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1 Orientering
På uppdrag av BOKAB har Norconsult AB utarbetat ett principförslag till
VA-försörjning för det planerade planområdet inom Tega 2:5.
Norconsults uppdrag har även innefattat upprättande av en översiktlig väg- och
bullerutredning. Den planskiss som ligger till grund för VA-utredning respektive
vägutredning har utformats av Efem arkitektkontor AB i nära samarbete med
Bokab och Norconsults utredare.
Planläggning av området med ca 40 villatomter för självbyggare pågår. Området är
beläget mitt i västra delen av Ytterby, söder om Torsbyvägen.
Planområdet begränsas i norr av Torsbyvägen i den västligaste delen av Ytterby, se
bilaga 1 och figur 1. Området sträcker sig från Torsbyvägen ner till Synnerödsbäcken på södra sidan och utgörs till övervägande delen av oexploaterad naturmark. Ett fåtal befintliga hus i anslutning till Torsbyvägen berörs dock av planen.
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Planområdet

Figur 1. Karta med planområdets placering
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Planskissen omfattar drygt 40 villatomter. Öster om planområdet planeras ev. bebyggelse för ytterligare ett område om ca 50 bostäder längre fram.
Stora delar av planområdet är bevuxet med tämligen hög blandskog och berg i
dagen förekommer inom området. Det finns gott om gamla stenmurar i området, se
t.ex. figur 2. Största delen av området lutar ner mot recipienten Synnerödsbäcken.

Figur 2. Stenmur i skogen
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Ett flertal diken löper genom planområdet söderut till Synnerödsbäcken. I
planområdets sydöstra hörn rinner en mindre bäck, från nordöst till sydväst, som
enligt planen kommer att bevaras. Denna bäck mynnar i Synnerödsbäcken.
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2 Befintliga förhållanden
Avledning av yt- och dagvatten i området beskrivs i figur 3 nedan. Inom avrinningsområdet avleds i huvudsak yt- och dagvattnet till Synnerödsbäcken i den
sydvästra sidan om planområdet vilken har karaktären av ett grävt dike, se figur 4.

Planområdet

Ormobäcken

Synnerödsbäcken

Nordre älv

Figur 4. Recipienten Synnerödsbäcken

Synnerödsbäcken mynnar i Ormobäcken, se figur 5 som i sin tur mynnar i Nordre
älv, se figur 6.
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Figur 3. Karta över ytavrinning från avrinningsområdet till recipienten Nordre älv
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Figur 5. Recipienten Ormobäcken

Figur 6. Recipienten Nordre älv

Resterande del av området avleds norrut via ett låglänt våtmarksområde vid
fornlämningsområdet i nordost se figur 7, vilket mynnar i en trumma under
Torsbyvägen, varefter även detta slutligen mynnar i Synnerödsbäcken.
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Figur 7. Låglänt våtmarksområde i nordöst

2.1.1 Befintliga dagvattenflöden
Sex avrinningsområden har identifierats i anslutning till planområdet, se figur 8.
Område A och B består av en högplatå och omfattas av fornlämningar och naturområde och kommer inte inkluderas i exploateringen men avleds delvis in till planområdet.
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Område C är ett flackare område bestående av naturmark medan ormråde D och E
innefattar en högplatå innan det sluttar mot Synnerödsbäcken i söder, båda områden omfattas även de av naturmark.
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Figur 8. Avrinningsområden

Beräkningar har genomförts för regn med återkomsttiden 10 år och regnets
varaktighet har ansatts till 60 minuter, vilket bedöms vara dimensionerande rinntid
före exploatering.
Regnintensiteten för valt regn blir då 71,4 l/s, ha. Avrinningskoefficienten har
ansatts till 0,1 för samtliga delområden, vilket enligt Svenskt Vattens publikation
P90 motsvarar ”kuperad bergig skogsmark eller ängsmark”. I tabell 1 redovisas
beräknade befintliga flöden från respektive avrinningsområde.
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Tabell 1. Befintliga dagvattenflöden

Area
[ha]
0,9
1,1
0,3
1,3
5,9
2,3
11,7

Avrinningskoefficient
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Rinntid
[min]
60
60
60
60
60
60

Befintligt
flöde [l/s]
6
8
2
9
42
16
83
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Delområde
A
B1
B2
C
D
E
Totalt
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3 Framtida VA-försörjning
Förslag till VA-försörjning redovisas i bilaga 2 (ritning 121). Området föreslås
anslutas till befintliga huvudledningar för vatten och spillvatten norr om
Torsbyvägen. Ledningar för vatten och spillvatten föreslås så långt som möjligt
förläggas i gatumark.

3.1 Föreslagen spillvattenavledning
För att avleda spillvattnet krävs två pumpstationer, en vid Torsbyvägen, benämnd
PSTN1, samt en i anslutning till Synnerödsbäcken benämnd PSTN2. Så stor del
som möjligt av bebyggelsen föreslås avledas mot PSTN1 vid Torsbyvägen för att
undvika onödig pumpning och således reducera energiåtgången. Befintlig
bebyggelse öster om området föreslås anslutas till PSTN1.
Föreslagen PSTN2 vid bäcken pumpar spillvatten till en självfallsledning som
avleds mot PSTN1, vilken pumpar vidare till en huvudspillvattenledning på andra
sidan Torsbyvägen.
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Det är viktigt att PSTN2 vid bäcken, samt erforderliga ledningar för försörjning av
den nedersta husraden, placeras högvattenfritt för att minimera risken att bäckvatten tränger in i spillvattensystemet vid höga nivåer i bäcken. Vid pumpstationen
föreslås ett bräddmagasin utformas för att kunna magasinera motsvarande 8
timmars tillrinning av spillvatten (vilket sannolikt inte blir 8 timmar maximal
förbrukning utan bör motsvara ca 1/3 dygns spillvattenproduktion), vid ett
eventuellt driftstopp, då nödutlopp till bäcken ur miljösynpunkt bör undvikas.
Mobilt reservkraftverk skall kunna anslutas till pumpstationen. PSTN1 vid
Torsbyvägen föreslås förses med nödutlopp till intilliggande naturmark, samt
förses med anslutning för mobilt reservkraftverk.
Marken öster om planområdet kan i framtiden komma att exploateras med ca 50
hus, varför ledningarna dimensioneras så att en eventuell framtida anslutning är
möjlig. Pumpstationernas bottensump dimensioneras för framtiden, medan
pumparna i nuläget emellertid bara dimensioneras för det aktuella planområdet.
Detta utreds vidare i detaljprojekteringsskedet.
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3.2 Föreslagen vattenförsörjning
Vattenledningsnätet föreslås ansluta till den befintliga huvudledningen V150 segjärn norr om Torsbyvägen, se bilaga 2. Huvudledningen är ansluten till tryckstegringsstationen ”Tega”. Högzonen ligger på ca + 90 mvp. Trycket i anslutningspunkten bör enligt Svenskt Vattens publikation P83 inte överstiga + 70 mvp eller
understiga + 25 mvp över högsta tappvattenställe i området. Erforderligt tryck för
högsta belägna fastigheten är ca + 70 mvp.
Det erhållna trycket uppgår till ca + 83 mvp vid det lägst belägna området, vilket
bör reduceras till ca + 70 mvp. Vattnet från den befintliga huvudledningen kan
behöva tryckreduceras, för att ej överskrida det önskade maximala trycket på
+ 70 mvp. Detta bör utredas vidare i kommande detaljprojektering.
Vattenbehovet för planområdet har beräknats enligt nedan. Beräkningarna avser
hushållsförbrukning inklusive allmän förbrukning, dock inte verksamhet som är
särskilt vattenkrävande.
Norra delen:
Antal bostäder:
Antal vattenförbrukare:

10 bostäder, varav ett befintligt
ca 27 p (2,7 pe/bostad)

Dim. flöde vid < 500 brukare
(enl. fig. 7.2.2:1, s 30 P83 Svenskt Vatten)
Qdim flöde exkl. brandvattenuttag:
ca 1,5 l/s
Qdim flöde inkl. brandvattenuttag:
ca 11,5 l/s

Antal vattenförbrukare:

27 bostäder och ett
gruppboende á 9 boende
ca 73 p (2,7 pe/bostad)

Dim. flöde vid < 500 brukare
(enl. fig. 7.2.2:1, s 30 P83 Svenskt Vatten)
Qdim flöde exkl. brandvattenuttag:
ca 2,8 l/s
Qdim flöde inkl. brandvattenuttag:
ca 12,8 l/s
Brandvattenförsörjning av området föreslås ske via brandposter. Vid behov av
brandposter i området krävs en minimidimension motsvarande 110 mm på vattenledningsnätet i området. Det har förutsatts att det finns behov av två stycken brandposter i området. Enligt uppgift från Kungälvs kommun uppgår erforderligt släckvattenflöde till 10 l/s.
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Södra delen:
Antal bostäder:
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I detaljprojekteringsskedet kommer definitiva ledningslägen och dimensioner att
bestämmas.

3.3 Föreslagen yt- och dagvattenhantering
Vid exploatering av ett område ökar vanligen andelen hårdgjorda ytor, vilket får till
följd att ytavrinningen ökar p.g.a. minskade infiltrationsmöjligheter. För att tillse
att flödet från planområdet inte ökar, samt minimera risken för översvämningar,
föreslås utjämning av dagvattenvolymer. Föreslaget system för dagvattenhantering
redovisas nedan, samt framgår av bilaga 2.

3.3.1 Framtida dagvattenflöden
Vid flödesberäkningen har klimatfaktorn 1,2 använts enligt Svenskt Vattens
publikation P104. Vidare har beräkningar genomförts för regn med återkomsttiden
10 år och regnets varaktighet har ansatts till 10 minuter för de delområden som
exploateras vilket bedöms vara dimensionerande rinntid efter exploatering,
respektive 60 minuter för de delområden som behålls som naturmark. Regnintensiteten för valt regn med 10 minuters varaktighet uppgår då till ca 274 l/s, ha
respektive ca 86 l/s, ha för 60-minutersregnet.
För att säkerställa flödet i Synnerödsbäcken vid extrema tillfällen har även en
kontroll av 100- och 200-årsflöden gjorts. Regnintensiteten för ett 100-årsregn med
10 minuters varaktighet är 587 l/s, ha och med en varaktighet om 60 minuter uppgår motsvarande intensitet till 182 l/s, ha. Regnintensiteten för 200-årsregnet med
10 minuters varaktighet är 738 l/s, ha och med 60 min varaktighet uppgår
motsvarande intensitet till 229 l/s, ha.
Avrinningskoefficienten har ansatts enligt tabellen nedan. I tabell 2 redovisas
beräknade framtida flöden från respektive avrinningsområde. Planområdet har
delats in i det som leds till det planerade västra respektive östra diket.
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Tabell 2. Förväntade dagvattenflöden efter exploatering

DelArea
område [ha]
A
B1
B2
C
D
E
Totalt

Avrinningskoefficient

Rinntid
[min]

0,1
0,1
0,1
0,2
0,25
0,2

60
60
60
10
10
60

0,9
1,1
0,3
1,3
5,9
2,3
11,7
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Framtida
flöde
10 år [l/s]
8
9
3
69
399
40
528

Framtida
Framtida
flöde 100 år
flöde
[l/s]
200 år [l/s]
16
20
20
25
5
7
152
226
858
1 301
84
105
1 135
1 684
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I samband med planerad exploatering förväntas således det totala dagvattenflödet
öka med ca 445 l/s från dagens 83 l/s, till ett totalt flöde om ca 528 l/s vid ett 10årsregn.

Tabell 3. Erforderlig magasisvolym

Delområde Befintligt Framtida
flöde
10[l/s]
årsflöde,
ofördröjt
[l/s]
Norrut
(delområde
A, B2, C)
17
80
Söderut
(delområde
B1, D och E)
66
448
Totalt
83
528

Erforderlig
magasinsvolym 10årsregn [m3]

Erforderlig
magasinsvolym 20årsregn [m3]

Erforderlig
magasinsvolym 50årsregn [m3]

51

90

117

429
480

553
643

879
996

3.3.2 Lokalt omhändertagande av dagvatten

Det dagvattenflöde som tillrinner från angränsande planområden förutsätts fördröjas inom respektive område så att det motsvarar naturmarksavrinning. I planområdets södra del erfordras vid ett dimensionerande 20-årsregn en magasinsvolym om ca 553 m3. Då det inte finns kapacitet att ansluta till systemet i norr
dimensioneras det magasinet för ett 50-årsregn och magasinsvolymen blir då
ca 117 m3. Dimensionerande återkomsttider för magasinen föreslås ses över i
detaljprojekteringsskedet, men tillsvidare förutsätts alltså det södra magasinet
dimensioneras med avseende på ett 20-årsregn.
Genom att reducera andelen hårdgjorda ytor inom området reduceras mängden
dagvatten som bör omhändertas. I avsnitt 3.3.3 ges exempel på åtgärder som kan
utgöra system för omhändertagande av dagvatten. Med ytterligare åtgärder kan
även extrem nederbörd omhändertas i magasinen. I tabell 3 redovisas motsvarande
magasinsvolym för att omhänderta dagvatten från ett 50-årsregn.
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Principen för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör följas inom planområdet. För att inte öka belastningen på recipienten erfordras fördröjning av dagvatten. Utgående flöde från planområdet föreslås om möjligt begränsas till att motsvara befintligt maxflöde. Erforderlig magasinsvolym har beräknats enligt Svenskt
Vattens publikation P90 och framgår i tabell 3.
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3.3.2.1 Lokalt omhändertagande inom fastighet
Fastighetsägaren ansvarar för avledning av dagvatten från sin fastighet genom anordning av fördröjnings- och infiltrationsanläggningar inom fastigheten och svarar
för att inget dagvatten leds vidare till grannfastigheter. Fastighetsägarna ansvarar
för skötsel av sina respektive anläggningar.
Ett exempel på fördröjning inom fastighet är genom anläggande av s.k. dagvattenkassetter, se figur 9.

Figur 9. Kassettmagasin för fördröjning av dagvatten
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För att tillse att erforderlig fördröjning av dagvatten uppnås inom kvartersmark kan
krav ställas på fastighetsägare. Med en tydlig ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och huvudman för VA underlättas uppföljning vid eventuella uppkomna
brister i systemet för dagvattenhantering.
Ett sätt att få till stånd erforderlig fördröjning inom kvartersmark är att ange ett
värde för maximalt utgående flöde från respektive fastighet. Flödet bör stå i
proportion till fastighetens storlek. Det är således lämpligt att ange ett värde i
enheten l/s, m2 (liter per sekund och kvadratmeter) eller liknande. Fastighetsägaren
ansvarar för att det utgående flödet inte överstiger det angivna maxflödet och tillser
att erforderliga fördröjningsanläggningar anordnas inom fastigheten.
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För att minimera belastningen på Synnerödsbäcken i söder och befintlig ledningssystem i norr föreslås att respektive fastighetsägare omhändertar och fördröjer en
dagvattenvolym motsvarande ungefärligen 1 m3 per 100 m2 hårdgjord yta. Flödet
från de hårdgjorda ytorna kan flödesregleras i en regleringsbrunn, med ett
maximalt utflöde från brunnen om ca 1 l/s per 100 m2 hårdgjord yta. I regleringsbrunnen skall finnas ett sandfång och utloppsledningen skall förses med vattenlås.
Därutöver kan möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten på varje tomt
ytterligare tillvaratas.
För en fastighet om 1 000 m2 med en hårdgöringsgrad om 30 %, d.v.s. där tak,
asfaltsytor och andra hårdgjorda beläggningar utgör 30 % av den totala tomtarean,
erfordras således ett dagvattenmagasin som kan omhänderta ca 3 m3 dagvatten. Det
utgående dagvattenflödet från fastigheten får då maximalt uppgå till 3 l/s.
Ovanstående föreslås användas som en förenklad modell för beräkning av
erforderligt utjämningsbehov inom tomtmark. Den generella hårdgöringsgraden om
30 % har ansatts enligt Svenskt Vattens publikation P90, där en avrinningskoefficient om 0,3 anges vara gällande för villabebyggelse med tomter < 1 000 m2
(medelvärde för flack respektive kuperad terräng). Sannolikt kommer det inom
planområdet finnas tomter med såväl lägre som högre hårdgöringsgrad än så, vilket
får till följd att vissa fastighetsägare fördröjer mer dagvatten än vad som egentligen
erfordras medan andra fastighetsägare fördröjer mindre. Dock antas detta jämna ut
sig inom området som helhet.
Med en förväntad hårdgöringsgrad på ca 30 % av den totala tomtytan för de
planerade tomterna fördröjs på detta sätt ca 120 m3 av det totala utjämningsbehovet
för ett 10-årsregn om 602 m3 inom tomtmark. Av detta fördröjs ca 30 m3 inom de
norra tomterna och ca 90 m3 inom de södra tomterna.
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Exempel
Nedan följer ett beräkningsexempel avseende vilken effektiv magasinsvolym som
åligger fastighetsägaren att anordna inom en tomt om 800 m2 samt utflödet från
magasinet.

Atomt = 800 m2
Vmag =
Qut =

𝐴𝑡𝑜𝑚𝑡
1000

𝐴𝑡𝑜𝑚𝑡
1000

×3 =

×3=

800
×
1000
800
×
1000

3 = 2,4 𝑚3

3 = 2,4 𝑙/𝑠
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3.3.3 Föreslagna åtgärder för dagvattenhantering
Större delen av området avleds idag till befintliga diken och Synnerödsbäcken i den
södra delen av området, respektive befintligt dikes- och ledningssystem i norr. För
att inte belasta de befintliga systemen med ökade flöden föreslås dagvattnet tas om
hand lokalt. Efter att 30 % fördröjts inom tomtmark erfordras ytterligare fördröjning om ca 110 m3 i norr respektive 553 m3 i söder, vid 20-årsregn. Föreslagna
system presenteras här samt i bilaga 2.
Dagvattenledningar föreslås anläggas i vägarna för transport av dagvattnet. I den
norra delen föreslås sedan dagvatten fördröjas i befintligt våtmarksområde. För att
säkerställa att flödet fördröjs inom området föreslås våtmarken utformas som ett
magasin för att omhänderta ett 50-årsregn. Våtmarken utformas då för att fördröja
erforderliga ca 110 m3 dagvatten i den norra delen.
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Befintlig topografi medför att en volym av uppskattningsvis 135 m3 naturligt kan
magasineras ytligt utan avledning till befintlig trumma under Torsbyvägen.
Maximal vattennivå beräknas vid 50 års återkomsttid uppgå till + 32,15 m. För att
säkerställa att inget vatten avleds till trumman under Torsbyvägen och således
befintligt dagvattenledningsnät norr om Torsbyvägen föreslås en brunn med en
kupolsil på nivån + 32,15 m för bräddning vid kraftigare regn än 50-års återkomsttid. Detta erfordras då dagvattensystemet norr om Torsbyvägen inte är dimensionerat för ytterligare belastning. I den norra delen av området finns ingen geoteknisk
undersökning utförd, men det är troligt att anta att viss del av vattnet ifrån våtmarken kan infiltrera i området. Då befintlig våtmark kan nyttjas för utjämning av
dagvattenflöden får ingen bebyggelse anläggas på lägre än + 33,80 m i den norra
delen av området.
I den södra delen föreslås kassettmagasin dimensioneras för ett 20-årsregn och
erfordrar då en effektiv volym om ca 553 m3. För ytterligare fördröjning och för att
möjliggöra avledning ifrån den sydöstra delen av området föreslås även en mindre
våtmark eller översilningsyta anläggas söder om husen, närmast bäcken. Våtmarken eller översilningsytan föreslås vara till för fastigheterna i sydöst samt
fungera som en förlängning av den befintliga bäcken, som tillåts svämma över vid
höga vattennivåer.
Avskärande diken
Det finns ett antal tomter som planeras i en lågpunkt. För att säkerställa att inget
dagvatten från fastigheterna ovan riskerar att avledas till de lågt belägna fastigheterna är det viktigt att det ges plats för u-område mellan tomterna, för anslutning
av ev. dränerings ledningar och avskärande diken för vidare anslutning till
dagvattenledningar. Respektive fastighetsägare svarar emellertid för anläggning
och skötsel av sin anläggning.
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Nedströms de branta partierna vid fornlämningsområdet i nordväst och längs det
låglänta området i sydöst, samt vid tomter belägna på instängt område i söder
föreslås avskärande dagvattenuppsamling anordnas inom tomtmark för att
förhindra att vatten från de nya tomterna skall rinna ner för berget mot
bebyggelsen, se figur 10. Uppsamlingen måste utformas på ett sätt så att det inte
lockar de boende att i framtiden slå ut funktionen. Lämpligen görs den som ett
makadamfyllt, gräsklätt svackdike med en mindre vall bakom.

Figur 10. Förslag till avskärande dike vid områdets västra gräns, samt vid tomter i
öster som ligger i instängt område

Bevarande av befintlig bäck
Som nämnts tidigare finns en bäck i planområdets sydöstra del, som bör bevaras
även efter planerad exploatering. Bebyggelsen inom planområdet måste anpassas
till bäcken, med avseende på placering och höjdsättning.
I samråd med VA-verket på Kungälvs kommun föreslås att ett område med en
bredd om totalt 7 m reserveras för bäcken. Bäckens befintliga bredd bedöms vara
som mest ca 1 m. Utmed bäcken bör marken ges lutning mot bäcken och byggnader bör placeras och höjdsättas med hänsyn till bäckens varierande vattenstånd.
På ena sidan om bäcken bedöms det räcka med ca 1 – 2 m till fastighetsgräns. På
denna sida föreslås en marklutning om ca 1:3. På andra sidan erfordras i samråd
med VA-verket ett ca 5 m brett område, i lutning om maximalt ca 1:5 mot bäcken,
för att en grävmaskin ska kunna ta sig fram vid underhåll av diket.

Karaktäristiska flöden i bäcken har beräknats enligt Trafikverkets publikation
MB 310. Vid beräkningarna har marken inom bäckens avrinningsområde antagits
utgöras av naturmark, vilket är gällande vid befintliga förhållanden och efter
exploatering inom det aktuella planområdet. Om marken norr om bäcken bebyggs i
senare skede, måste det säkerställas att detta inte orsakar någon ökning av flödet i
bäcken, utan att dagvattnet omhändertas och flödesutjämnas innan avledning.
Beräknade karaktäristiska flöden framgår nedan.
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Aktuell plankarta och illustrationsskiss har anpassats till ovan beskrivna förutsättningar.
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Medelvattenföring, MQ
Medelhögvattenföring, MHQ
Högvattenföring 50 år, HQ50
Högvattenföring 200 år, HQ200

23 l/s
362 l/s
1 090 l/s
1 370 l/s

Befintlig bäckfåra har översiktligt uppskattats kunna avleda ett flöde om ca 1 m3/s.
Vid högre flöden än så, kommer vatten att stiga upp på omgivande ytor. Det är av
stor vikt att trummor som leder flödet i bäcken förbi korsande vägar dimensioneras
så att de inte riskeras dämmas vid höga vattenflöden. Utformningen av inlopp bör
utformas så att risken för igensättning minimeras.
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Snöupplag
Inom planområdet planeras ytor användas för upplag av snö i samband med snöskottning. För detta ändamål har ytor pekats ut utmed gatan centralt i området samt
i det sydvästra hörnet där gatan svänger. Ytor där snö läggs upp bör vara hårdgjord
och avrinningen ska gå via en brunn som möjliggör provtagning. Därefter kan
flödet anslutas till föreslaget dagvattensystem och fördröjningsmagasin. Efter snösmältning måste ytorna sopas rena från skräp och sten etc.
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4 Recipientpåverkan
Planområdet Tega avvattnas idag i huvudsak till Synnerödsbäcken vid den sydvästra sidan om planområdet, se figur 11. Till bäcken avleds även det framtida
planområdet Vena (beläget nordväst om Torsbyvägen). Bäckens avrinningsområde
uppströms planområdet är enligt akten för dikningsföretaget ”Synneröds dikningsföretag” ca 630 ha. Enligt akten är det 1/3 åkermark och 2/3 övrig mark inom
avrinningsområdet och år 1948 bedömdes det avrinna 1,55 m3/s (= 1 550 l/s).

Planområdet

Ormobäcken

Synnerödsbäcken

Nordre älv

Figur 11. Karta över ytavrinning från avrinningsområdet till recipienten Nordre älv

Beräkningar har gjorts för att bestämma bäckens utbredning vid 10- respektive 50årsflöde, enligt ”Trafikverkets Publ 2008:61, VVMB 310 Hydraulisk dimensionering”. Med avseende på framtida klimatförändringar har även nivåer för 100och 200-årsregn tagits fram, se tabell 4.

Medel högvattenvattenföring:
MHQ (10-årsflöde)
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Tabell 4. Beräknade flöden med befintliga förhållanden

Flöde
[m3/s]
1,54

Högsta högvattenföring:
HHQ50 (50-årsflöde)

4,62

HHQ100 (100-årsflöde)
HHQ200 (200-årsflöde)

5,15
5,62
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Den beräknade medel högvattenföringen MHQ på 1,54 m3/s stämmer således bra
överens med akten från år 1948 på 1,55 m3/s och den bedömda avrinningen till
diket.
Enligt gällande dimensioneringsförutsättningar behöver respektive område inte
vara dimensionerat att fördröja flödet ifrån kraftigare än ett 10-årsregn. Detta får i
framtiden efter exploatering av Tega och Vena till följd att kraftigare nederbörd än
med återkosttiden 10 år kan komma att brädda vidare till Synnerödsbäcken, varför
ett tillägg för respektive område måste tas med i beaktande, se tabell 5 nedan.
Då de båda planområden ingår i ovan avrinningsområde på 630 ha har för
beräkningarna ”befintliga förhållanden” minskats med 12 ha för Tega respektive
28 ha för Vena och därmed beräknats uppgå till totalt 590 ha istället för de totala
630 ha. För beräkningarna med 100- respektive 200-årsregn för Vena och Tega har
60 minuters varaktighet ansatts för befintlig naturmark, respektive 10 minuters
varaktighet för nyexploatering.

Tabell 5. Förväntade framtida flöden efter exploatering av Tega och Vena

Befintliga
förhållanden

Tega efter
exploatering

Vena efter
exploatering

Totalt

MHQ10

1,54 m3/s för
hela området
inklusive Tega
och Vena
4,32 m3/s
4,76 m3/s

2,37 m3/s,
varav 10årsflödet
fördröjs inom
området
2,04 m3/s
2,50 m3/s

1,54 m3/s

HHQ50
HHQ100

0,56 m3/s,
varav 10årsflödet
fördröjs inom
området
0,96 m3/s
1,21 m3/s

HHQ200

5,19 m3/s

1,83 m3/s

3,40 m3/s

10,4 m3/s

7,30 m3/s
8,50 m3/s
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Diket har byggts upp i en förenklad hydraulisk modell, efter inmätta sektioner och
nivåer. De förväntade framtida flödena i tabell 4 har sedan implementerats i
modellen. Resultatet från beräkningarna presenteras i figur 10-12 nedan.
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Marknivå

Linje 2

MMQ 10år + 18,9m

Linje 3

Linje 1

Dikesnivå

Figur 12. MHQ 10 år, vid en belastning exkl. exploatering från Vena och Tega

Marknivå

Dikesnivå

Linje 3

Linje 2

Linje 1

HHQ 100 år, +19,1m

Figur 13. HHQ 100 år, vid en belastning inkl. exploatering från Vena och Tega

Marknivå

Linje 3

Linje 2

Linje 1

HHQ 200 år, +19,3m

Figur 14. HHQ 200 år, vid en belastning inkl. exploatering från Vena och Tega
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Dikesnivå
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Strandlinjer för den beräknade högvattenföringen finns redovisade i bilaga 2
(ritning 121). I bilaga 3 redovisas sektioner för bäcken i tre linjer. Linjernas läge i
plan redovisas i bilaga 2. För att säkerställa att planerade hus inte påverkas av
bäckvatten är det av yttersta vikt att ingen bebyggelse uppförs på mark med lägre
nivå än + 19,5 m.
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Det finns långt gångna planer hos kommunen att vända dagvattenflödet inom ett
område vid Klockarebolet och planområdet Vena. För att förhindra att belastningen
på bäcken ökar förbi aktuellt planområde planerar kommunen att fördröja dagvattnet uppströms. Noggranna studier för Klockarebolet bör göras för att säkerställa att tillräckliga kompensationsåtgärder vidtas, så att bebyggelsen inom planområdet inte äventyras. Även bäck och eventuella trummor längs vägen bör
studeras noggrant, för att säkerställa att det fungerar tillfredställande längs hela
sträckan.
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5 Kostnader
Kostnaderna för utbyggnad av föreslaget VA-system har överslagsmässigt bedömts
uppgå till ca 12,9 Mkr, se tabell 6. I totalsumman har kostader för projektering och
byggledning om ca 10 % respektive oförutsedda kostnader om ca 15 % inkluderats.
Ingen kostnad för drift och underhåll har tagits i beaktande i denna utredning. Vid
kostnadsbedömningen har förutsatts att pumpstationer förses med överbyggnad.
Samtliga kostnader anges exklusive moms.

Tabell 6. Kostnadsuppskattning alternativ A
Mängd

Á pris

Totalt

ca 300 m

4 700 kr/m

1 410 000 kr

ca 540 m

4 500 kr/m

2 430 000 kr

ca 150 m

4 200 kr/m

630 000 kr

Dagvattenledning inkl. brunnar

ca 110 m

3 800 kr/m

418 000 kr

Avskärande dike

ca 560 m

700 kr/m

392 000 kr

Utlopp

5 st.

20 000 kr/st.

100 000 kr

Magasin norr (kupolbrunn vid
tumma)

1 st.

50 000 kr/st.

50 000 kr

Kassettmagasin i söder
Våtmark

ca 553 m

3

3 000 kr/m

3

1 659 000 kr

100 m

3

1 000 kr/m

3

100 000 kr

Pumpstationer med ett
utjämningsmagasin

2 st.

1,2 Mkr/st.

2 400 000kr

Tryckreducering

1 st.

ca 700 000 kr/st.

700 000 kr

Summa

10 289 000 kr

Projektering, byggledning (10 %)

1 028 900 kr

Oförutsett (15 %)

1 543 350 kr

Totalt

12 861 250 kr
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4 samförlagda ledningar (inkl.20 %
bergschakt)
3 samförlagda ledningar
(inkl.20 % bergschakt)
2 samförlagda ledningar (inkl. 20 %
bergschakt)
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6 Slutsats
Planområdet utgörs i dagsläget av naturmark och kommer efter exploatering hårdgöras till hög grad. Området sluttar mot och avvattas till Synnerödsbäcken i söder.
Bäckens avrinningsområde uppströms planområdet är ca 630 ha. Enligt handlingar
från år 1948 angående Synneröds dikningsföretag (d.v.s. Synnerödsbäcken)
bedömdes det kunna avrinna ca 1,55 m3/s. Beräkningar har gjorts för att bestämma
bäckens utbredning vid 10- respektive 50-, 100- och 200-årsflöde, vilka visar på att
bäcken år 1948 dimensionerades för att ta emot det vi idag kallar 10-årsregn, eller
medelvattenytan MHQ.
För de extremare regnen, med återkomsttider om 50, 100 och 200 år, har även en
exploatering och hårdgöring av planområdet Vena, norr om Torsbyvägen, samt
exploateringen av det aktuella planområdet Tega beaktats.
Beräkningarna har lagts in i en hydraulisk modell för att få fram utbredning av
nivåerna på planområdet. Då området är känsligt för höga nivåer i recipienten och
för att säkerställa att planerad bebyggelse inte åsamkas skada av bäckvatten är det
av yttersta vikt att ingen bebyggelse i de södra delarna uppförs på mark med lägre
nivå än + 19,5 m. I det norra området där befintlig våtmark föreslås nyttjas för
utjämning av dagvattenflöden får ingen bebyggelse anläggas lägre än +33,80 m.

Norconsult AB
Mark och vatten
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