Vattendelaren är förmodligen strax öster om Gösvägens anslutning till Slomvägen.
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Figur 12. Delområde D3 Centrala delen – Slomvägen.
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Figur 13. Parkeringens nordvästra del (D3). Marken är mer lågt liggande med en våtmark, i närhet av träddungar.

Figur 14. Strax söder om Parkeringen (D3). Delen är trädbevuxen och har en våtmark i
sin västra del.
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Figur 15. Slomvägens vinklade början (D4). Nytt dike planeras mot S5.

En våtmark i Parkeringens nordvästra del, söder om kvarteret Pirken föreslås
delvis kunna bibehållas och dämmas något som skyddsåtgärd för groddjur. Diket
kan förses med en tröskel som innebär längre perioder med öppen vattenyta.
Även vid ett nytt dike, söder om Parkeringen, kan ett par schaktade djupdelar på
så vis tillföra värden för grodlek.
Arbetena bedöms inte ha betydande miljöpåverkan.
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Figur 16. Tre delområden; D4, D5 och D6.
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4. Delområde D4. Östra delen – Slomvägen
Karta redovisas i figur 16. Diken ligger inom tomtmark eller längs väg. Jorddjupet
bedöms vara över en meter.
Ett befintligt dike förlängs i Slomvägens vinklade början, Figur 15 och ansluts
till en ny, djupare förlagd ledning i vägen. Ledningen dras igenom strandvallen vid
S5. Eventuellt kan rörtryckning användas, vilket i så fall innebär mindre schaktning. Strandvallen är här urgrävd för en bredare stig och har i detta avsnitt lägre
naturvärden, som dessutom kan återställas efter arbetet.
Tre bebyggda fastigheter söder om Slomvägen ansluts. Fastigheten längst i söder ges ett nytt dike i anslutning till äldre väg som är parallell med skogsmarken
(N2) och som delvis har ett äldre dike ett stycke ifrån N2. N2 är en skogsmark
med påtagligt naturvärde och uppvisar flera spår av långa parallella diken. Befintliga diken i skogsområdet N2 ges ingen förändring.
Det äldre diket utanför N2, förs till befintlig vägtrumma som ersätts med ny
och leds till S4. För de två andra fastigheterna anläggs nytt dike i deras östra
tomtgräns och leds till utsläppet, S5.
Fyra obebyggda tomter ansluts inte. Aktuella diken rensas, breddas eller fördjupas.
Arbetena bedöms inte ha betydande miljöpåverkan. Befintlig branddamm
bibehålls och skyddas under arbetena.

5. Delområde D5. Väster om Vändplanen
Karta redovisas i figur 16. Nordkroksvägen saknar dike strax innan vändplanen.
Vändplanen saknar dike för avledning av vägdagvatten. Marken gränsar här till ett
mindre skogsområde (N4) med en bäck från Hallebranterna och har påtagligt naturvärde. Bäcken mynnar vid VB2. Ytterligare en bäck med påtagliga naturvärden
rinner igenom delområdets norra del. Denna bäck för vatten från sydväst, från de
sandiga markerna, som huvudsakligen används som hästhagar. Båda bäckarna
mynnar ut i ett vassområde intill badstranden, vid VB1 respektive vid VB2.
Anslutning av en fastighet på Nordkroksvägen görs med ny ledning till nytt
dike och ny ledning längs vändplanens västra kant. Jorddjupet bedöms överstiga
0,5 meter. Dagvattnet och eventuellt vägdagvatten förs till ny översilningsyta
som tillskapas i närheten av naturområdet N4. Översilningsytan görs i vändplanens norra vägslänt. Efter översilningsytan fångas det renade dagvattnet upp och
förs till naturområdet.
Verksamheten, den östra hästgården har ett bostadshus som ansluts vid väginfarten, strax nedströms en trumma. Den äldre trädgårdsentrén över en stenbro
bibehålls och skyddas.
En obebyggd tomt ansluts inte. Arbetena bedöms inte ha betydande miljöpåverkan.

6. Delområde D6. Nordost – Nordkroksvägen
Karta redovisas i figur 16. Jorddjupet bedöms överstiga 0,5 meter. Vid anläggning
av vatten- och spillvattenledningar under år 2018 har en övervägande del av fastighetsägarna dragit fram dagvatten till respektive tomts förbindelsepunkt och
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Figur 17. Den lilla östra badstranden vid VB3 i delområde D6. Två diken mynnar här.

därifrån förs dagvattnet i ledning eller dike till de fyra utsläppspunkterna
VB2–VB5.
Marken har i huvudsak sådan lutning att dagvatten vid högflöden inte påverkar
granntomterna. Fördjupning och breddning av diken ses därmed inte som nödvändigt för delområdet, undantaget vid två ställen; ett strax uppströms VB5 där
en befintlig kupolbrunn invid mur behöver ges större kapacitet samt ett nytt, kortare dike längs vägens östra kant behöver anläggas för att hindra att två av fastigheternas dagvatten avrinner ut på vägen.
I delområdets södra del finns ett bäckstråk som för vatten från Hallebranterna
ned till ett bedömt naturområde, N4 med höga naturvärden. Bäckstråket mottar
dagvatten från en fastighet.
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Strax norr om bäckstråket, längs Nordkroksvägen norrut finns ett större befintligt dike som för dagvatten ut till VB3 som utgör ett litet strandområde. Förmodligen för diket även vatten från en mindre avstickare till det ovan nämnda
bäckstråk. Vid höga flöden avlastas diket genom bräddning i en trumma och bräddat vatten leds till ett mer västligt dike som även det leds till utsläppspunkten
VB3.
Ett tidigare dike i tomtgräns mellan två tomter har fyllts över och är numera
troligen en ledning.
Arbetena bedöms inte ha betydande miljöpåverkan.

Figur 18. Kvarntorpsbäcken (området nedströms KB2). Utöver vegetation i åfåran
finns även nedfallna träddelar som behöver rensas.
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Bedömning av påverkan – Områden utanför
verksamhetsområdet:
Följande sju områden beskrivs och deras eventuella påverkan bedöms då de planerade allmänna anläggningarna avleder till sju områden som ligger utanför verksamhetsområdet. Områdena mynnar i Kvarntorpsbäcken respektive i Vänern.
Områdena visas i detaljkartor i figur 8, 10, 12 och 16.

Område KB2 (mot gångbron). Området redovisas med röda
begränsningslinjer på karta i figur 10.
Markerat dike och Kvarntorpsbäcken ligger inom jordbruksmark och omfattas av
generellt biotopskydd. Ett nytt, kort dike anläggs i kanten på samfällighet S1 som
är en äldre hagmark som inte brukas. Befintligt dike leder dagvatten från tomtmark till utsläppspunkten KB2 i Kvarntorpsbäcken. Befintligt dike, ca 90 meter
ska fördjupas och breddas. Kvarntorpsbäcken (N10) har visst naturvärde. Från
KB2 till gångbron över Kvarntorpsbäcken kan bäcksträckan rensas, ca 100 meter.
Figur 18 visar dagens förhållanden med ett hinder som behöver rensas.
Kvarntorpsbäckens nedre del har tidigare sprängts, breddats och rätats ut.
Kvarntorpsbäcken har sedan 1939 haft olika sträckningar och olika utsläppspunkter. Sträckan söder om KB2 och ned till gångbron är en uträtad, grävd fåra med
sandbotten och omges idag av mycket tät vegetation i hela bäcksektionen. Bäcksträckan föreslås rensas fram till att vassen tar vid strax efter gångbron. Ett ökat
utflöde och utan vegetation anses av boende kunna försämra vattenkvaliteten i
den lilla hamnen och badplatsen vid S1. Rensningen innebär kortvarig förändring
och vegetationen i bäckfåran kommer med tiden etablera sig igen.
Ett alternativ för dagvattnet kan vara att söka återskapa något av den äldre
bäckfåran, som gav Kvarntorpsbäcken en sträckning mer västerut. Detta alternativ har inte studerats. Detta ger en längre sträcka som behöver skötas, ca 700 m,
och inledningsvis ca 250–300 meter som ska rensas. Man kan också tänka sig att
en avledning åt väster bidrar till blötare naturförhållanden och därmed högre naturvärden längs dess västra färd mot Vänern.
De naturliga förhållandena i Kvarntorpsbäckens nedre del är förmodligen en
pågående sandpålagring med hjälp av Vänern. Detta gäller förmodligen för den
nuvarande sträckningen såväl som de äldre alternativa sträckningarna. För dagvattenhanteringen innebär uppgrundningen att nivån för dagvattenutsläpp via
Kvarntorpsbäcken kommer att höjas med tiden. Idag är nivån förmodligen runt
+44,6. Vilket är en tydlig nivåskillnad mot den närbelägna utsläppspunkten S1
som har en ca 8 dm högre nivå, + 45,4.
Arbetet, för diken såväl som för rensning av den aktuella bäcksträckan ned till
gångbron över Kvarntorpsbäcken bedöms inte ha betydande miljöpåverkan. Aktuell sträcka gränsar till fornåkrar.

Område S1 (mot strandhällar). Området redovisas med röda
begränsningslinjer på karta i figur 10.
Området har ett dike som sträcker sig igenom en fornåker och igenom strandvallen vid S1. Diket mynnar öppet på strandhällar och avrinner på bergsytan till
Vänern vid en liten hamn. Den trädklädda sanddynen, N6 bedöms ha mycket
högt naturvärde medan de utanförliggande strandhällarna har bedömts lägre och
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Figur 19. Området vid S1. Diket skär igenom strandvallen. Utsläppet sker idag på
strandhällarna i den lilla västra hamnen.

har visst naturvärde. Inom det aktuella området finns bryggor och fundament och
området är skilt från de strandhällar som har det högsta naturvärdet.
Jorddjupen bedöms vara ca 0–1 meter. Botten på diket utgörs av synlig bergyta
i dikets norra del. För att ansluta diket till ny ledning i S1 kan sprängning behövas.
Diket igenom strandvallen föreslås läggas igen och ersättas med ledning. Utförandet påverkar inte träd och innebär att strandvallen sluts igen. Sprängning är
troligen nödvändigt för att få fall mot Vänern ifall att en ny ledning ersätter diket
igenom strandvallen. Ledningens slut kan utformas dolt, övertäckt så att vattnet
leds som tidigare över bergytan. Detta innebär dock att ett förlängt utflöde behöver knackas ut i hällarna, det vill säga en kortare sträcka i riktning mot de äldre
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Figur 20. Området vid SX. Diket i jordbruksmarken är extremt grunt och dikesbotten är
berg (bergytan syns i bild).

bryggfundamenten. De huggna kanterna kommer vara synliga men kan sökas ge
ett någorlunda naturligt utseende.
De föreslagna arbetena för diket och igenläggning med ny ledning bedöms inte
ha betydande miljöpåverkan.

Område SX (mot strandhällar). Området redovisas med röda
begränsningslinjer på karta i figur 10.
Områdets dike omhändertar dagvatten från ca 4–5 tomter i kvarteret Glindret
och omfattas av generellt biotopskydd då det går genom brukad mark. Figur 18
visar diket. Jorddjupet är enbart 1–2 dm. Dikesbotten utgörs av bergytan. Diket
ansluter till en ledning, SX, genom strandvallen och mynnar ut på strandhällarna,
naturvärdesobjekt N9. Strandhällarna har här mycket högt naturvärde.
Ledningen igenom strandvallen spolas.
Arbetet bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Område S2 (mot strandhällar). Området redovisas med röda
begränsningslinjer på karta i figur 12.
Området har ett förstorat, djupare dike där ca 90 meter går genom en fuktig
blandskog på en fornåker. Diket övergår sedan till ett rör genom strandvallen.
Röret mynnar idag med en trumma i kanten till strandhällarna som här har mycket högt naturvärde, område N9. Efter trumman leds vattnet idag i en synbart naturlig lägre sprickfåra i strandhällarna, en ca 100 meter lång sträcka till Vänern.
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Figur 21. Område S2. Strandvallen vid S2 är här låg och är synbart förminskad av tidigare grävning. Förslaget innebär att ledningen igenom vallen får en större rördimension vilket kan medföra sprängning.

Planerat utförande är att öka rördimensionen vilket innebär en ca 30 meter
lång schakt igenom strandvallen. Figur 21 visar strandvallen i detta område som
sannolikt idag har en lägre nivå än ursprunglig. En större rördimension innebär
också ett behov av lägre nivå, sannolikt behöver den lägre nivån erhållas med
sprängning. Sprängningen begränsas till att motsvara den ovan nämnda naturliga
lägre nivån för de anslutande strandhällarna. En kortare sträcka på gångstigen kan
behöva höjas för att ge tillräcklig skyddstäckning för den större rördimensionen.
Detta berör markområden som båda har mycket höga naturvärden, område
N6 och N9 men arbeten bedöms kunna genomföras utan påtaglig skada på naturvärdena och bedöms inte ha betydande miljöpåverkan. Äldre träd kan skyddas
vid arbetena.

Område S4 (på badstranden). Området redovisas med röda
begränsningslinjer på karta i figur 16.
Området utanför strandvallen, har en äldre betongbrunn. Från brunnen leds dagvattnet ytligt i sanden på badstranden. Betongbrunnen ligger inom ett fornlämningsområde.
Planerat utförande är att ersätta med ny brunnskonstruktion och ge utloppet
möjlighet att mer diskret strömma över gräsklädd mark, innan vattnet tar sin väg
över sanden till Vänern.
Arbetena bedöms inte ha betydande miljöpåverkan.
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Figur 22. Vänern är recipient för dagvattnet. Här är bilden tagen vid bryggorna vid
badstrandsområdet.

Område S5 (på badstranden). Området redovisas med röda
begränsningslinjer på karta i figur 16.
Utsläppspunkten är idag stängd.
Planerat är att efter strandvallen anlägga en ny brunnskonstruktion som kan
leda utloppet mer diskret genom att låta det strömma över gräsklädd mark, innan
vattnet tar sin väg över badstranden till Vänern. Utloppet ligger inom fornlämningsområde.
Arbetena bedöms inte ha betydande miljöpåverkan.

Område J1 (i jordbruksmark). Området redovisas med röda
begränsningslinjer på karta i figur 8.
Området har en äldre täckdikad ledning som förmodligen leder dikesvatten från
tomt och vägvatten till J1 vid Kvarntorpsbäcken. Kvarntorpsbäcken har visst naturvärde och har generellt biotopskydd.
J1 kan vara avgrävd från det tidigare arbetet för nya avloppsledningar som utfördes i jordbruksmarken under 2018. Sannolikt kan ledningen behöva ersättas i
hela sin sträckning. Utloppet i bäckravinen kan behöva erosionskyddas med sten.
Arbetena bedöms inte ha betydande miljöpåverkan. Utförande av erosionsskydd i Kvarntorpsbäcken behöver dispens från biotopskydd.

Område J2 (i jordbruksmark). Området redovisas med röda
begränsningslinjer på karta i figur 8.
Området har en ledning som förmodligen är en del av ett äldre system av täckdiken som anlagts i åkermarken. Sträckningen är osäker och går eventuellt genom
en mindre bit av samfällt ägd mark. Utloppet J2 är i Kvarntorpsbäcken. Kvarntorpsbäcken har visst naturvärde och har generellt biotopskydd.
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Ledningen kan vara avgrävd från det tidigare arbetet för nya avloppsledningar
som utfördes i jordbruksmarken under 2018. Sannolikt kan ledningen behöva ersättas i hela sin sträckning. Utloppet i bäckravinen J2 kan behöva erosionsskyddas
med sten.
Arbetena bedöms inte ha betydande miljöpåverkan.

Miljökvalitetsnormer och påverkan på Vänerns
vattenkvalitet
Vänerns västra del, Dalbosjön, som är recipient för dagvatten från området, uppnår för närvarande inte god kemisk status enligt gällande miljökvalitetsnormer
(MKN). Anledningen är att man uppmätt för höga halter av vissa kemiska föroreningar, nämligen PFOS, bromerad difenyleter (PBDE), kvicksilver och kvicksilverföreningar samt dioxiner och dioxinlika föreningar. Haltgränserna för PBDE
och kvicksilver överskrids i samtliga vattenförekomster i Sverige och för de ämnena råder undantag.
Den planerade allmänna anläggningen för dagvatten bedöms inte medföra någon betydande förändring av mängden föroreningar och inte heller i flöde. Dagvattenföroreningar bedöms vara lika före som efter planerat utförande av de allmänna anläggningarna. Påverkan på recipientens vattenkvalitet bedöms vara obetydlig.
Grumling kan förekomma vid schakning men området i helhet har normal eller
låg risk för grummel då jordlagren huvudsakligen är sand och jord med hög mullhalt. Sprängning kan medföra tillfällig risk för miljöstörande utsläpp i vatten men
kan begränsas med skyddsåtgärder under arbetet.
Risk för att dagvattnet innehåller större näringsutsläpp och bakterier från avloppsanläggningar och köksavlopp bedöms ha minskat och är nu låg eftersom
tomtägarnas enskildas avlopp är uppgraderade och leds till kommunal rening sedan hösten 2018.
Det finns ca 11 stycken tomtägare som registrerats som inte vara inkopplade
på det kommunala nätet, utav totalt 102 stycken. Näringsbelastande utsläpp bör
inom ett år ha sjunkit, främst när de två sista permanentboende har kopplat upp
sig. De två hästgårdarnas gödsellagring kan bidra till utsläpp av gödande ämnen
och bör därför hållas under tak för att minska utsläppet av gödande ämnen.
Tvätt av bil är fortsatt en risk för vattenmiljön.
Diken har en förmåga att fördröja och förbättra dagvattenkvaliteten, vilket kan
minska risker att gödande ämnen från tillförd växtnäring från tomter når Vänern.
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