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södra delen 
s till överväg
ha. 

2 st. kupolbr
r till en dagva

nning vid ned
ttiden 10 år t

betraktas so
då medföra h

ans\pm kongahälla v

gar till den sto
rådet, som av

derbörd med 
r till ca 290 l/

om instängt, 
an ske till kulv
er i GC-porte

räffande syst

av GC-porte
ande delen a

runnar till en
attenpumpst

derbörd med 
till ca 15 l/s.

om instängt, 
högre krav b

va- och dagvattenutre

ora dagvatte
vleder dagva

återkomsttid
/s. 

då ingen avr
verten (eller 
en under Ma
temets förmå

en under Mar
av grönytor o

 BTG D225 m
tation vid den

återkomsttid

då ingen avr
eträffande sy

edning-20150610.doc

enkulverten (2
attnet till Kom

den 2 år har 

rinning kan s
om denna ä

arstrandsväge
åga att avled

rstrandsväge
och GC-väge

mm ledning, 
n norra delen

den 2 år har 

rinning kan s
ystemets förm

cx 

2 000 mm) 
marksbäcken

beräknats til

ske ytledes fr
är fullt utnyttja
en. Detta ka
a dagvatten.

en. Området 
en. Deltagan

 som går ige
n av GC-port

beräknats til

ske ytledes fr
rmåga att avl

n. 

l ca 

rån 
ad) 
n då 
. 

är ca 
de 

enom 
ten. 

l ca 

rån 
eda 
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Den södra d

4 Delområde

Området o
0,65 ha sto
Marstrands
bedöms till 

Området av
dagvattenle

Dimensione
60 l/s och f

Hela detta 
lågpunkten
dagvatten. 

Dagvattenp
om minst c
beroende a
upp till en B
ledning har
sedan Mars
dagvattenle

gahälla_östra_va-utr

delen av befint

e 3 

mfattar den n
ort och utgörs
svägen/Kare
 ca 0,40 ha. 

vvattnas via 
edningar till e

erande avrin
för återkomst

område kan 
n. Detta kan d

pumpstatione
ca 110 l/s för 
av pumpsum
BTG D225 m
r dock sanno
strandsväge
edningen ino

edning\000\21 levera

tlig GC-port 

norra delen a
s till stora de
byvägen (sa

3 st. kupolbr
en dagvatten

nning vid ned
ttiden 10 år t

betraktas so
då medföra h

ens kapacite
att kunna av
pens magas

mm ledning lä
olikt endast e
n med två le

om delområd

ans\pm kongahälla v

av GC-porte
elar av grönyt
annolikt p.g.a

runnar, 3 st. 
npumpstation

derbörd med 
till ca 95 l/s.

om instängt, 
högre krav b

et har inte un
vleda nederb
sinsvolym). P
ängs den nor
en kapacitet o
edningar (BT
de 5. 

va- och dagvattenutre

n under Mars
tor och GC-v

a. sättningssk

rännstensbr
n vid den nor

återkomsttid

då ingen avr
eträffande sy

dersökts, me
börd med åte
Pumpstatione
rra sidan av 
om ca 40 – 6
G D225/D30

edning-20150610.doc

strandsväge
vägen, men o
kador). Delta

unnar och m
rra delen av 

den 2 år har 

rinning kan s
ystemets förm

en den borde
erkomsttiden 
en lyfter dagv
Marstrandsv
60 l/s. Lednin
00 mm), som 

cx 

en. Området ä
också en del

agande yta 

mindre 
GC-porten. 

beräknats til

ske ytledes fr
rmåga att avl

e ha en kapa
10 år (lite 

vattnet ca 3 –
vägen. Denna
ngen korsar 
 ansluter till 

11 (56)

 

är ca 
l av 

l ca 

rån 
eda 

acitet 

– 4 m 
a 
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5 Delområde

Området o
infarten till 
handelsom
gatumark, s

Marstrands
också avva
ledningarna
av de korsa
dagvattenle

Dimensione
15 l/s och f

6 Delområde

Området o
Marstrands
ca 0,20 ha 
grönytor. D

Området av
delen av om
ansluter till 

Enligt uppg
en ritning m

Dimensione
15 l/s och f

Hela detta 
lågpunkten
om denna ä
Pumparna 
belägen. D
dagvatten. 

 

gahälla_östra_va-utr

e 4 

mfattar den s
handelsområ

mrådet. Områ
samt en del 

svägen avvat
attnar grönyta
a som korsa
ande ledning
edningen ino

erande avrin
för återkomst

e 5 

mfattar den n
svägen och b
stort och utg

Deltagande yt

vvattnas via 
mrådet, som
 plåtkulverte

gift skall det f
med exakt pla

erande avrin
för återkomst

område kan 
n i den norra 
är fullt utnyttj
är dock plac

Detta kan då m

redning\000\21 levera

södra delen 
ådet, samt ä

ådet är ca 0,2
grönytor. De

ttnas via rän
an söder om
r Marstrands

garna. De bå
om delområd

nning vid ned
ttiden 10 år t

norra delen a
bensinstation
görs till överv
ta bedöms ti

rännstensbr
också avled
n i grönytan 

finnas en olje
acering från 

nning vid ned
ttiden 10 år t

betraktas so
delen av om
jad) kommer

cerade i områ
medföra hög

ans\pm kongahälla v

av Marstrand
även delar av
23 ha stort oc
eltagande yta

nstensbrunn
m vägen. Led
svägen. En rä
åda ledningar
de 5. 

derbörd med 
till ca 25 l/s.

av bensinsta
nen, samt en
vägande dele
ll ca 0,10 ha

runnar till en 
der dagvatten
vid området

eavskiljare in
företaget ST

derbörd med 
till ca 25 l/s.

om instängt, 
mrådet. Om in
r stora delar 
ådets högpu
gre krav beträ

va- och dagvattenutre

dsvägen me
v grönytorna 
ch utgörs till 
a bedöms till 

nar till en BTG
ningen anslu
ännstensbru
rna är sedan

återkomsttid

ationsområde
n liten del av 
en av gatum

a. 

BTG D300 m
n från delom
s sydvästra d

nom området
T1. Pumpom

återkomsttid

då ingen avr
ngen avledni
av denna yta
nkt, men påf
äffande syste

edning-20150610.doc

llan GC-port
mellan väge
övervägande
ca 0,11 ha. 

G D300 mm 
uter till den ö
nn är anslute
 anslutna till 

den 2 år har 

et, delar av g
Gymnasiega
ark, skärmta

mm ledning i 
rådena 2 – 4
del. 

t. Sweco har
rådet är förse

den 2 år har 

rinning kan s
ng kan ske t
a att stå und
fyllnadsanord
emets förmå

cx 

ten och den n
en och 
e delen av 

ledning, som
östliga av de 
en till den vä

beräknats til

grönytorna m
atan. Områd
ak, samt en d

 den norra/v
4. Ledningen

r dock inte er
ett med skär

beräknats til

ske ytledes fr
till kulverten 
er vatten. 
dningen är lå

åga att avleda

norra 

m 
två 

ästliga 

l ca 

ellan 
et är 

del 

ästra 
n 

rhållit 
rmtak. 

l ca 

rån 
(eller 

ågt 
a 
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Instängt omr

7 Delområde

Området o
och delar a
utgörs till ö
till ca 0,09 

Området av
plåtkulverte

Dimensione
15 l/s och f

Hela detta 
ytledes från
kulverten (e
vatten inna
beträffande

gahälla_östra_va-utr

råde i den nor

e 6 

mfattar den s
av infartsgata
övervägande 
ha. 

vvattnas via 
en genom om

erande avrin
för återkomst

område kan 
n lågpunkten
eller om den

an dagvattnet
e systemets f

edning\000\21 levera

rra delen av de

södra delen 
an till McDon
delen av gat

en rännsten
mrådet. 

nning vid ned
ttiden 10 år t

också betra
n i den centra
na är fullt utn
t rinner vidar
förmåga att a

ans\pm kongahälla v

elområde 5 

av bensinsta
nalds/bensins
tumark, sam

sbrunn, som

derbörd med 
till ca 20 l/s.

aktas som de
ala delen av 
nyttjad) kom
re mot sydvä
avleda dagv

va- och dagvattenutre

ationsområde
stationen. Om

mt en del grön

m sannolikt är

återkomsttid

elvis instängt,
området. Om
mer stora de

äst. Detta kan
atten. 

edning-20150610.doc

et, samt även
mrådet är ca 
nytor. Deltag

r direkt anslu

den 2 år har 

, då ingen av
m ingen avled
elar av denna
n då medföra

cx 

n en del grön
a 0,15 ha stor
ande yta bed

uten till 

beräknats til

vrinning kan 
dning kan sk
a yta att stå u
a högre krav

13 (56)

 

nytor 
rt och 
döms 

l ca 

ske 
ke till 
under 
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8 Delområde

Området o
McDonalds
ha stort och
grönytor. D

Området av
parkeringsy
I områdets 
plåtkulverte

Dimensione
50 l/s och f

Även detta 
från lågpun

Om ingen a
delar av de
ner i GC-po
avleda dag

Norra delen 

gahälla_östra_va-utr

e 7 

mfattar den n
s, samt McDo
h utgörs till ö

Deltagande yt

vvattnas via 
ytan i västlig
västra del a

en efter att fö

erande avrin
för återkomst

 område kan
nkterna i den

avledning ka
enna yta att s
orten. Detta 
gvatten. 

av McDonald

redning\000\21 levera

nordligaste p
onalds resta
övervägande
ta bedöms ti

rännstensbr
riktning där 
nsluts också

örst ha passe

nning vid ned
ttiden 10 år t

n också betra
 norra delen

an ske till kulv
stå under vat
kan då medf

ds restauranga

ans\pm kongahälla v

parkeringsyta
urangområd

e delen av ga
ll ca 0,35 ha

runnar till en 
den sedan a

å dagvatten f
erat en oljeav

derbörd med 
till ca 85 l/s.

aktas som ins
 av området

verten (eller 
tten innan da
föra högre kr

anläggning 

va- och dagvattenutre

an inom områ
e och en del

atumark, McD
a. 

BTG D225/D
ansluts till plå
från McDona
vskiljare. 

återkomsttid

stängt, då in
. 

om denna ä
agvattnet rinn
rav beträffan

edning-20150610.doc

ådet, delar a
 grönytor. Om

Donalds hus,

D300 mm ge
åtkulverten g
lds restauran

den 2 år har 

gen avrinnin

r fullt utnyttja
ner vidare m
de systemet

cx 

av infartsgata
mrådet är ca
, samt en de

enom 
genom områd
ngområde til

beräknats til

ng kan ske yt

ad) kommer s
ot sydväst e

ts förmåga at

an till 
a 0,50 
l 

det.  
l 

l ca 

tledes 

stora 
ller 
tt 
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9 Delområde

Området o
takytor på d
relativt plan
till överväg
bedöms till 

ICA:s områ
ICA:s infart
D250/BTG 
området. D
och tas in v
Ledningen 
dess anslu

Dimensione
100 l/s och

Detta områ
grönytan lä

Ytavrinning
delområde 
eller plåtku
avleda dag

Inlastningsy

gahälla_östra_va-utr

e 8 

mfattar en st
den norra de
n grönyta i de
ande delen a
 ca 0,65 ha. 

åde avvattna
tsgata och in
D300 mm le

Dagvatten frå
via rännstens
ansluter sed
tning till plåtk

erande avrin
 för återkom

åde är delvis 
ängs parkerin

g kan dock sk
7 och 2 i fal
lverten. Dett

gvatten. 

yta vid den nor

edning\000\21 levera

törre parkerin
elen av ICA-f
en norra dele
av gatumark

s via rännste
nlastningsom
edning norrut
ån parkerings
sbrunnar till e
dan till den ov
kulverten. 

nning vid ned
sttiden 10 år

instängt med
ngens västra

ke norrut från
l det skulle u
ta kan då me

rra delen av IC

ans\pm kongahälla v

ngsyta, ICA:s
fastigheten o
en av områd
 och takytor,

ensbrunnar o
mråde. Dagva

t mot plåtkulv
sytan och GC
en BTG D22
van nämnda

derbörd med 
r till ca 160 l/

d några loka
a del. 

n övriga dela
uppstå proble
edföra högre 

CA:s fastighet

va- och dagvattenutre

s inlastnings
och delar av e
et. Området 
 samt en del

och PVC 110
atten från det
verten genom
C-vägen, sam
25 mm lednin
a BTG D300 

återkomsttid
/s. 

ala lågpunkte

ar av område
em med avle
krav beträffa

edning-20150610.doc

område och 
en GC-väg, s
är ca 0,95 h

l grönytor. De

0 – 250 mm l
tta område a
m den norra 
mt grönytan a
ng längs med
mm ledninge

den 2 år har 

er på inlastnin

et mot de inst
dningen via 
ande system

cx 

dess infarts
samt en stör

ha stort och u
eltagande yt

ledningar inn
avleds via en
delen av 
avleds ytlede
d GC-vägen.
en strax inna

beräknats til

ngsytan och 

stängda områ
ledningssyst

mets förmåga

 

15 (56)

gata, 
rre 
utgörs 
ta 

ne på 
 PVC 

es 

an 

l ca 

i 

ådena 
temet 

a att 
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0 Delområ

Området o
ritningar oc
ledningssys
gårdsytan s

Området ä
0,73 ha. 

Dimensione
110 l/s och

1 Delområ

Området o
Uddevallav
asfaltytor o

Området av
D225 mm l
kan mer ta
ledning län
inte klarlag

Dimensione
beräknats t

Om dagvat
fullt utnyttja
Detta kan d

2 Delområ

Området o
Studier av 
via 1 – 2 se
fastigheten

Området ä
0,05 ha. 

Dimensione
l/s och för å

3 Delområ

Området o
korsningen
gångentrén

gahälla_östra_va-utr

de 9 

mfattar större
ch fältbesök t
stem och två
söder om fas

r ca 0,81 ha 

erande avrin
 för återkom

de 10 

mfattar delar
vägen. Områ
och grönytor.

vvattnas via 
edning mot e
kdagvatten f
gs med fasa
t i vilken omf

erande avrin
till ca 15 l/s o

tten inte kan 
at) riskerar de
då medföra h

de 11 

mfattar takyt
tillgängliga r
ervisledninga
n. 

r ca 0,06 ha 

erande avrin
återkomsttide

de 12 

mfattar delar
n Uddevallav
n till handelso

redning\000\21 levera

e delen av ta
tyder på att d
å servislednin
stigheten. 

stort och utg

nning vid ned
sttiden 10 år

r av GC-väge
ådet är ca 0,2

Deltagande

en kupolbru
en BTG D30
från ICA-fast
aden, som oc
fattning. 

nning (utan e
och för återko

avledas från
et att avrinna
högre krav be

torna på den
itningar och 
ar mot dagva

stort och utg

nning vid ned
en 10 år till c

r av GC-väge
ägen/Konga
området. 

ans\pm kongahälla v

akytorna på I
dessa takyto
ngar mot dag

görs enbart a

derbörd med 
r till ca 180 l/

en och gröny
23 ha stort oc
e yta bedöms

nn i ett dike,
00 mm i gård
igheten ocks
ckså ansluter

ev. takytor) vi
omsttiden 10

n detta områd
a ytledes mo
eträffande sy

 befintliga fa
fältbesök tyd

attenledninge

görs enbart a

derbörd med 
ca 10 l/s. 

en och gröny
hällagatan, s

va- och dagvattenutre

ICA:s fastigh
or avvattnas s
gvattenlednin

av takytor. De

återkomsttid
/s. 

ytorna längs 
ch utgörs till 

s till ca 0,09 h

samt via rän
sytan söder 
så vara anslu
r till BTG D30

d nederbörd
0 år till ca 20

de via lednin
ot de instängd
ystemets förm

astigheten i p
der på att des
en (BTG D30

av takytor. De

återkomsttid

ytorna i anslu
samt en sten

edning-20150610.doc

het. Studier a
söderut via e
ngen (BTG D

eltagande yta

den 2 år har 

den västra s
övervägande

ha. 

nnstensbrunn
om ICA-fasti

utet via en PV
00 mm ledni

 med återkom
l/s. 

ngssystemet 
da områdena
måga att avle

lanområdets
ssa takytor a
00 mm) i gård

eltagande yta

den 2 år har 

utning till den
nsatt gårdsyta

cx 

av tillgängliga
ett internt 
D400 mm) i 

a bedöms til

beräknats til

sidan av 
e delen av 

nar och en B
igheten. San
VC 200 mm 
ngen. Det är

msttiden 2 å

(t.ex. om de
a 12 och 14.
eda dagvatte

s sydöstra de
avvattnas väs
dsytan väste

a bedöms til

beräknats til

n västra dele
a utanför 

a 

l ca 

l ca 

BTG 
nnolikt 

r dock 

r har 

et är 
 

en. 

el. 
sterut 

er om 

l ca 

l ca 5 

en av 
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Området ä
samt en mi

Området av
vart de är k

Dimensione
20 l/s och f

Området ä
ledningssys
Detta kan d

Bildexempe

 

Instängd går

Det bör obs
förhållande

gahälla_östra_va-utr

r ca 0,17 ha 
indre andel g

vvattnas via 
kopplade. 

erande avrin
för återkomst

r helt instäng
stemet (t.ex.
då medföra h

el avseende 

rdsyta i den sy

serveras att 
e till markytor

edning\000\21 levera

stort och utg
grönytor. Del

en kupolbru

nning vid ned
ttiden 10 år t

gt och om da
 om det är fu

högre krav be

det instängd

ydöstra delen 

entrédörrarn
rna. 

ans\pm kongahälla v

görs till överv
ltagande yta 

nn och en rä

derbörd med 
till ca 30 l/s.

agvatten inte 
ullt utnyttjat) 
eträffande sy

da området f

av planområd

na längs de ö

va- och dagvattenutre

vägande dele
bedöms till c

ännstensbrun

återkomsttid

kan avledas
riskerar det a
ystemets förm

ramgår av bi

det 

östra fasader

edning-20150610.doc

en av asfaltyt
ca 0,13 ha. 

nn. Det är do

den 2 år har 

s från detta o
att bli översv
måga att avle

ilderna neda

rna är mycke

cx 

ytor/stensatta

ock inte klarla

beräknats til

område via 
vämmat.  
eda dagvatte

an. 

et lågt belägn

17 (56)

a ytor, 

agt 

l ca 

en. 

 

na i 



re
po

02
.d

oc
x 

20
12

-0
3-

29

 

18 (5

RAPP
2015-
 
 
 

NO p:
 

2.3.1

2.3.1

 

 
 

 

56) 

PORT 
-06-10 

 

\1330\1100152_kong

Lågt belägna

4 Delområ

Området o
Studier av 
avvattnas n
gårdsytan n
söderut mo
Detta finns

Området ä
0,24 ha. 

Dimensione
35 l/s och f

5 Delområ

Området o
handelsom
Deltagande

gahälla_östra_va-utr

a entrédörrar 

de 13 

mfattar takyt
tillgängliga r
norrut via 1 –
norr om fasti
ot dagvattenk
 dock inte do

r ca 0,27 ha 

erande avrin
för återkomst

de 14 

mfattar den s
mrådet. Områ
e yta bedöms

redning\000\21 levera

i lågpunkt mot

torna på den
itningar och 

– 2 servisledn
gheten. Det 
kulverten (BT
okumenterat 

stort och utg

nning vid ned
ttiden 10 år t

stensatta gå
ådet är ca 0,1
s till ca 0,13

ans\pm kongahälla v

t Uddevallavä

 befintliga fa
fältbesök tyd
ningar mot d
kan ev. ocks

TG D800 mm
i kommunen

görs enbart a

derbörd med 
till ca 60 l/s.

rdsytan mell
16 ha stort oc
ha. 

va- och dagvattenutre

ägen 

astigheten i p
der på att des
dagvattenledn
så förekomm
m) på den sö
ns VA-karta.

av takytor. De

återkomsttid

an fastighete
ch utgörs en

edning-20150610.doc

lanområdets
ssa takytor i 
ningen (BTG

ma avledning 
dra sidan av

eltagande yta

den 2 år har 

erna i den sö
bart av stens

cx 

s södra del. 
huvudsak 

G D400 mm) 
 av dagvatte

v Uddevallav

a bedöms til

beräknats til

ödra delen av
satta ytor. 

 

i 
n 
ägen. 

l ca 

l ca 

v 
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Området av
mm ledning

Dimensione
20 l/s och f

Ca två tred
den västra 
område via
översvämm
Detta kan d

 

Stensatt går

gahälla_östra_va-utr

vvattnas via 
g i västlig rikt

erande avrin
för återkomst

djedelar av om
delen av de

a ledningssys
mat och även
då medföra h

rdsyta söder o

edning\000\21 levera

5 st. rännste
tning genom

nning vid ned
ttiden 10 år t

mrådet (den 
n stensatta y
stemet (t.ex. 
n rinna vidare
högre krav be

om ICA-fastigh

ans\pm kongahälla v

ensbrunnar, s
m området. 

derbörd med 
till ca 30 l/s.

östra delen)
ytan. Om dag
om det är fu

e genom gån
eträffande sy

heten 

va- och dagvattenutre

som är anslu

återkomsttid

) är instängt, 
gvatten inte k
ullt utnyttjat) r
ngporten ut i 
ystemets förm

edning-20150610.doc

utna till en BT

den 2 år har 

då det finns 
kan avledas 
riskerar det a
delområde 1
måga att avle

cx 

TG D300 – D

beräknats til

s en förhöjnin
från detta 

att bli 
12. 
eda dagvatte

19 (56)

D400 

l ca 

ng i 

en. 
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Gångport m

6 Delområ

Området o
entréområd
ICA-fastigh
asfaltytor, s

Området av
Brunnarna 
till BTG D4
avleder allt
Komarksbä

Dimensione
75 l/s och f

Detta områ
mot delomr

 

 

gahälla_östra_va-utr

ellan delområ

de 15 

mfattar gatum
de, en mindre
heten. Områd
stensatta yto

vvattnas via 
är anslutna 

400 mm ledni
t dagvatten fr
äcken. 

erande avrin
för återkomst

åde är inte in
rådena 17, 1

redning\000\21 levera

dena 12 och 1

marken läng
e takyta, sam
det är ca 0,62
or och takytor

ytavrinning m
till en avskär
ingen från gå
rån delområd

nning vid ned
ttiden 10 år t

stängt, utan 
8 och 19. 

ans\pm kongahälla v

14 

s den västra
mt de östra d
2 ha stort oc
r. Deltagand

mot rännsten
rande BTG D
årdsytan söd
dena 9, 10, 1

derbörd med 
till ca 120 l/s

dagvatten k

va- och dagvattenutre

a delen av IC
delarna av de
ch utgörs till ö
e yta bedöm

nsbrunnar i d
D150/D225 m
der om ICA-fa
11, 13, 14 oc

återkomsttid
. 

an ytledes ri

edning-20150610.doc

A-fastighete
en större p-yt
övervägande

ms till ca 0,50 

den västra de
mm ledning, s
astigheten. D
ch 15 västeru

den 2 år har 

nna av från o

cx 

en, ICA:s sten
tan väster om
e delen av 
0 ha. 

elen av områ
som är anslu

Denna lednin
ut mot 

beräknats til

området väs

 

nsatta 
m 

ådet. 
uten 
ng 

l ca 

terut 
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7 Delområ

Området o
Studier av 
avvattnas n
dagvattenle

Området ä
0,09 ha. 

Dimensione
15 l/s och f

8 Delområ

Området o
den södra 
Gymnasieg
Området ä
yta bedöms

Området av
Brunnarna 
till BTG D4
avleder allt
Komarksbä

Dimensione
105 l/s och

Detta områ
mot delomr
kantstenen
lågpunkt i g

9 Delområ

Området o
fastigheten
delen av as

Området av
Brunnarna 
ledningen f
från delom

Dimensione
10 l/s och f

gahälla_östra_va-utr

de 16 

mfattar takyt
tillgängliga r
norrut via en 
edningen (BT

r ca 0,10 ha 

erande avrin
för återkomst

de 17 

mfattar de ce
infarten till h
gatan, samt ä
r ca 0,90 ha 
s till ca 0,70 

vvattnas via 
är anslutna 

400 mm ledni
t dagvatten fr
äcken. 

erande avrin
 för återkom

åde är inte in
rådena 18 oc

n längs Gymn
gränsen mell

de 18 

mfattar en m
n och Gymna
sfaltytor och 

vvattnas via 
är anslutna 

från gårdsyta
rådena 9, 10

erande avrin
för återkomst

edning\000\21 levera

torna på den
itningar och 
servislednin

TG D400 mm

stort och utg

nning vid ned
ttiden 10 år t

entralt beläg
andelsområd
även GC-väg
stort och utg
ha. 

ytavrinning m
till en avskär
ingen från gå
rån delområd

nning vid ned
sttiden 10 år

stängt, utan 
ch 19 eller vä
nasiegatan i 
lan delområd

mindre del av 
asiegatan. Om

stensatta yto

ytavrinning m
till en BTG D
an söder om 
0, 11, 13, 14,

nning vid ned
ttiden 10 år t

ans\pm kongahälla v

 befintliga fa
fältbesök tyd

ng och en BT
m) i parkering

görs enbart a

derbörd med 
till ca 20 l/s.

na parkering
det med dela
gen längs de
görs till överv

mot rännsten
rande BTG D
årdsytan söd
dena 9, 10, 1

derbörd med 
r till ca 170 l/

dagvatten k
ästerut mot K
den södra d

dena 17 och 

den västra d
mrådet är ca
or. Deltagand

mot rännsten
D150 mm led

ICA-fastighe
, 15, 16, 17 o

derbörd med 
till ca 15 l/s.

va- och dagvattenutre

astigheten i p
der på att des
TG D225 mm
gsytan norr o

av takytor. De

återkomsttid

gsytorna väst
ar av Kongah
en norra dele
vägande dele

nsbrunnar i d
D150/D225 m
der om ICA-fa
11, 13, 14, 15

återkomsttid
/s. 

an ytledes ri
Komarksbäc
elen av områ
18. 

delen av par
a 0,09 ha sto
de yta bedöm

nsbrunnar i d
dning, som ä
eten. Denna 
och 18 väste

återkomsttid

edning-20150610.doc

lanområdets
ssa takytor i 

m ledning mot
om fastighete

eltagande yta

den 2 år har 

ter om ICA-fa
hällagatan oc
en av Kongah
en av asfaltyt

den västra de
mm ledning, s
astigheten. D
5, 16 och 17

den 2 år har 

nna av från o
ken efter pas
ådet. Det finn

keringsytorn
rt och utgörs
ms till ca 0,07

den västra de
r ansluten till
ledning avle
rut till Komar

den 2 år har 

cx 

s sydvästra d
huvudsak 
t 
en. 

a bedöms til

beräknats til

astigheten o
ch 
hällagatan. 

ytor. Deltagan

elen av områ
som är anslu

Denna lednin
7 västerut mo

beräknats til

området väs
ssage av 
ns en lokal 

a väster om 
s till överväga
7 ha. 

elen av områ
l BTG D400 

eder allt dagv
rksbäcken. 

beräknats til

21 (56)

del. 

l ca 

l ca 

ch 

nde 

ådet. 
uten 
ng 
ot 

l ca 

terut 

ICA-
ande 

ådet. 
mm 

vatten 

l ca 
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Detta områ
mot Komar
lokal lågpu

20 Delområ

Området o
den norra i
mindre and
stort och ut
ha. 

Området av
Brunnarna 
som har ett

Dimensione
100 l/s och

Detta områ
mot Komar
delen av om

21 Marstran

Endast en 
Större dele
Marstrands
vägdiket på

22 Karebyvä

Endast en 
delen av vä
norra delen
och plåtkul
delområde
om delområ

23 Romelan

Ingen del a
nordost om
planområde
Marstrands
risk för att d
om kapacit

gahälla_östra_va-utr

åde är inte in
rksbäcken ef
nkt i gränsen

de 19 

mfattar den v
nfarten till ha

del grönytor v
tgörs till över

vvattnas via 
är anslutna 
t utlopp i Kom

erande avrin
 för återkom

åde är inte in
rksbäcken ef
mrådet. 

ndsvägen 

mindre del a
en av vägen v
svägen/Udde
å den norra s

ägen 

mindre del a
ägens avvatt
n av planomr
verten. Det k
na 1 och 3 v
åde 1 översk

ndavägen 

av vägen ingå
m planområde
et via en BTG
svägen/Udde
dagvatten ka
teten för ränn

redning\000\21 levera

stängt, utan 
fter passage 
n mellan delo

västra delen 
andelsområd
väster om Mc
rvägande de

ytavrinning m
till en avskär
marksbäcken

nning vid ned
sttiden 10 år

stängt, utan 
fter passage 

av vägen ingå
väster om G
evallavägen/R
sidan av väg

av vägen ingå
tning norr om
rådet via en B
kan dock finn
id kraftig ned
krids. 

år i denna da
et är anslute
G D400 mm 
evallavägen/R
an avrinna yt
nstensbrunna

ans\pm kongahälla v

dagvatten k
av kantstene

områdena 17

av parkering
det med stora
cDonalds oc

elen av asfalt

mot rännsten
rande BTG D
n. Innan utlo

derbörd med 
r till ca 160 l/

dagvatten k
av kantstene

år i denna da
C-porten vid
Romelandav
en, som sed

år i denna da
m planområde
BTG D400 m
nas risk för a
derbörd om k

agvattenutre
n till plåtkulv
ledning i de
Romelandav
tledes ner i d
arna öster om

va- och dagvattenutre

an ytledes ri
en längs Gym
7 och 18. 

gsytorna väs
a delar av Gy
ch bensinstat
ytor. Deltaga

nsbrunnar i d
D225 - D400 
ppet i bäcke

återkomsttid
/s. 

an ytledes ri
en längs Gym

agvattenutred
 korsningen 

vägen/Kareby
dan är anslute

agvattenutred
et är anslute

mm ledning m
att dagvatten 
kapaciteten f

dning. Större
verten genom
n östra delen
vägen/Kareby
delområdena
m delområde

edning-20150610.doc

nna av från o
mnasiegatan

ster om ICA-f
ymnasiegata
tionen. Områ
ande yta bed

den västra de
mm ledning 
n finns en olj

den 2 år har 

nna av från o
mnasiegatan

dning (delom

yvägen avva
et till Komark

dning (delom
n till plåtkulv

mellan infarte
kan avrinna 

för rännstens

e delen av vä
m den norra d
n av korsning
yvägen. Det 
1 och 3 vid 

e 1 överskrid

cx 

området väs
n. Det finns e

fastigheten o
an, samt en 
ådet är ca 0,8
döms till ca 0

elen av områ
 i sydlig riktn
jeavskiljare. 

beräknats til

området väs
n i den västra

mråde 3 – 4).

attnas väster
ksbäcken. 

mråde 1). Stö
verten genom
en till Kongev
a ytledes ner 
sbrunnarna n

ägens avvatt
delen av 
gen 
kan dock fin
kraftig neder

ds. 

terut 
en 

och 

85 ha 
0,65 

ådet. 
ning, 

l ca 

terut 
a 

. 

rut via 

örre 
m den 
vi IP 
i 

norr 

tning 

nnas 
rbörd 
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24 Kongahä

Endast en 
Större dele
BTG D800 
Kongahälla
söder om c

 

Nedan redo
området. 

Tabell 1. Be

Delområde

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

TOTALT 

 

gahälla_östra_va-utr

ällagatan 

mindre del a
en av vägens

mm huvudd
agatan. Ledn
cirkulationspl

ovisas en sa

efintlig bedöm

e Storlek 
(ha) 

1,60 

0,16 

0,65 

0,23 

0,20 

0,15 

0,50 

0,95 

0,81 

0,23 

0,06 

0,17 

0,27 

0,16 

0,62 

0,10 

0,90 

0,09 

0,85 

8,7 

edning\000\21 levera

av vägen ingå
s avvattning i
agvattenledn

ningen går i s
atsen vid inf

ammanställni

md avrinning 

Bedömd 
deltagande 

yta (ha) 

1,20 

0,07 

0,40 

0,11 

0,10 

0,09 

0,35 

0,65 

0,73 

0,09 

0,05 

0,13 

0,24 

0,13 

0,50 

0,09 

0,70 

0,07 

0,65 

6,4 

ans\pm kongahälla v

år i denna da
i den södra d
ning i GC-vä
sydvästlig rik
farten till han

ng över befin

för planområ

Dimensionera
vid 2-årsre

180

10

60

15

15

15

50

100

110

15

5 

20

35

20

75

15

105

10

100

955

va- och dagvattenutre

agvattenutred
delen av plan
ägen längs de
ktning och ha
ndelsområdet

ntlig dagvatte

ådets delomr

ande flöde 
gn (l/s) 

edning-20150610.doc

dning (delom
nområdet är 
en södra sida
ar ett utlopp i 
t. 

enavrinning i

råden 

Dimensio
vid 10-

cx 

mråde 17).  
ansluten till e
an av 
 Komarksbä

inom det akt

onerande flöde
-årsregn (l/s) 

290 

15 

95 

25 

25 

20 

85 

160 

180 

25 

10 

30 

60 

30 

120 

20 

170 

15 

160 

1 535 

23 (56)

en 

cken 

tuella 

e  
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Ytavrinnin

Då planom
lågpunkter 
ytavrinning
katastrofne
man belysa
marköversv
användas t
marköversv
huvudrecip

Studien so
intilliggande

Underlaget
Kungälvs k
upplösning

Byggnader
istället för i
Figur 4 ned
område, int

 

Figur 4 – Ha

 

Mark
höjd

gahälla_östra_va-utr

ngskartering

rådet idag til
har det utför
svägar när d

ederbörd med
a viktiga ytav
vämning kan
till att ta fram
vämningar o

pienten, som 

m utförts är b
e områdena

t till kartering
kommun. Höj
. 

r har integrer
genom. Vid 

dan, observe
te Kungälv). 

antering av v

knivån under
modellen. R

redning\000\21 levera

g 

ll viss del är 
rts en ytavrin
dagvattensys
d hög återko
vrinningsväga
n föreligga. R

m en justerad
ch även opti
är den delvis

begränsad ti
. 

gen utgörs av
jdmodellen h

rats i höjdmo
broar har ma

era att figur 4

vägbroar och 

r bron har lag
öd linje = av

ans\pm kongahälla v

relativt flackt
nningskarteri
stemen i omr
omsttid (t.ex. 
ar och även 

Resultaten ka
 höjdsättning
mera ytavled
s kulverterad

ll planområd

v en laserska
har interpoler

odellen så att
arknivån und
 enbart är et

byggnader.

gts in i 
rinningsväg

Byggnad

va- och dagvattenutre

t och även in
ng i syfte att
rådet är fullt 
100 år). Med
peka ut instä

an sedan i de
g inom områd
dningsmöjlig
de Komarksb

det Kongahäl

annad höjdm
rats till ett ras

t avrinningen
der broarna a
tt principexem

 

der 

edning-20150610.doc

nnehåller en 
klarlägga vik

utnyttjade, t.
d hjälp av de
ängda områd
etaljprojekter
det i syfte att
heterna mot 
bäcken. 

la Östra och

modell som til
ster med en 

n beräknas ru
använts. Se p
mpel, figuren

cx 

del lokala 
ktiga 
ex. vid 

enna karterin
den där risk f
ringsskedet 
t undvika 

h de närmst 

lhandahållits
meters 

unt byggnad
princip exem
n visar ett an

ng kan 
för 

s av 

erna 
mpel i 

nat 
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Ytavrinning
del och rinn
områden. A

De största 
på Gymnas
rondellerna
Siffrorna åt
kommer att

gahälla_östra_va-utr

gen till planom
ner ner i Kom
Avrinningen s

översvämnin
siegatan (2).
a och infarten
terfinns på a
t kulverteras

edning\000\21 levera

mrådet sker 
marksbäcken
sker i svag lu

ngsriskerna å
Ytvatten kan

n till bensinm
ngiven plats 
, vilket påver

ans\pm kongahälla v

från norr och
n. Inom plano
utning mot K

återfinns i GC
n också orsa

macken (3), s
i Figur  5 ne

rkar avlednin

va- och dagvattenutre

h öster, pass
området finns

Komarksbäck

C-porten und
aka mindre b
samt i den sy
edan. Observ
ngskapacitete

edning-20150610.doc

serar genom 
s några mind

ken. 

der Marstran
esvär i den n

ydöstra delen
vera att Koma
en. 

cx 

områdets no
dre, instängd

ndsvägen (1)
norra av 
n av området
arksbäcken 

25 (56)

orra 
da 

och 

t (4). 
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Figur 5 - Yta

 

gahälla_östra_va-utr

avrinning Ko

redning\000\21 levera

ngahälla östr

ans\pm kongahälla v

ra 

va- och dagvattenutreedning-20150610.doccx 
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Föreslage

Föreslage

Enligt planf
flerfamiljsh
inom områd
verksamhe

Vattenbeho
samt debite
Följande ge

 An

 Sp

 ICA

 ICA

 Ve

 Ve

 

Beräknad m

290 st. nya

ICA (inkl. n

McDonalds

Övriga verk

Total mede

Bedömd m

 

Dricksvatte
två huvudv
föreslås att
Kongahälla
sträckning 
söder om K
för spillvatt

McDonalds
från den fö

gahälla_östra_va-utr

en VA-förs

en dricksvat

förslaget pla
us, samt för 
det också ett

eter och McD

ovet för plano
erad årsförbr
enerella föru

tal personer/

pecifik förbruk

A och McDon

A och McDon

rksamheter, 

rksamheter, 

medelförbruk

a lägenheter 

nya småbutik

s 

ksamheter 

elförbrukning

axförbruknin

enförsörjning
vattenledning
t en ny PE V
a Västra. Led
som framgå

Kongahällavä
enledningar.

s nya fastigh
reslagna PE

edning\000\21 levera

örjning och

tenförsörjni

neras det för
utvidgning a
t fåtal lägenh

Donalds resta

området har 
rukning för d
tsättningar/a

/lägenhet:

kning  

nalds, förbru

nalds, förbru

förbrukning 

förbrukning 

kning 

 

ker)  

 

 

  

ng (x3,5)

en av planom
gar norr och s
160 mm ledn

dningen dras
r av Bilaga 4
ägen. Sträck
. 

et föreslås fö
 160 mm led

ans\pm kongahälla v

h dagvatte

ing 

r utbyggnad 
av ICA:s verk
heter i de bef
aurang. 

beräknats ti
e olika befin

antaganden h

ukning antal d

ukning antal t

antal dygn

antal tim/d

1,40

0,10

0,10

0,80

2,40

8,40

mrådet föres
söder om pla
ning byggs u
s sedan geno
4 och ansluts
kningen bestä

örsörjas via e
dningen geno

va- och dagvattenutre

enavledning

av ca 250 - 2
ksamhet med
fintliga husen
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t i detaljplane

iken, öppna 

s då av 

en från områd

cka eller spill

atten/skum ka

ystem för att 

publikation P

tängt. Sweco

ycklinje i 

n inte kan 

0 år. 

rkomsttid om

mande publi

inom områd

iga anläggni

nten utan att 

a områden u

or och 

en 

det 

 av 

an 

P 104 

o 

m 

kation 

et 

ngar, 

utan 
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Gator och g

omgivande

nederbörds

fullt. Därför

passerar. D

kan avrinna

Sweco föru

översvämn

Komarksbä

Höjdsättnin

utformas så

att översvä

Kongahälla

också sam

Planerade 

minst 1:20 

minst 1:50 

Specialstud

entréerna f

4 Föreslage

I samband 
avrinningsv

Under rubr
dagvattenh
Delområde

gahälla_östra_va-utr

gångbanor in

e bebyggelse

stillfällen när 

r är det viktig

Det är även v

a mot lägre b

utsätter att om

ningar inom o

äcken. 

ngen för de lä

å att bostads

ämmas vid et

agatans lägst

hällsviktiga a

byggnader b

inom 3 m frå

- 1:100. 

dier bör utför

förde befintlig

en dagvatten

med att omr
vägar och av

rikerna nedan
hanteringen f
enas lägen fr

edning\000\21 levera

nom område

en, så att vatt

dimensione

gt med strate

viktigt att se t

belägen beby

mrådets höjd

området kan 

ägsta delarna

shusen, spec

tt katastrofsc

ta punkt och

anläggningar

bör få en soc

ån huset. Vid

ras avseende

ga fastighete

nhantering 

rådet byggs o
vrinningsområ

n följer en ko
för respektive
amgår av Bil

ans\pm kongahälla v

et ska om mö

ten kan rinna

rande neder

giskt placera

till att dagvat

yggelse och 

dsättning kan

undvikas, t.e

a av område

ciellt källare o

cenario då Ko

 kan rinna vi

r, som t.ex. t

ckelvisning o

dare ut mot g

e översvämn

erna i planom

för delområ

om och explo
råden att förä

ortfattad besk
e område me
laga 5, se äv

va- och dagvattenutre

öjligt vara någ

a av via dem

rbörd överskr

ade lågpunkt

tten från hög

skapa oläge

n utformas så

ex. vid 100-å

et och Konga

och underjor

omarksbäcke

dare söderu

ransformato

m minst 30 c

gata eller ann

ningsskydd/h

mrådets sydö

åden 

oateras ytter
ändras. 

krivning av d
ed några rele
ven figur 6 ne

edning-20150610.doc

got lägre belä

 i samband m

rids och dagv

ter där större

gre belägen b

enheter. 

å att risker fö

årsregn och h

ahällagatan m

rdiska garage

ens nivå når 

t över gatan.

rstationer, m

cm. Marklutn

nan mark bör

höjdsättning b

östra del. 

rligare komm

en föreslagn
evanta dagva
edan. 

cx 

ägna än den

med extrema

vattensystem

e dagvattenst

bebyggelse i

ör större 

hög vattenfö

måste också 

e, inte kan ris

r upp till 

. Detta gäller

mm. 

ningen bör va

r lutningen v

beträffande 

mer 

na 
attenparame

33 (56)

n 

a 

met är 

tråk 

nte 

ring i 

skera 

r då 

ara 

ara 

etrar. 



re
po

02
.d

oc
x 

20
12

-0
3-

29

 

34 (5

RAPP
2015-
 
 
 

NO p:
 

3.3.5

 

 
 

 

56) 

PORT 
-06-10 

 

\1330\1100152_kong

Figur 6. Del

5 Delområde

Området ha
(mellan Ko
Området ä
mindre del 

gahälla_östra_va-utr

lområdenas l

e A 

ar ungefär sa
ngahällagata
r ca 1,5 ha s
grönytor i an

redning\000\21 levera

ägen A-Q.  

amma omfat
an och Marst
stort och utgö
nslutning till g

ans\pm kongahälla v

ttning som de
trandsvägen
örs till övervä
gatorna. Del

va- och dagvattenutre

elområde 1 o
), men också

ägande delen
tagande yta 

edning-20150610.doc

och utgörs av
å delar av Ka
n av gatumar
bedöms till c

cx 

v Uddevallav
arebyvägen. 
rk, samt en 
ca 0,9 ha. 

 

vägen 
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Uddevallav
är belägen 
avledninge
innan det le

Ledningen 
söder om k
Utifrån oku
delen av Ka
dimensione
grönyta söd

I lågpunkte
genom den

Om Uddev
dimension 
Denna kap
svackdiken
innan det le
utformas m
för igensätt

Ledningens
då den nor
inlastningso
kommer att

Man bör oc
omläggning
lägen. 

Dimensione

Hela detta 
ytledes från
försöker än
och Marstra
GC-porten 
åtminstone
kapacitet ö

PP D450 m
plåtkulverte
markavrinn
D). 

gahälla_östra_va-utr

vägen avvatt
centralt i ga

en av dagvatt
eds vidare ne

avleder dag
korsningen M
lär besiktnin
arebyvägen 
er D500 mm 
der om korsn

en ansluter d
n norra delen

allavägen sk
(BTG D300 

pacitet föreslå
n längs vägen
eds ner i plåt

med en mycke
tning och öve

s dimension 
rra delen av l
område och 
t byggas öve

ckså klarlägg
gsbehov före

erande avrin

område kan 
n lågpunkten
ndra höjdsätt
andsvägen b
och istället f

e för dagvatte
överskrids. De

mm ledningen
en i syfte att 
ning från Udd

edning\000\21 levera

nas idag via 
tan. Om väg
ten från väge
er i dagvatte

vattnet i nord
Marstrandsvä
g bedöms de
avleds via rä
– D225 mm 

ningen. 

essa ledning
n av planomr

kall byggas o
mm), vilken 
ås ökas geno
ns västra sid
tkulverten. D
et god avled
ersvämning a

måste ökas 
edningen oc
infartsgata. 

er de nuvaran

ga dimension
eligger, samt

nning från om

idag betrakt
n sydväst om
tningen i väg
breddas, så a
får en naturlig
en från Kareb
etta behöver

n föreslås få 
kunna hante

devallavägen

ans\pm kongahälla v

rännstensbr
gen skall byg
en så att dag

enledningen.

dvästlig riktn
ägen/Uddeva
et som att äv
ännstensbrun
– D500 mm

gar till den sto
rådet, som av

om bör man s
bedöms ha e
om komplette
da, där man o
Det är också v

ningsförmåg
av den intillig

till PP D450
ckså föreslås
Detta är nöd
nde utloppsle

nerna i Kareb
t kontrollera b

mråde A har b

tas som instä
m vägkorsning
gkorsningen i
att man kan 
g ytavrinning
byvägen, i fa
r utredas vida

en avstängn
era olje-/kem
n/Karebyväge

va- och dagvattenutre

runnar till en 
gas om kan 

gvattnet pass

ing och ut i d
allavägen/Ka
ven dagvatte
nnar till en le
 – D300 mm

ora dagvatte
vleder dagva

se över den 
en kapacitet 
ering av väge
också kan er
viktigt att låg

ga till kulverte
ggande GC-p

 mm i den no
s avleda dagv
dvändigt då d
edningarna f

byvägens led
behov av rän

beräknats till

ängt, då inge
gen. Sweco 
i samband m
undviker upp

g i västlig rikt
all de föreslag
are. 

ningsanordni
ikaliespill oc
en och ICA:s

edning-20150610.doc

BTG D300 m
man kanske

serar svackd

den lågt belä
rebyvägen/R
n från delar 

edning med v
m till en lågt b

enkulverten (p
attnet till Kom

nuvarande le
om ca 70 - 9
ens avvattnin
rhålla en reni
gpunkten vid 
en i syfte att 
porten. 

orra delen av
vatten från IC

det föreslagn
från detta om

dningssystem
nnstensbrunn

l ca 245 l/s. 

en avrinning 
föreslår att m

med att GC-p
pfyllnad av lå
tning längs M
gna dagvatte

ng innan ans
h släckvatten

s inlastningsy

cx 

mm ledning, 
e utforma 
iken/biofilter 

ägna grönyta
Romelandavä
av den södra

varierande 
belägen mind

plåt D2000 m
marksbäcken

edningens 
90 l/s.  
ng med grun
ing av dagva
kulverten 
minimera ris

v Uddevallav
CA:s 
a parkerings

mråde. 

m och se om 
nar och dess

idag kan ske
man om möjl
porten byggs 
ågpunkten oc
Marstrandsvä
enledningarn

slutningen til
n vid 
ytor (delområ

35 (56)

som 

an 
ägen. 
a 

dre 

mm) 
n. 

nda 
attnet 

sker 

vägen, 

shuset 

s 

e 
igt 
om 

ch 
ägen, 
nas 

ll 

åde 



re
po

02
.d

oc
x 

20
12

-0
3-

29

 

36 (5

RAPP
2015-
 
 
 

NO p:
 

3.3.6

3.3.7

 

 
 

 

56) 

PORT 
-06-10 

 

\1330\1100152_kong

6 Delområde

Områdena 
övervägand

Det föreslå
Vissa juste
till tunneln.

Hela detta 
lågpunkten
avleda dag

Dimensione
105 l/s. 

Sannolikt k
av en ny) n
kapacitet o
genom Ma
delen av pl

Sweco före
GC-porten 
av dagvatte
västlig riktn
kapacitet ö

7 Delområde

Området o

fastigheten

och utgörs 

0,33 ha. 

Då den nuv

att försvinn

och föreslå

avvattnar U

Förslagsvis

infartsgatan

riktning mo

man att om

av det avrin

förorenings

av inlastnin

föreslås led

gahälla_östra_va-utr

ena B och C

omfattar ned
de delen av g

ås ingen störr
eringar kan do
 

område kan 
n. Detta föres
gvatten. 

erande avrin

kommer dagv
när Marstrand
om minst ca 1
rstrandsväge
anområdet. 

eslår att man
byggs om oc

en från vägko
ning längs Ma
överskrids. 

e D 

mfattar ICA:s

n och delar av

till överväga

varande avle

na när parker

ås sedan följa

Uddevallaväg

s justeras hö

n byggs ut, s

ot infartsgata

mrådet blir he

nnande dagv

srisken kan f

ngsytan, som

das förbi olje

redning\000\21 levera

C 

dfarterna till 
grönytor och

re förändring
ock behöva 

betraktas so
slås då medfö

nning vid ned

vattenpumps
dsvägen bre
105 l/s och få
en, som ansl

 försöker änd
ch Marstrand
orsningen ne
arstrandsväg

s inlastnings

v den nya inf

ande delen av

edningsvägen

ringshuset by

a infartsgatan

gen till plåtku

öjdsättningen

så att ytan få

n, som även

elt instängt, v

vattnet från d

innas, föreslå

m allt dagvatte

eavskiljaren.

ans\pm kongahälla v

GC-porten. O
h GC-vägen. 

g av dagvatte
utföras då M

om instängt, 
föra högre kr

derbörd med 

stationen att 
eddas. Pump
å en ny ca 65
luts till en av

dra höjdsättn
dsvägen bre
er i GC-porte
gen i fall de f

sområde, dela

fartsgatan til

v tak- och as

n av dagvatt

yggs behöve

n en bit inna

ulverten geno

n av inlastnin

r en svag lut

 den bör luta

vilket det är ti

de hårdgjorda

ås att ICA an

en från asfal

va- och dagvattenutre

Området är c
Deltagande 

enavledninge
Marstrandsvä

då ingen avr
rav beträffand

återkomsttid

behöva flytta
stationen för
5 m lång tryc
 brunnarna p

ningen i vägk
ddas, så att 

en och iställe
föreslagna da

ar av takytan

l området. O

sfaltsytor. De

en från huvu

er utloppsled

n den blir ge

om planområ

gsytan när p

tning ifrån hu

a svagt i nord

ill viss del ida

a asfaltytorn

nordnar en o

ltytorna då få

edning-20150610.doc

ca 0,55 ha st
yta bedöms 

en inom detta
gen skall bre

rinning kan s
de systemets

den 20 år har

as något norr
reslås få en n
ckledning (PE
på plåtkulver

korsningen i 
man kan und

et får en natu
agvattenledn

n på den norr

Området är ca

eltagande yta

uddelen av om

ningen flyttas

emensam me

ådets norra d

parkeringshus

uskropparna 

dlig riktning. 

ag. För att er

a, där den st

oljeavskiljare 

år passera. T

cx 

tort och utgö
 till ca 0,3 ha

a lågområde
eddas i anslu

ske ytledes fr
s förmåga at

r beräknats t

rut (eller ersä
ny maximal 
E TD280 mm
rten i den nor

samband m
dviker avledn

urlig ytavrinni
ningarnas 

rra delen av 

a 0,42 ha sto

a bedöms till

mrådet komm

s längre norr

ed ledningen

del. 

set och 

i nordostlig 

Härmed und

rhålla en ren

törsta 

i den norra d

Takavvattning

örs till 
a. 

. 
utning 

rån 
tt 

till ca 

ättas 

m) 
rra 

ed att 
ning 
ng i 

ort 

ca 

mer 

rut 

 som 

dviker 

ing 

delen 

gen 
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Dagvatten 

infartsgatan

en längsgå

föreslagna 

Dimensione
oljeavskilja
den norra d

8 Delområde

Området ut

p-huset. Ino

området. I 

McDonalds

liksom idag

inlastningso

fordon och 

Hela detta 

därför ange

riktning för 

mot en tän

Detta är sp

Även bens

Området ä

mindre grö

Deltagande

Avledning a

markavrinn

ledningssys

Bensinstati

bensinstati

icke komm

Dessa ledn

att ha pass

avstängnin

olje-/kemik

Eventuellt k

dagvattena

gahälla_östra_va-utr

från den nor

n och GC-vä

ående lutning

p-huset för a

erande avrin
aren och ca 2
delen av infa

e E 

tgörs av den

om området 

den centrala

srestaurange

g att utgöras 

område. Inom

en transform

område utgö

eläget att jus

hela område

kt lågpunkt d

peciellt viktigt

instationens 

r ca 1,3 ha s

nremsor, be

e yta bedöms

av dagvatten

ning till ränns

stem (PP D1

ionens pump

onsområdet 

unal separat

ningssystem 

serat oljeavsk

gsanordning

aliespill och 

kan en mind

avledning/ren

edning\000\21 levera

rra delen av i

ägen och sed

g norrut från 

att undvika y

nning har ber
20 l/s för taky
artsgatan. 

 norra delen

finns den be

a delen av om

en att flyttas t

av parkering

m denna del

matorstation 

ör idag ett ins

stera höjdsätt

et för att förb

där plåtkulve

t med tanke 

nuvarande p

stort och utgö

nsinstationen

s till ca 0,9 h

n inom områd

stensbrunnar

160 – D315 m

pområde är u

utformas så

t oljeavskiljar

ansluts seda

kiljare. I ansl

gar innan ans

släckvatten v

re del av grö

ning via svac

ans\pm kongahälla v

infartsgatan 

dan anslutas 

inlastningsyt

ytavrinning m

räknats till ca
ytorna (behöv

 av planområ

efintliga bens

mrådet komm

till ett nytt läg

gsytor, samt 

 av området 

att placeras.

stängt områd

tningen och 

bättra möjligh

rten ansluter

på de planer

påfyllningsan

örs till övervä

n och McDon

ha. 

det föreslås t

r, som avlede

mm). 

upphöjt och b

å att ev. spill f

re inom fastig

an till plåtkulv

utningspunk

slutningen til

vid markavri

önytorna läng

ckdiken.  

va- och dagvattenutre

föreslås att l

till plåtkulve

tan och seda

mot GC-tunne

a 60 l/s för as
ver dock kon

ådet, mellan 

sinstationen 

mer den nuva

ge. Den östra

även av infa

kommer ock

. 

de med mån

om möjligt få

heterna till ytl

r till den kulv

rade elanlägg

nordning är b

ägande delen

nalds planera

till övervägan

er dagvattne

beläget unde

från pumpar 

gheten för de

verten genom

kterna föreslå

l plåtkulverte

nning från de

gs den norra 

edning-20150610.doc

edas ner i gr

rten. Infartsg

an västerut ef

eln vid katast

sfaltytan som
ntrolleras), sa

Marstrandsv

i den västra 

arande 

a delen av om

rtsgatan till p

kså en elladd

ga lokala låg

å en svag lut

ledes avledn

erterade Kom

gningarna in

belägen i en 

n av asfaltsyt

ade nya rest

nde delen sk

t vidare till kl

er tak. Ytorna

och ytdagva

etta ändamå

m området i t

ås också 

en i syfte att k

elområde E. 

delen av om

cx 

rönytan mell

gatan bör doc

efter hörnet p

trofnederbörd

m avvattnas t
amt ca 10 l/s

vägen och de

delen av 

mrådet komm

p-huset och 

dningsstation

gpunkter. De

tning i sydväs

ning av dagva

marksbäcken

nom området

lågpunkt. 

tor, samt en 

taurang. 

ke genom 

lenare 

a inom 

atten avleds 

ål. 

två punkter e

kunna hante

mrådet utnyttj

37 (56)

an 

ck få 

på det 

d. 

till 
s för 

et nya 

mer 

ICA:s 

n för 

t är 

stlig 

atten 

n. 

t. 

del 

till en 

efter 

era 

jas för 
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Detta är do

hårdgjorda

Takvatten f

körytorna fö

passera ge

McDonalds

Total dimen
l/s från den
nordväst om

9 Delområde

Området ut

Området ä

parkeringsd

utförande. 

Dagvatten 

belastninge

detta dagva

D400 mm l

Komarksbä

delarna av 

smältvatten

0 Delområ

Området ut

bostadsbeb

del, som sk

Området ä

hårdgjorda

Deltagande

totala delta

maximalt c

Avledning a

markavrinn

ledningssys

ansluts till u

 

gahälla_östra_va-utr

ock avhängig

 ytor och slä

från McDona

öreslås anslu

enom den pla

s fastighet. 

nsionerande
n nordöstra d
m plåtkulvert

e F 

tgörs av det 

r ca 0,73 ha 

däcket vid öp

Dimensioner

från parkerin

en på plåtkul

atten att förs

edning mot d

äcken, strax 

parkeringsh

n och spolva

de G 

tgörs av park

byggelsen, s

kall förses m

r totalt ca 0,7

 ytor i form a

e yta bedöms

agande ytan 

a 175 l/s, va

av dagvatten

ning till ränns

stem (PP D1

utloppslednin

redning\000\21 levera

gt områdets h

nterna efter 

alds föreslås 

utas till ledni

anerade oljea

avrinning ha
delen, ca 10 l
ten och ca 80

planerade pa

stort och kom

ppet utförand

rande avrinn

ngshuset före

verten norr o

st passera en

den tänkta a

väster om ga

uset skall va

tten vid reng

kerings- och 

samt även av

ed skärmtak

78 ha stort oc

av parkeringa

s till totalt ca

(ca 0,13 ha)

rav ca 20 l/s

n inom områd

stensbrunnar

160 – D250 m

ngen från pa

ans\pm kongahälla v

höjdsättning,

Marstrandsv

anslutats dir

ngssysteme

avskiljaren e

ar beräknats
l/s för McDon
0 l/s från om

arkeringshus

mmer till öve

de. Deltagan

ning har berä

eslås att avle

om parkering

n privat oljeav

anslutningspu

atan mellan 

ara kopplade

göring. 

trafikytorna 

v kvarter 3 oc

k. 

ch kommer t

ar/gatumark 

a 0,64 ha, var

. Dimensione

s från takytor

det föreslås t

r, som avlede

mm) i parker

arkeringshuse

va- och dagvattenutre

 ev. utvidgni

vägens omby

rekt till plåtku

t öster om fa

eller alternativ

 till ca 275 l/s
nalds takytor

mrådets sydvä

set i den nor

ervägande de

nde yta bedö

äknats till max

edas västeru

gshuset. Vid 

vskiljare inna

unkten till de

kvarter 3 och

 till oljeavski

norr och öste

ch ev. delar a

till övervägan

och takytor.

rav takytorna

erande avrin

na i kvarter 3

till övervägan

er dagvattne

ringsytorna. D

et (delområd

edning-20150610.doc

ng av bensin

yggnad. 

ulverten. Dag

astigheten, så

vt en lokal olj

s med en för
r, ca 95 l/s fö
ästra del. 

ra delen av p

elen att bestå

ms till ca 0,6

ximalt ca 160

ut i syfte att m

öppet utföra

an det leds v

n kulverterad

h kvarter 6. Ä

ljaren för ren

er om den pl

av ICA-fastig

nde delen att

a då utgör ca

ning har berä

3. 

nde delen sk

t vidare till kl

Dagvatten frå

de F).  

cx 

nstationens 

gvatten från 

å att det då k

jeavskiljare i

rdelning om c
ör området 

planområdet

å av det öve

60 ha vid öpp

0 l/s. 

minska 

ande föreslås

vidare via en 

de 

Även de inre 

ning av 

lanerade 

ghetens väst

t bestå av 

a 20 % av de

räknats till 

ke genom 

lenare 

ån ICA:s skä

kan 

inom 

ca 90 

. 

rsta 

pet 

s 

PP 

ra 

en 

ärmtak 
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Större dele

dagvattnet 

oljeavskilja

Dagvatten 

mellan kva

Innan anslu

vägytorna. 

Efter oljeav

parkeringsh

ledning förs

och släckva

Takdagvatt

nedan) inna

Exempel på 

1 Delområ

Området o

sidan av IC

gahälla_östra_va-utr

en av parkeri

från denna m

are innan det 

från körytorn

rter 3 och 6, 

utningen till k

 

vskiljarens ut

huset till en P

ses med avs

atten vid ma

ten från kvar

an det anslu

öppen dagva

de H 

mfattar ca 0,

CA-fastighete

edning\000\21 levera

ngsytorna in

mark (nordlig

ansluts till u

na samlas iho

varefter ledn

kulvertarna fö

tlopp föreslås

PP D560 mm

stängningsan

rkavrinning f

rter 3 föreslås

ts till utlopps

ttenavledning

,22 ha utgörs

en, samt möj

ans\pm kongahälla v

om delområd

g och sydlig 

utloppslednin

op och avled

ningen anslu

öreslås en o

s att ledninge

m ledning inn

nordning i syf

från delområ

s avledas via

sledningen fr

g med grunt dik

s i huvudsak

ligen också e

va- och dagvattenutre

de G komme

p-yta) föreslå

gen från par

ds sedan vida

uter till den ku

ljeavskiljare 

en går ihop m

nan anslutnin

fte att kunna

dena G och 

a någon typ a

rån området.

ke 

av grönytor 

en del mindr

edning-20150610.doc

er att vara pr

ås passera v

rkeringshuse

are via en PP

ulverterade K

för rening av

med utloppsl

ngen till kulve

 hantera olje

F. 

av öppen lös

och GC-väg

e takytor (do

cx 

rivat mark oc

via en privat 

et (delområde

P D400 mm 

Komarksbäc

v dagvattnet 

ledningen frå

ertarna. Den

e-/kemikalies

sning (se exe

g på den nord

ock ej klarlag

39 (56)
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från 

ån 
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spill 
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Det planera

vägbredde

Det behöve

dagvattena

kupolbrunn

mot gångvä

ansluter oc

mindre del 

bredd mins

Befintliga le

om område

reningsbeh

Man bör do

takvatten ti

Deltagande

avrinning o

gårdsytan (

Man bör om

området vid

gårdsytan i

delområde 

2 Delområ

Området o

den sydöst

beträffande

servisledni

ske en utby

kommer en

Deltagande

avrinning o

Den befintl

med ICA-fa

lägga om d

huvudanslu

och var de 

gahälla_östra_va-utr

as inte för nå

n planeras m

er sannolikt i

avledningen f

nar i området

ägen mellan 

ckså en BTG

av Uddevall

skas och den

edningar bör

et storlek utö

hov beträffan

ock försöka k

ll ledningarn

e yta bedöms

om ca 20 l/s. 

(delområde I

m möjligt just

d katastrofne

i delområde 

J. 

de I 

mfattar ca 0,

tra delen av p

e denna dagv

ngar till den 

yggnad av tv

ndast att med

e yta bedöms

om ca 30 l/s. 

iga dagvatte

astighetens s

denna ledning

utning. Man b

ansluter. 

redning\000\21 levera

ågra större fö

minskas längs

nte ske någo

från området

t, varefter da

ICA-fastighe

D225 (ev. D

avägen. Det

nna asfaltytan

r klara av att 

ökas något m

de dagvatten

klarlägga alla

a. 

s till totalt ca

Detta flöde l

I) mellan de 

tera höjdsätt

ederbörd ska

I eller till lågp

,13 ha och ut

planområdet

vattenavledn

befintliga BT

vå mindre bu

dföra en mar

s till totalt ca

enledningen (

servisanslutn

g till en störr

bör dock utre

ans\pm kongahälla v

örändringar a

s en sträcka

on förändring

t, vilket sker 

agvattnet avle

eten och fast

D150) mm led

tta avvattning

n övergår till

även framle

med grönytor.

navrinningen

a ledningarna

a 0,06 ha, vilk

leds sedan v

båda fastigh

tningen inom

all kunna ske

punkten vid d

tgörs av gård

t. Det planera

ning, utan de

TG D300 – D

tiksytor läng

rginell ökning

a 0,10 ha, vilk

(BTG D400 m

ningar, vilket 

re dimension

eda mer deta

va- och dagvattenutre

av detta områ

 av Uddevall

g beträffande

via markavri

eds via PVC 

tigheten söd

dning i GC-v

gsbehov min

grönyta. 

des avleda d

. Det bedöms

n från detta d

as dimension

ket kan inneb

vidare in i en 

eterna här.

m detta områd

e ut mot Udde

den nordöstr

dsytan mella

as inte ske n

en kommer at

D400 mm i gå

s ICA-fastigh

g av dagvatte

ket kan inneb

mm) har en k

innebär att m

, t.ex. PP D5

aljerat vilka ta

edning-20150610.doc

åde i detaljpl

lavägen. 

e den nuvara

inning till sva

D110 – D20

er om denna

vägen, som a

skas när Ud

dagvatten frå

s inte heller f

delområde. 

ner, samt om

bära en dime

BTG D300 m

de, så att yta

evallavägen 

ra fasaden fö

an de befintlig

någon större 

tt liksom tidig

årdsytan. Det

hetens fasad

enavrinninge

bära en dime

kapacitet om

man kanske 

560 mm efter

akytor som b

cx 

lanen annat 

ande 

ackdike och 

00 mm lednin

a. Till denna 

avvattnar en 

devallaväge

ån området ä

föreligga någ

m det även av

ensionerande

mm ledning i

avrinning från

och inte in p

ör byggnade

ga fastighete

förändring 

gare ske via 

t kommer do

d, men detta 

en. 

ensionerande

m ca 160 l/s i 

bör överväg

r ICA:s 

belastar ledn

än att 

ngar 

punkt 

ns 

även 

got 

vleds 

e 

i 

n 

på 

n 

erna i 

ock att 

e 

höjd 

a att 

ningen 
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Det är i sam

att marken 

bedömer d

3 Delområ

Området o

fastighetern

förändring 

ske via ser

delområde 

dagvattenk

Deltagande

avrinning o

4 Delområ

Området o

fastigheten

dagvattena

befintliga B

behöver läg

ansluta till e

endast avs

takytor, går

Deltagande

avrinning o

5 Delområ

Området o

i planområd

dagvattena

vid fastighe

PP D200 m

delområde 

dimensione

6 Delområ

Området o

kvarter 7. F

fastigheten

gahälla_östra_va-utr

mmanhanget

har en svag

et som att de

de J 

mfattar ca 0,

na i den sydö

beträffande d

rvisledningar 

I. Eventuellt

kulverten läng

e yta bedöms

om ca 80 l/s. 

de K 

mfattar ca 1,

n. Det planera

avledning uta

BTG D300 – 

ggas om till e

en PP D560 

sedd för avled

rdsytor och g

e yta bedöms

om ca 260 l/s

de L 

mfattar ca 0,

dets södra d

avledning, uta

etens nordvä

mm dagvatten

Q. Deltagan

erande avrin

de M 

mfattar ca 0,

Fastigheten f

ns sydvästra 

edning\000\21 levera

t också viktig

 lutning i väs

en östra dele

,32 ha och ut

östra delen a

denna dagva

till den befin

t avleds dela

gs med Kong

s till totalt ca

,05 ha och ut

as inte ske n

an den komm

D400 mm i g

en större dim

mm i västlig

dning av dag

grönytor. 

s till totalt ca

s. 

,10 ha och ut

el. Det plane

an den komm

ästra hörn. Hä

nledning i sy

nde yta bedö

ning om ca 2

,17 ha och ut

föreslås ansl

hörn.  

ans\pm kongahälla v

gt att justera

stlig riktning f

en av gårdsy

tgörs enbart 

av planområd

attenavlednin

ntliga BTG D

ar av en fastig

gahällagatan

a 0,29 ha, vilk

tgörs enbart 

någon föränd

mer att liksom

gårdsytan ge

mension (PP 

g riktning gen

gvatten från y

a 0,95 ha, vilk

tgörs enbart 

eras inte ske

mer att liksom

ärifrån föres

ydlig riktning 

öms till totalt c

25 l/s. 

tgörs enbart 

utas via en P

va- och dagvattenutre

höjdsättning

för att erhålla

ytan idag utgö

av takytorna

det. Det plan

ng, utan den

300 – D400 

ghets södra t

n. Detta bör u

ket kan inneb

av större de

dring beträffa

m tidigare ske

enom delomr

D560 mm). 

nom delområ

ytor med lite

ket kan inneb

av takytorna

 någon förän

m tidigare sk

lås att dagva

till den föres

ca 0,09 ha, v

av takytorna

PP D250 mm

edning-20150610.doc

gen i område

a en god ytav

ör ett instäng

a på de befin

neras inte ske

kommer att 

mm i gårdsy

takyta till den

undersökas v

bära en dime

elen av takyto

nde denna 

e via servisle

åde I, vilken 

Denna lednin

åde N. denna

n förorenings

bära en dime

a på den befi

ndring beträff

ke via befintlig

attnet avleds 

lagna dagva

vilket kan inn

a på den nya

m servislednin

cx 

et och säkers

vrinning. Sw

gt område. 

ntliga 

e någon 

liksom tidiga

ytan genom 

n befintliga 

vidare. 

ensionerande

orna på ICA-

edningar till d

 kanske delv

ng föreslås s

a ledning är d

sgrad, t.ex. 

ensionerande

intliga fastigh

fande denna

g servisledn

 via en ny  

attenledninge

nebära en 

a fastigheten 

ng vid 

41 (56)
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Denna ledn

delområde 

med liten fö

Dränerings

hänsyn till d

källare. 

Deltagande
avrinning o

7 Delområ

Området ut

Området ä

hårdgjorda

grönytor. D

beräknats t

Avledning a

markavrinn

ledningssys

och körytor

ledningen a

Dagvatten 

någon typ a

mm huvudd

dagvattena

takkonstruk

Innan anslu

de mest för

med lednin

innan anslu

mm till PP 

hantera olje

Nedan redo

längs med 

gahälla_östra_va-utr

ning föreslås

N. denna led

öroreningsgr

svatten från f

det planerad

e yta bedöms
om ca 40 l/s. 

de N 

tgörs av park

r totalt ca 0,7

 ytor i form a

Deltagande yt

till maximalt 

av dagvatten

ning till ränns

stem (PP D1

rna avleds se

ansluter till d

från gårdsga

av grund dag

dagvattenled

avledning är 

ktion, varför 

utningen till k

rorenade yto

ngen som avl

utningen till k

D680 mm. D

e-/kemikalies

ovisas exem

gårdsgatan.

redning\000\21 levera

s sedan anslu

dning är då e

rad, t.ex. taky

fastigheten k

de p-garaget 

s till totalt ca

kerings- och 

75 ha stort oc

av parkeringa

ta bedöms ti

ca 150 l/s. 

n inom områd

stensbrunnar

160 – D200 m

edan vidare v

en kulvertera

atan mellan k

gvattenränna

dningen för ta

att gatan kom

en grund avl

kulvertarna fö

orna. Efter olj

leder dagvat

kulvertarna. P

Denna lednin

spill och släc

pel på några

ans\pm kongahälla v

uta till en PP

endast avsed

ytor, gårdsyt

kan behöva p

längs fastigh

a 0,15 ha, vilk

trafikytorna 

ch kommer t

ar/gatumark 

ll totalt ca 0,

det föreslås t

r, som avlede

mm) i parker

via en PP D2

ade Komarks

kvarter 6 och

a (se exempe

akdagvatten

mmer att byg

ledningsanor

öreslås en o

jeavskiljaren

tten från tak-

Planerad ans

g förses med

ckvatten vid m

a typer av utf

va- och dagvattenutre

P D560 mm i 

dd för avledn

or och gröny

pumpas till da

hetens sydvä

ket kan inneb

i den södra d

till övervägan

och takytor, 

55 ha. Dime

till övervägan

er dagvattne

ringsytorna. D

250 - D400 m

sbäcken. 

h 7 föreslås a

el nedan), so

. Orsaken till

ggas strax ov

rdning är nöd

ljeavskiljare 

s utlopp före

 och gårdsyt

slutningsledn

d avstängnin

markavrinnin

formning me

edning-20150610.doc

västlig riktnin

ning av dagv

ytor. 

agvattensyst

ästra sida oc

bära en dime

delen av plan

nde delen att

samt en min

nsionerande

nde delen sk

t vidare till kl

Dagvatten frå

mm i västlig r

avledas i syd

om sedan an

l val av denn

van parkering

dvändig. 

för rening av

eslås att ledn

tor till en PP 

ning bör ökas

ngsanordning

ng från delom

d rännor, som

cx 

ng genom 

vatten från yto

temet, med 

ch ev. ansluta

ensionerande

nområdet. 

t bestå av 

ndre andel 

e avrinning h

ke genom 

lenare 

ån parkering

riktning, vare

dostlig riktnin

nsluts till PP D

na typ av 

gsgaragets 

v dagvattnet 

ningen går ih

D680 mm le

s från PP D4

g i syfte att k

mrådena H - 

m kan var lä

or 

ande 

e 

ar 

s- 

efter 

g via 

D560 

från 

op 

edning 

450 

unna 

N. 

mplig 
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Exempel på 

Exempel på 

 

gahälla_östra_va-utr

dagvattenavle

dagvattenavle

edning\000\21 levera

edning med tä

edning med tä

ans\pm kongahälla v

äckt ränna 

äckt ränna inte

va- och dagvattenutre

egrerad med k

edning-20150610.doc

kantsten 

cx 

 

 

43 (56)



re
po

02
.d

oc
x 

20
12

-0
3-

29

 

44 (5

RAPP
2015-
 
 
 

NO p:
 

3.3.1

 

 
 

 

56) 

PORT 
-06-10 

 

\1330\1100152_kong

Exempel på 

8 Delområ

Området ut

Området ä

hårdgjorda

till totalt ca 

Dagvattnet

direkt till de

skapa en tr

utsträcknin

det övriga d

huvuddagv

Komarksbä

Dränerings

hänsyn till d

källare. 

 

gahälla_östra_va-utr

dagvattenavle

de O 

tgörs av taky

r totalt ca 0,1

 ytor i form a

0,13 ha. Dim

t från detta o

en planerade

revlig utemilj

g som möjlig

dagvattensys

vattenledning

äcken. 

svatten från f

det planerad

redning\000\21 levera

edning med öp

ytorna och ev

14 ha stort oc

av takytor, sa

mensioneran

mråde föres

e grunda pryd

ö och se till a

gt. Dammen 

stemet i lämp

gen (PP D680

fastigheten k

de p-garaget 

ans\pm kongahälla v

öppen ränna 

v. gårdsytor 

ch kommer t

amt kanske e

nde avrinning

lås att avleda

dnadsdamm

att dammen 

skall då förs

plig punkt, fö

0 mm) från d

kan behöva p

längs fastigh

va- och dagvattenutre

i kvarter 6. 

till övervägan

en del gårdsy

g har beräkna

as ytledes vi

en direkt väs

förses med g

ses med ett b

örslagsvis str

delområde N

pumpas till da

hetens östra

edning-20150610.doc

nde delen att

ytor. Deltaga

ats till maxim

a grunda dik

ster om kvart

gratis vatten 

bräddavlopp, 

rax uppström

 ansluter till 

agvattensyst

sida och ev.

cx 

 

t bestå av 

ande yta bedö

malt ca 35 l/s

ken eller ränn

ter 6 i syfte a

 i så stor 

 som ansluts

ms där 

den kulverte

temet, med 

. anslutande

öms 

. 

nor, 

att 

s till 

erade 
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Exempel på 

9 Delområ

Området ut

Området ä

hårdgjorda

till totalt ca 

Dagvattnet

till den plan

en trevlig u

som möjlig

dagvattens

huvuddagv

Komarksbä

Dränerings

hänsyn till e

Komarksbä

gahälla_östra_va-utr

öppen dagva

de P 

tgörs av taky

r totalt ca 0,1

 ytor i form a

0,11 ha. Dim

t från detta o

nerade grund

utemiljö och s

t. Dammen s

systemet i läm

vattenledning

äcken. 

svatten från f

ev. anslutand

äcken. 

edning\000\21 levera

ttenavledning

ytorna och ev

12 ha stort oc

av takytor, sa

mensioneran

mråde föres

da prydnadsd

se till att dam

skall då förse

mplig punkt, 

gen från delo

fastigheten k

de källare, d

ans\pm kongahälla v

g med grunt dik

v. gårdsytor 

ch kommer t

amt kanske e

nde avrinning

lås att avleda

dammen dire

mmen förses 

es med ett br

förslagsvis s

område N ans

kan behöva p

å huset är re

va- och dagvattenutre

ke 

i kvarter 10.

till övervägan

en del gårdsy

g har beräkna

as ytledes vi

ekt väster om

med gratis v

räddavlopp, 

strax uppströ

sluter till den

pumpas till da

elativt lågt be

edning-20150610.doc

nde delen att

ytor. Deltaga

ats till maxim

a grunda dik

m kvarter 10 

vatten i så sto

som ansluts 

öms där 

n kulverterad

agvattensyst

eläget i anslu

cx 

t bestå av 

ande yta bedö

malt ca 30 l/s

ken eller ränn

i syfte att ska

or utsträckni

till det övriga

e 

temet, med 

utning till 

45 (56)

 

öms 

. 

nor, 

apa 

ng 
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20 Delområ

Området o

delen av Ko

sydöstra de

planområde

Dagvatten 

mm dagvat

Om möjligt 

kvarter 14 a

I denna väx

till dagvatte

Dagvattnet

vid den syd

Komarksbä

korsningen

Deltagande

avrinning o

takytor inom

ledningen h

Det är i sam

att marken 

Sweco bed

planeras, u

östra delen

område, då

I en katastr

mot Komar

befintliga h

ytledes mo

För att kun
föreslås att
innan den a
Komarksbä

 

 

 

gahälla_östra_va-utr

de Q 

mfattar ca 0,

ongahällaga

el. Även trafi

ets södra en

från område

ttenledning lä

 föreslås dag

att avledas y

xtlighet erhå

enledningarn

t från område

dvästra delen

äcken. Den n

n med Konga

e yta bedöms

om ca 80 l/s. 

m delområde

har dimensio

mmanhanget

har en svag

dömer det so

utgör ett instä

n av delområ

å fastighetern

rofsituation k

rksbäcken via

öjdsättning f

ot Komarksbä

na hantera e
t även PP D4
ansluts till de
äcken. 

redning\000\21 levera

,50 ha och ut

tan, samt kv

kytorna i ans

tré ingår i om

et föreslås att

ängs med G

gvattnet från 

ytledes till sva

lls en rening 

na. 

e Q och L av

n av cirkulatio

nya dagvatte

ahällagatan.

s till totalt ca

Det föreligge

e J, som avva

onerats för at

t också viktig

 lutning i väs

om att den nu

ängt område

de J komme

nas entrédör

kan dagvatte

a lågstråket 

förändras oc

äcken söder 

ev. olje- eller 
450 mm utlop
en befintliga 

ans\pm kongahälla v

tgörs av GC-

varter 14 med

slutning till de

mrådet. 

t avledas via

C-vägen på 

trafikytorna 

ackdiken/bio

 av dagvattn

vleds sedan m

onsplatsen, 

enledningen f

a 0,30 ha, vilk

er dock en v

attnas mot d

tt även kunna

gt att se över

stlig riktning f

uvarande nor

. Delar av gå

er sannolikt ä

rrar är mycke

n komma att

mellan kvart

h att dagvatt

om kvarter 1

r kemikaliesp
ppsledninge
BTG D800 m

va- och dagvattenutre

-väg, gång- o

d omgivande

en norra dele

a rännstensbr

den norra sid

i anslutning 

ofilter, som a

et från gatuy

mot sydväst 

strax innan d

föreslås få di

ket kan inneb

iss osäkerhe

delområde Q 

a avleda det

r höjdsättning

för att erhålla

rra delen av 

ångytorna län

även i fortsätt

et lågt belägn

t avledas ytle

ter 6 och 10 o

ten från områ

10, vilket är ö

pill, samt släc
n förses med
mm ledninge

edning-20150610.doc

och grönytor

e mark i plano

en av cirkula

runnar till en 

dan av Kong

till cirkulation

nordnas på l

ytorna innan 

till BTG D80

dess anslutn

imensionen P

bära en dime

et om det ock

varför den fö

ta dagvatten

gen i område

a en god ytav

området, dä

ngs med fasa

tningen att ut

na. 

edes norrut in

om inte Kong

ådet istället k

önskvärt. 

ckvatten inom
d en avstäng
n strax innan

cx 

r längs den n

områdets 

ationsplatsen

 PP D200 – 

gahällagatan

nsplatsen oc

lämpliga stäl

det avleds v

00 mm lednin

ing till 

PP D450 mm

ensionerande

kså kan finna

öreslagna 

n. 

et och säkers

vrinning.  

är kvarter 14 

aderna vid d

tgöra ett inst

n i planområ

gahällagatan

kan avrinna 

m området 
gningsanordn
n dess utlopp

norra 

n vid 

D400 

. 

ch 

len. 

vidare 

ngen 

m vid 

e 

as 

ställa 

en 

tängt 

det 

n 

ning 
p i 
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21 Samman

I tabellen n

Tabell 2. Fr

Delom

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

TOTA

22 Exempel

Nedan visa
detaljplane

Nedsänkta

Utjämnings

utemiljön, s

konstrueras

till dränerin

Nedsänkta

passa för v

gahälla_östra_va-utr

nfattande ta

nedan visas e

amtida avrinn

mråde 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

ALT 

l på renings

as några exe
eområdet vid 

 växtbäddar 

smöjligheter 

så kallade ”ra

s som rena i

ngen i botten 

 växtbäddar 

vägdagvatten

edning\000\21 levera

abell föresla

en sammanfa

ning för delo

Total area

1,50

0,05

0,50

0,42

1,30

0,73

0,78

0,22

0,13

0,32

1,05

0,10

0,17

0,75

0,14

0,12

0,50

8,8

sanläggning

empel på dag
mindre grön

kan skapas 

ain gardens”

nfiltrationspla

av planterin

bidrar till båd

n eller avrinn

ans\pm kongahälla v

agen dagvat

attning av de

mråden 

a (ha) 

0 

5 

0 

2 

0 

3 

8 

2 

3 

2 

5 

0 

7 

5 

4 

2 

0 

gar och rän

gvattenanläg
nytor och par

i nedsänkta 

” eller ”biofilte

anteringar e

gsutrymmet.

de rening oc

ing från park

va- och dagvattenutre

ttenhanterin

e viktigaste d

Framtida bed
deltagande are

0,90 

0,04 

0,26 

0,33 

0,90 

0,58 

0,64 

0,05 

0,10 

0,29 

0,95 

0,09 

0,15 

0,55 

0,13 

0,11 

0,30 

6,4 

ndalar för d

gningar som
rkmark. 

planteringsu

er”, se exem

ller som plan

.  

ch utjämning 

keringsplatse

edning-20150610.doc

ng 

dagvattenpar

dömd 
ea (ha) sio

dagvatten 

m skulle kunn

trymmen, so

pel nedan. D

nteringar där 

av dagvatten

er. 

cx 

rametrarna. 

Framtida dime
onerande flöde

10 års regn

245 

10 

70 

90 

245 

160 

175 

15 

30 

80 

260 

25 

40 

150 

35 

30 

80 

1 740 

a användas 

om anpassas

Dessa kan 

r infiltrationen

n och kan så

47 (56)

en-
e (l/s) 
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s till 
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Exempel på 

kallade ”rain

 

gahälla_östra_va-utr

nedsänkta pla

n gardens” elle

redning\000\21 levera

anteringsutrym

er biofilter 

ans\pm kongahälla v

mmen som bid

va- och dagvattenutre

drar till rening 

edning-20150610.doc

och fördröjnin

cx 

ng av dagvatte

 

en, så 

 



re
po

02
.d

oc
x 

20
12

-0
3-

29

 

 

RAPP
2015-
 
 
 

NO p:\

 

  

 
 

PORT 
-06-10 

 

\1330\1100152_kong

Exempel på 

kallade ”rain

Svackdiken

Svackdiken
utformas m
transportsy
att vidaregå

Fördelar m
därmed en
utjämnings
stor yta i an
hand om fö

 

gahälla_östra_va-utr

nedsänkta pla

n gardens” elle

n och makad

n är flacka, v
med en släntl
ystem och fö
ående flöde 

ed svackdike
 fördröjande 

skapaciteten 
nspråk. För a
öroreningar k

edning\000\21 levera

anteringsutrym

er biofilter 

damdiken 

växtbeklädda
utning på 1:3
r magasineri
skall begrän

en är att gräs
och renande
ökas. En nac
att de skall b
krävs viss skö

ans\pm kongahälla v

mmen som bid

a diken som u
3 eller flacka
ing av dagva
sas. 

s och växter 
e effekt. Med
ckdel är att d

behålla sin hy
ötsel i form a

va- och dagvattenutre

drar till rening 

utjämnar och
are. Svackdik
attnet och ka

ger ett visst 
d underliggan
den flacka lu
ydrauliska fu
av gräsklippn

edning-20150610.doc

och fördröjnin

h renar dagva
ken skall fung
n förses med

motstånd m
nde makadam
tningen gör a
nktion och fö
ning etc. 

cx 

ng av dagvatte

atten. De bö
gera både so
d strypt utlop

mot vattnet oc
m kan 
att svackdike
örmåga att ta

49 (56)

 

en, så 

r 
om 
pp för 

ch har 

en tar 
a 
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Exempel på 

gahälla_östra_va-utr

svackdike oc

redning\000\21 levera

h exempelsek

ans\pm kongahälla v

ktion med und

va- och dagvattenutre

derliggande ma

edning-20150610.doc

akadam 

cx 
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Exempelbild

funktion 

 

Exempel på

 

gahälla_östra_va-utr

d på avskärand

å olika typer 

edning\000\21 levera

de makadamd

r av ränndala

ans\pm kongahälla v

dike och exem

ar 

va- och dagvattenutre

mpelsektion för

edning-20150610.doc

r makadamdik

cx 

ke med avskär
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rande 
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gahälla_östra_va-utrredning\000\21 leveraans\pm kongahälla vva- och dagvattenutreedning-20150610.doccx 
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Komment

Allmänt 

Höjdsättnin

ytledes avle

dimensione

om det upp

Om inte de

marköversv

och parkera

markhöjder

Det finns id

nuvarande 

och västra 

+6,2 m, vilk

gahälla_östra_va-utr

tarer avsee

ngen utgör en

edningsmöjli

erande kapa

pstår problem

essa möjlighe

vämningar m

ade fordon. B

r. 

dag ett antal 

höjdsättning

Kongahälla 

ken kan påve

edning\000\21 levera

ende höjds

n viktig del a

igheter av da

citet överskr

m med dagva

eter till ytavri

med stora olä

Bilaga 6 visa

instängda lå

g. Det finns o

i form av Ko

erka val av h

ans\pm kongahälla v

sättning 

av områdets 

agvatten mot

rids, t.ex. vid 

attenanläggn

nning finns e

ägenheter, sa

ar befintliga m

ågområden in

också en hind

ngahällagata

höjdsättning i

va- och dagvattenutre

planläggning

t recipient i fa

ett regn med

ningarna (ige

eller skapas 

amt i sämsta

markhöjder o

nom planomr

drande barriä

an, som idag

inom planom

edning-20150610.doc

g, speciellt m

all dagvatten

d 100 års åte

nsättning/ska

kan detta led

 fall till skado

och nya föres

rådet på grun

är i lågområd

g har en lägst

mrådet (t.ex. l

cx 

med hänsyn t

nsystemets 

erkomsttid el

kador).  

da till 

or på byggna

slagna 

nd av områd

det mellan ös

ta nivå om c

lägsta golvni

53 (56)

 

ill 

ler 

ader 

ets 

stra 

a 

vå). 
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Det har inte

delarna av 

kombinatio

höjdsättnin

beträffande

Nedan följe

området. F

Bostadskv

För att erhå

risker för sk

utformas so

föreslagen 

Det är här o

nordvästra 

De korsand

Kongahälla

en lägsta n

Det föreslå

restaurang

nivå. Detta 

kulverterad

t.ex. ett 100

golvnivåern

säkerhet m

Om inte ku

parkstråket

vidare ner 

byggnader 

över avsee

Då Kongah

för McDona

Markytorna

1:20. Detta

Det är i det

parkeringsg

gahälla_östra_va-utr

e utförts någ

Kungälvsom

on med höga 

g endast utg

e översvämn

er kommenta

Föreslagen hö

varteren i om

ålla en god s

kador på byg

om ett lågom

höjdsättning

också viktigt

del i sydlig r

de vägarna i 

agatan föresl

nivå om ca +6

ås då också a

, ges en golv

 skall då kun

de Komarksb

0-årsregn ell

na är framtag

med hänsyn t

lvertarna räc

t och till sist 

längs bäcken

inom planom

ende eventue

hällagatans n

alds och bos

a runt fastigh

a gäller då oc

tta sammanh

garaget eller

redning\000\21 levera

on övergripa

mrådet i händ

flöden i Kom

gör relativt gr

ing av byggn

arer angåend

öjdsättning fr

mrådets väs

säkerhet betr

ggnader före

mråde med e

g enligt Bilaga

att skapa et

riktning mella

parkstråket 

ås också att

6,2 m. 

att fastighete

vnivå om min

nna ge en go

bäckens avle

er kulverthav

gna utifrån in

ill översvämn

cker till komm

kommer vatt

ns naturliga s

mrådet. Även

ella barriärer.

nya lägsta niv

stadsfastighe

eterna bör o

ckså för den 

hang också v

r ev. källarne

ans\pm kongahälla v

ande översvä

delse av ett k

marksbäcken

rova bedömn

nader. 

de framtida h

ramgår av B

stra del 

räffande mar

eslås att park

n svag lutnin

a 5.  

tt lågstråk frå

an kvarter 2 o

föreslås få lä

t sänkas i an

erna i kvarter

nst ca 0,5 m 

od säkerhet i 

edningsförmå

veri, etc. De 

ntilliggande b

ningsrisker.

mer det då at

ten att avrinn

sträckning m

n nedströms 

. 

vå har föresl

eterna i Kong

också få en lu

befintliga by

viktigt att säk

edgångar kan

va- och dagvattenutre

ämningsstud

katastrofscen

n, varför neda

ningar med h

höjdsättning a

ilaga 5. 

rköversvämn

kstråket väste

ng i sydlig rik

ån cirkulation

och kvarter 3

ägsta nivåer 

slutning till k

ren 3, 6, 7 oc

ovan Konga

fall problem 

åga i samban

på Bilaga 5 

befintliga/före

tt ske en upp

na ytledes öv

mot Nordre äl

bäcksträckn

agits till ca +

gahälla östra

utning ut från

ggnaden i de

kerställa att in

n riskera att ö

edning-20150610.doc

ie beträffand

nario, t.ex. et

anstående fö

hänsyn till säk

av några olik

ingar i syfte 

er om bostad

ktning, samt m

nsplatsen i pl

3 ner mot pa

om ca +6,7 

korsningen m

ch 10, samt M

hällagatans 

uppstår med

nd med ett ka

föreslagna lä

eslagna mark

pdämning i d

ver Kongahäl

lv utan risk fö

ning föreslås 

+6,2 m föresl

till mellan ca

n byggnadern

elområde L. 

nte heller ned

översvämma

cx 

de de aktuell

tt 100-årsreg

örslag till 

kerhet 

ka delar av 

att förebygg

dskvarteren 

med en 

lanområdets

arkstråket.  

m och ca +6

med kulvertar

McDonalds 

föreslagna lä

d den 

atastrofscena

ägsta 

knivåer och 

et låglänta 

llagatan och

ör skador på

därför att se

lås golvnivåe

a +7,2 – 8,0 

na om minst 

dfarten till 

as. 

a 

gn i 

a 

6,4 m. 

rna till 

ägsta 

ario., 

å 

es 

erna 

m. 

ca 
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Vägområd

Vid ombygg

så att avled

porten min

Marstrands

Man bör fö

erhåller en 

Komarksbä

avlednings

Uddevallav

som idag, d

för avlednin

Det behövs

försöka ska

syfte att mi

dämningsp

möjligt und

planområde

Delområd

ICA:s inlas

Infartsgata

efter passa

Delområd

Detta områ

då stora de

översvämn

laddningss

m). 

Markytorna

västlig riktn

Gymnasieg

med den ku

gahälla_östra_va-utr

den runt det

gnad av väg

dningen av d

imeras. Detta

svägen. 

rsöka justera

svag västlig

äcken, där da

system till pl

vägens avvat

då höjdsättni

ng mot GC-p

s ingen större

apa en lågpu

nimera riske

problem i sam

vika markav

et. 

e D 

tningsyta bö

n föreslås få

age av parke

e E 

åde är det dä

elar av områd

ningskänsliga

tation för elfo

a i området fö

ning mot en f

gatan, varifrå

ulverterade K

edning\000\21 levera

taljplaneom

arna runt pla

dagvatten till 

a gäller då fr

a väglutninga

 riktning mot

agvattnet kan

åtkulverten g

ttning måste 

ingen är svå

porten vid ett

e justering av

unkt i nära an

er för skador 

mband med k

rinning från t

r få en ny hö

en svag lutn

ringsgaraget

är mest åtgär

det är instäng

a anläggning

ordon, samt 

öreslås därfö

föreslagen lå

ån ytledes ma

Komarksbäc

ans\pm kongahälla v

mrådet 

anområdet fö

planområde

rämst Kareby

arna och ske

t Marstrands

n tas in till de

genom plano

 sannolikt äv

r att förändra

t katastrofreg

v Kongahälla

nslutning till K

på byggnade

katastrofned

trafikytorna i

öjdsättning m

ning i nordlig

ts norra hörn

rder krävs fö

gt. Det komm

ar i form av 

McDonalds 

ör att justeras

ågpunkt norr/

arkavrinning

ken mellan ö

va- och dagvattenutre

öreslår Swec

ts dagvatten

yvägen/Rom

evningen gen

svägens lågp

en kulvertera

området är fu

ven i framtide

a. Man bör d

gn. 

agatans nivå

Komarksbäc

er inom plan

erbörd. Det ä

anslutning t

med en svag 

 riktning och

n. 

r att förbättra

mer också at

bensinstation

restaurang (f

s höjdmässig

/väster om ci

 kan ske mo

östra och väs

edning-20150610.doc

co att höjdsät

anläggninga

melandavägen

nom vägkors

unkt i nära a

ade bäcken i 

ullt utnyttjade

en ske på ett

ock försöka 

åer annat än 

ckens korsnin

områdena vi

är också öns

ill cirkulation

lutning mot n

 sedan i sydv

a möjligheter

tt finnas 

nen, tranform

föreslagen g

gt och få en s

irkulationspla

t det lågt bel

stra Kongahä

cx 

ttningen juste

ar och till GC

n, samt 

sningen så at

anslutning till
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