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1

Allmänt
Sweco har på uppdrag av Kungälvss kommun uttfört en VA- och
o dagvatteenutredning till
t
arbetet med att ta fram ett nytt deta
aljplaneförsla
ag för Konghä
älla Östra i K
Kungälvs kom
mmun.
Utredninge
en omfattar ett
e förslag avsseende utforrmning av om
mrådets fram
mtida VAförsörjning och vidare har
h också de
en befintliga avrinningssit
a
uationen för dagvatten i
området studerats, vare
efter ett försl ag avseende
e framtida da
agvattenhanttering har
utarbetats.
Detaljplane
eområdet, Ko
ongahälla Össtra; Gärdet 1:20, Intende
enten 1, m.fl ., är beläget
i den norra delen av Ku
ungälvs samh
hälle. Planom
mrådet omfatttar ca 11,1hha och utgörs
s idag
av ett hand
delsområde med
m ICA Maxxi, McDonald
ds och 3 st. byggnader
b
m
med mindre
verksamhe
eter, t.ex. restauranger, re
ehab, mäklarre och konsu
ultfirmor. Om
mrådet är rela
ativt
flackt och sluttar
s
främstt svagt mot n
norr och västter.

Figur 1. Öve
ersiktskarta över
ö
planomrrådet Kongah
hälla Östra (bakgrundkartaa hämtad 201
15-0420 från enirro.se)

Väster om planområdett har det nyli gen påbörjatts utbyggnad
d av ett störree bostadsom
mråde,
a Västra.
Kongahälla
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Planförslag
get omfattar bl.
b a. utbygg nad av ca 25
50 - 290 läge
enheter i fem
m olika byggn
nader,
utvidgning av ICA:s verrksamhet me
ed småbutike
er och uppförrande av ett parkeringshu
us.
McDonaldss nuvarande restaurang kkommer ocks
så att omloka
aliseras inom
m området.
I samband med utbyggnaden av de
e båda planområdena Kongahälla Össtra och Västra
kommer de
et också att ske
s en viss o
ombyggnad av
a vägar, traffik- och parkeeringsytor i
området, sa
amt även en kulvertering
g av Komarks
sbäcken mellan den västtra och östra
delen av om
mrådet.
Planförslag
get framgår av
a illustration
nen nedan.

Figur 2. Pla
anförslag och
h avgränsat p
planområde fö
ör Kongahälla
a Östra
Angivna höjd
der i denna uttredning hänfö
ör sig till RH00
0, då Kungälvs
s kommun ännnu inte har
konverterat allt VA-databa
asmaterial till d
det nya höjdsy
ystemet RH20
000.
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2

Befintlig VA-försörjn
V
ning och d
dagvattenav
vledning

2.1

Befintlig dricksvattenfförsörjning
Vattenförsö
örjningen av det nuvaran de handelso
området sker idag främst från en PE/P
PVC
160 mm va
attenledning över
ö
parkerin
ngsytorna vä
äster om ICA
A-byggnaden . Ledningen är
gen och en PVC
ansluten till en PVC 280 mm huvud
dvattenlednin
ng norr om Marstrandsväg
M
P
225 mm hu
uvudvattenled
dning söder om Kongahä
ällavägen.
I områdets södra del gå
år sedan en PVC 110 mm
m ledning in i gårdsytan m
mellan ICA och
o de
övriga fastigheterna i den södra dellen av områd
det. Denna le
edning utgör matningen av
a
ICA och de
e tre fastigheterna i områd
dets södra del.
d McDonalds försörjs frrån den norra
a
delen av 16
60 mm lednin
ngen.
Trycknivån i området be
estäms till övvervägande delen av Munkegärde höögreservoar, som
mal medelva
attenyta om cca +65 - 67 m.
m
har en norm
Längs med
d östra sidan av Uddevalllavägen finns
s en huvudva
attenledning GJJ 375 mm
m.
Befintliga vattenledning
v
gar framgår a
av Bilaga 1.

2.2

Befintlig spillvattenav
vledning
Allt spillvattten från de södra
s
delarna
a av det nuva
arande hand
delsområdet aavleds idag med
självfall mo
ot sydväst via
a en BTG S2
225 mm i gårrdsytan mella
an ICA och dde övriga
fastighetern
na i områdett. Till denna lledning är de
et också anslutet spillvattten från Mimers
hus och Tre
ekungagymn
nasiet, beläg na på den ös
stra sidan av
v Uddevallavvägen.
I parkeringssytorna väste
er om ICA-fa
astigheten an
nsluter den ovan
o
nämndaa ledningen till
t en
BTG S380 – S500 mm huvudspillva
attenledning i sydlig riktning. Ledning en korsar
Kongahälla
avägen och fortsätter
f
sed
dan i sydlig riiktning längs med Bäckgaatan mot
Älvparken huvudavlopp
pspumpstatio
on, varifrån spillvattnet
s
pu
umpas vidaree mot GRYA
AAB:s
tunnelsyste
em. Huvudsp
pillvattenledn
ningen får också ta emot pumpat spillvvatten från
Mimershallen avloppsp
pumpstation ((nuvarande maxkapacite
m
t ca 115 l/s),, belägen ca 150
m nordost om
o planområ
ådet, via en cca 260 m lån
ng PVC TA315 mm tryckaavloppsledning.
vars spillvattten
Trycklednin
ngen mynnarr i självfallsle
edningen stra
ax öster om McDonalds,
M
också avled
ds till en BTG
G S500 mm ledning norr om ICA. I an
nslutning till ICA-fastighe
etens
entré finns en fettavskiljare.
ningar framg
Befintliga spillvattenled
s
går av Bilaga
a 1.

2.3

Befintlig dagvattenav
vledning

2.3.1 Allmänt
Den befintliga dagvatte
enavrinningen
n beror av en
n rad faktorer. Områdets lutning, marrkanvändning
g och andel hårdgjord
h
yta
a är viktiga fa
aktorer. För att
a beräkna ddagvattenavrinningen
n från ett område tas äve
en hänsyn tilll koncentratio
onstiden.
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Koncentrattionstiden är den tid det ta
ar för regnett som faller lä
ängst bort i
delavrinningsområdet att
a nå utloppsspunkten.
Först efter den tiden bid
drar hela om
mrådet till avriinningen och
h det är då m
man beräknas
s få
det högsta flödet. Konc
centrationstid
den beror av sträckan vatttnet skall avvrinna och me
ed
vilken hastighet det kan
n förväntas a
avrinna.
Den befintliga avrinning
gssituationen
n har studera
ats utifrån tillg
gängligt karttmaterial och
platsbesök. Detta redov
visas i Bilaga
a 3. Av bilaga
an framgår att
a avrinningeen från
planområde
et idag sker västerut till rrecipienten Komarksbäck
K
ken, se även figur 3. Gen
nom
den norra delen
d
av omrrådet går ockkså en stor dagvattenkulv
d
vert (plåt 2 0000 mm) i
sydvästlig riktning
r
mot Komarksbäccken. Kulvertten avleder dagvatten
d
fråån ett större
avrinningso
område i de nordöstra de
elarna av Kun
ngälv. Av bila
agan framgåår också de olika
o
delavrinningsområdena
a inom eller i direkt anslutning till plan
nområdet.
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Figur 3. Beffintlig dagvatttenavrinning
g.

Områdets topografi
t
är relativt
r
flack, med en huv
vudsaklig lutn
ning mot vässt/sydväst.
Marken i om
mrådet bestå
år till större d
delen av lera, vilket tyvärrr har medfört
rt en stor män
ngd
sättningar inom
i
planom
mrådet och ävven för de om
mgivande hu
uvudvägarna (främst då
Marstrandssvägen). Sätttningarna inn
nebär att ma
arken lutar ojä
ämnt i mång a delar av
området. Det
D finns ocks
så ett flertal iinstängda om
mråden där dagvatten
d
intte kan avleda
as
ytledes, vilkket också ka
an leda till öve
ersvämnings
sproblem om
m det nuvarannde
dagvattenssystemets dim
mensioneran
nde kapacitett överskrids (t.ex. vid nedderbörd med 10 –
100 års åte
erkomsttid). Det
D finns ockkså lokala låg
gområden uttan avledninggsmöjlighete
er, där
regnvatten blir stående tills avdunsttning sker. Vissa
V
av dess
sa ytor är gröönytor, som
fungerar so
om översilnin
ngsytor. Visssa översilning
gsytor är väl fungerande medan andrra kan
bli helt drän
nkta med dag
gvatten, som
m kan bli ståe
ende under en
e längre perriod.
Inom plano
områdets kärrna finns det medelstora asfalterade parkeringsyto
p
or, asfalterad
de
vägytor, ste
ensatta hand
delstorg, ben
nsinstation, små och stora
a handelsbuttiker.
g kan idag sske norrifrån från Marstrandsvägen viaa en
Områdets trafikangörin
t
signalregle
erad korsning
g, vilken efterrföljs av en cirkulationspl
c
ats för fördellning av trafik mot
McDonaldss/bensinstatio
on eller vidarre in mot ICA
A:s stora parkeringsplats .
Trafikangöring kan ocks
så ske söderrifrån via en cirkulationsp
plats på Konggahällagatan
n.
gs den västra
a delen av pla
anområdet heter
h
Gymnasiegatan.
Gatan läng
Under rubrrikerna nedan
n beskrivs de
en nuvarande dagvattena
avledningen för de olika
definierade
e delområden
na. Här redovvisas också områdenas storlek
s
och bbedömda
delatagand
de ytor, samt dimensione
erande avrinn
ning vid nede
erbörd med ååterkomsttide
en 2
år och 10 år
å (Z-värde 26), vilket dett nuvarande dagvattensystemet sannnolikt borde vara
v
dimensione
erat för. Konc
centrationstid
derna inom området
o
är korta,
k
ca 10 – 15 minuter. Alla
värden sam
mmanfattas också
o
i Tabe
ell 1.
2 Delområde
e1
2.3.2
Området omfattar Udde
evallavägen (mellan Kongahällagatan
n och Marstra
randsvägen),, men
vägen. Områ
ådet är ca 1,6
60 ha stort oc
ch utgörs till övervägande
också delar av Karebyv
delen av ga
atumark, sam
mt en mindre
e del grönytor i anslutning
g till gatorna.. Deltagande
e yta
bedöms till ca 1,20 ha.
Uddevallavvägen avvattnas via ränn stensbrunna
ar till en BTG D300 mm leedning, som är
belägen ce
entralt i gatan
n.
Ledningen avleder dagvattnet i nord
dvästlig riktning och ut i den
d lågt beläägna grönyta
an
söder om korsningen
k
Marstrandsvä
M
ägen/Uddeva
allavägen/
Karebyvägen/Romelandavägen.
Utifrån okulär besiktning bedöms de
et som att äv
ven dagvatten från delar av den södra
a
delen av Ka
arebyvägen avleds via rä
ännstensbrun
nnar till en le
edning med vvarierande
dimensione
er 500 mm – 225 mm – 5
500 mm – 30
00 mm till den
n lågt belägnna grönytan söder
s
om korsnin
ngen.
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I lågpunkte
en ansluter dessa ledning
gar till den sto
ora dagvatte
enkulverten (22 000 mm)
genom den
n norra delen
n av planomrrådet, som av
vleder dagva
attnet till Kom
marksbäcken
n.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
180 l/s och för återkomsttiden 10 årr till ca 290 l//s.
Hela detta område kan betraktas so
om instängt, då ingen avrrinning kan sske ytledes frrån
lågpunkten
n. Om ingen avledning
a
ka
an ske till kulv
verten (eller om denna äär fullt utnyttja
ad)
riskerar ma
an att dagvatttnet rinner n er i GC-porte
en under Ma
arstrandsvägeen. Detta kan då
egentligen medföra hög
gre krav betrräffande systtemets förmå
åga att avled a dagvatten..
2.3.3
3 Delområde
e2
Området omfattar den södra
s
delen av GC-porte
en under Marrstrandsvägeen. Området är ca
0,16 ha sto
ort och utgörs
s till överväg ande delen av
a grönytor och
o GC-vägeen. Deltagande
yta bedömss till ca 0,07 ha.
Området avvvattnas via 2 st. kupolbrrunnar till en BTG D225 mm
m ledning, som går ige
enom
GC-porten och ansluterr till en dagva
attenpumpsttation vid den
n norra delenn av GC-portten.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
10 l/s och för
f återkomstttiden 10 år ttill ca 15 l/s.
Hela detta område kan betraktas so
om instängt, då ingen avrrinning kan sske ytledes frrån
lågpunkten
n. Detta kan då
d medföra h
högre krav beträffande sy
ystemets förm
rmåga att avleda
dagvatten.
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Den södra delen
d
av befinttlig GC-port

2.3.4
4 Delområde
e3
Området omfattar den norra
n
delen a
av GC-porten under Mars
strandsvägeen. Området är
ä ca
0,65 ha sto
ort och utgörs
s till stora de
elar av grönyttor och GC-v
vägen, men oockså en dell av
Marstrandssvägen/Karebyvägen (sa
annolikt p.g.a
a. sättningssk
kador). Deltaagande yta
bedöms till ca 0,40 ha.
Området avvvattnas via 3 st. kupolbrrunnar, 3 st. rännstensbrunnar och m
mindre
dagvattenle
edningar till en
e dagvatten
npumpstation
n vid den norrra delen av GC-porten.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
60 l/s och för
f återkomstttiden 10 år ttill ca 95 l/s.
Hela detta område kan betraktas so
om instängt, då ingen avrrinning kan sske ytledes frrån
n. Detta kan då
d medföra h
högre krav beträffande sy
ystemets förm
rmåga att avleda
lågpunkten
dagvatten.
Dagvattenp
pumpstatione
ens kapacite
et har inte undersökts, me
en den bordee ha en kapa
acitet
om minst ca
c 110 l/s för att kunna avvleda nederb
börd med åte
erkomsttiden 10 år (lite
beroende av
a pumpsumpens magassinsvolym). Pumpstatione
P
en lyfter dagvvattnet ca 3 – 4 m
upp till en BTG
B
D225 mm
m ledning lä
ängs den norrra sidan av Marstrandsvvägen. Denna
a
ledning harr dock sanno
olikt endast e
en kapacitet om
o ca 40 – 60
6 l/s. Ledninngen korsar
sedan Marsstrandsvägen med två le
edningar (BTG D225/D30
00 mm), som ansluter till
dagvattenle
edningen ino
om delområd
de 5.
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2.3.5
5 Delområde
e4
Området omfattar den södra
s
delen av Marstrand
dsvägen mellan GC-portten och den norra
n
infarten till handelsområ
ådet, samt ä
även delar av
v grönytorna mellan vägeen och
handelsom
mrådet. Områ
ådet är ca 0,2
23 ha stort oc
ch utgörs till övervägandee delen av
gatumark, samt
s
en del grönytor. De
eltagande yta
a bedöms till ca 0,11 ha.
Marstrandssvägen avvatttnas via rän nstensbrunn
nar till en BTG
G D300 mm ledning, som
m
också avva
attnar grönyta
an söder om
m vägen. Ledningen anslu
uter till den ööstliga av de två
ledningarna
a som korsar Marstrandssvägen. En rä
ännstensbrunn är ansluteen till den vä
ästliga
av de korsa
ande ledning
garna. De bå
åda ledningarrna är sedan anslutna till
dagvattenle
edningen ino
om delområd
de 5.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
15 l/s och för
f återkomstttiden 10 år ttill ca 25 l/s.
2.3.6
6 Delområde
e5
Området omfattar den norra
n
delen a
av bensinsta
ationsområde
et, delar av ggrönytorna mellan
Marstrandssvägen och bensinstation
b
nen, samt en
n liten del av Gymnasiegaatan. Området är
ca 0,20 ha stort och utg
görs till övervvägande dele
en av gatumark, skärmtaak, samt en del
d
grönytor. Deltagande
D
ytta bedöms ti ll ca 0,10 ha
a.
Området avvvattnas via rännstensbrrunnar till en BTG D300 mm
m ledning i den norra/västra
delen av om
mrådet, som också avled
der dagvatten
n från delområdena 2 – 44. Ledningen
n
ansluter till plåtkulverten i grönytan vid områdets sydvästra del.
d
Enligt uppg
gift skall det finnas
f
en olje
eavskiljare in
nom områdett. Sweco harr dock inte errhållit
en ritning med
m exakt pla
acering från företaget ST
T1. Pumpområdet är förseett med skärrmtak.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
15 l/s och för
f återkomstttiden 10 år ttill ca 25 l/s.
Hela detta område kan betraktas so
om instängt, då ingen avrrinning kan sske ytledes frrån
n i den norra delen av om
mrådet. Om in
ngen avledning kan ske ttill kulverten (eller
lågpunkten
om denna är
ä fullt utnyttjjad) kommerr stora delar av denna yta
a att stå und er vatten.
Pumparna är dock plac
cerade i områ
ådets högpunkt, men påffyllnadsanorddningen är lå
ågt
D
kan då medföra
m
hög
gre krav beträ
äffande syste
emets förmååga att avleda
a
belägen. Detta
dagvatten.
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Instängt omrråde i den norrra delen av de
elområde 5

2.3.7
7 Delområde
e6
Området omfattar den södra
s
delen av bensinsta
ationsområde
et, samt ävenn en del grön
nytor
a infartsgata
an till McDon
nalds/bensins
stationen. Om
mrådet är caa 0,15 ha storrt och
och delar av
delen av gattumark, sam
utgörs till övervägande
ö
mt en del grön
nytor. Deltag ande yta bed
döms
till ca 0,09 ha.
Området avvvattnas via en rännsten sbrunn, som
m sannolikt ärr direkt ansluuten till
plåtkulverte
en genom om
mrådet.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
15 l/s och för
f återkomstttiden 10 år ttill ca 20 l/s.
Hela detta område kan också betra
aktas som de
elvis instängt,, då ingen avvrinning kan ske
ytledes från
n lågpunkten
n i den centra
ala delen av området. Om
m ingen avleddning kan sk
ke till
kulverten (e
eller om denna är fullt utn
nyttjad) kommer stora de
elar av dennaa yta att stå under
u
vatten inna
an dagvattnett rinner vidarre mot sydvä
äst. Detta kan
n då medföraa högre krav
beträffande
e systemets förmåga
f
att a
avleda dagvatten.
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2.3.8
8 Delområde
e7
Området omfattar den nordligaste
n
p
parkeringsyta
an inom områ
ådet, delar aav infartsgata
an till
McDonaldss, samt McDo
onalds resta urangområde och en del grönytor. Om
mrådet är ca
a 0,50
ha stort och
h utgörs till övervägande
ö
e delen av ga
atumark, McD
Donalds hus,, samt en del
grönytor. Deltagande
D
ytta bedöms ti ll ca 0,35 ha
a.
Området avvvattnas via rännstensbrrunnar till en BTG D225/D
D300 mm geenom
parkeringsyytan i västlig riktning där den sedan ansluts
a
till plå
åtkulverten ggenom områd
det.
I områdets västra del ansluts också
å dagvatten från
f
McDonalds restauranngområde till
plåtkulverte
en efter att fö
örst ha passe
erat en oljeav
vskiljare.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
50 l/s och för
f återkomstttiden 10 år ttill ca 85 l/s.
Även detta område kan
n också betra
aktas som ins
stängt, då ingen avrinninng kan ske yttledes
nkterna i den norra delen av området.
från lågpun
Om ingen avledning
a
ka
an ske till kulvverten (eller om denna är fullt utnyttjaad) kommer stora
s
delar av de
enna yta att stå
s under vattten innan da
agvattnet rinn
ner vidare m ot sydväst eller
ner i GC-po
orten. Detta kan då medfföra högre krrav beträffande systemetts förmåga attt
avleda dag
gvatten.

Norra delen av McDonald
ds restauranga
anläggning
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2.3.9
9 Delområde
e8
Området omfattar en sttörre parkerin
ngsyta, ICA:s
s inlastningsområde och dess infartsgata,
takytor på den
d norra de
elen av ICA-ffastigheten och
o delar av en
e GC-väg, ssamt en störrre
relativt plan
n grönyta i de
en norra dele
en av området. Området är ca 0,95 hha stort och utgörs
u
till övervägande delen av
a gatumark och takytor, samt en dell grönytor. Deeltagande ytta
bedöms till ca 0,65 ha.
ICA:s områ
åde avvattnas via rännste
ensbrunnar och
o PVC 110
0 – 250 mm lledningar inn
ne på
ICA:s infarttsgata och in
nlastningsom
mråde. Dagva
atten från dettta område aavleds via en PVC
D250/BTG D300 mm le
edning norrutt mot plåtkulv
verten genom
m den norra delen av
området. Dagvatten
D
frå
ån parkeringssytan och GC
C-vägen, sam
mt grönytan aavleds ytlede
es
och tas in via
v rännstens
sbrunnar till e
en BTG D22
25 mm lednin
ng längs medd GC-vägen.
Ledningen ansluter sed
dan till den ovvan nämnda
a BTG D300 mm ledningeen strax inna
an
dess anslutning till plåtk
kulverten.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
100 l/s och för återkomsttiden 10 årr till ca 160 l//s.
Detta områ
åde är delvis instängt med
d några loka
ala lågpunkte
er på inlastninngsytan och i
grönytan lä
ängs parkerin
ngens västra
a del.
n övriga dela
Ytavrinning
g kan dock sk
ke norrut från
ar av område
et mot de inst
stängda områ
ådena
delområde 7 och 2 i fall det skulle u
uppstå proble
em med avledningen via ledningssysttemet
eller plåtkulverten. Dettta kan då me
edföra högre krav beträffa
ande system
mets förmåga
a att
gvatten.
avleda dag

Inlastningsyyta vid den norrra delen av IC
CA:s fastighet
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2.3.1 0 Delområ de 9
Området omfattar större
e delen av ta
akytorna på ICA:s
I
fastigh
het. Studier aav tillgängliga
a
ritningar occh fältbesök tyder
t
på att d
dessa takyto
or avvattnas söderut
s
via eett internt
ledningssysstem och två
å servislednin
ngar mot dag
gvattenlednin
ngen (BTG D
D400 mm) i
gårdsytan söder
s
om fas
stigheten.
Området är ca 0,81 ha stort och utg
görs enbart av
a takytor. De
eltagande ytaa bedöms till ca
0,73 ha.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
110 l/s och för återkomsttiden 10 årr till ca 180 l//s.
2.3.1 1 Delområ de 10
Området omfattar delarr av GC-väge
en och gröny
ytorna längs den västra ssidan av
Uddevallavvägen. Områ
ådet är ca 0,2
23 ha stort oc
ch utgörs till övervägandee delen av
asfaltytor och
o grönytor. Deltagande
e yta bedöms
s till ca 0,09 ha.
h
Området avvvattnas via en kupolbru nn i ett dike, samt via rän
nnstensbrunnnar och en BTG
B
D225 mm ledning mot en
e BTG D30
00 mm i gårdsytan söder om ICA-fastiigheten. San
nnolikt
kan mer takdagvatten från
f
ICA-fast igheten ocks
så vara anslu
utet via en PV
VC 200 mm
ledning längs med fasa
aden, som occkså ansluterr till BTG D30
00 mm ledni ngen. Det ärr dock
inte klarlagt i vilken omffattning.
Dimensione
erande avrin
nning (utan e
ev. takytor) vid nederbörd med återkom
msttiden 2 år har
beräknats till
t ca 15 l/s och
o för återko
omsttiden 10
0 år till ca 20 l/s.
Om dagvattten inte kan avledas från
n detta områd
de via lednin
ngssystemet (t.ex. om de
et är
fullt utnyttja
at) riskerar de
et att avrinna
a ytledes mo
ot de instängd
da områdenaa 12 och 14.
Detta kan då
d medföra högre
h
krav be
eträffande sy
ystemets förm
måga att avleeda dagvatte
en.
2.3.1 2 Delområ de 11
Området omfattar takyttorna på den befintliga fa
astigheten i planområdetss sydöstra de
el.
Studier av tillgängliga ritningar och fältbesök tyd
der på att des
ssa takytor aavvattnas väs
sterut
via 1 – 2 se
ervisledninga
ar mot dagva
attenledninge
en (BTG D30
00 mm) i gårddsytan väste
er om
fastigheten
n.
Området är ca 0,06 ha stort och utg
görs enbart av
a takytor. De
eltagande ytaa bedöms till ca
0,05 ha.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca 5
l/s och för återkomsttide
å
en 10 år till cca 10 l/s.
2.3.1 3 Delområ de 12
Området omfattar delarr av GC-väge
en och gröny
ytorna i anslu
utning till denn västra dele
en av
n Uddevallavägen/Konga hällagatan, samt
s
en sten
nsatt gårdsytaa utanför
korsningen
gångentrén
n till handelso
området.
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Området är ca 0,17 ha stort och utg
görs till överv
vägande dele
en av asfaltyt
ytor/stensatta
a ytor,
samt en miindre andel grönytor.
g
Delltagande yta bedöms till ca
c 0,13 ha.
Området avvvattnas via en kupolbru nn och en rä
ännstensbrun
nn. Det är doock inte klarla
agt
vart de är kopplade.
k
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
20 l/s och för
f återkomstttiden 10 år ttill ca 30 l/s.
Området är helt instäng
gt och om da
agvatten inte kan avledas
s från detta oområde via
ledningssysstemet (t.ex. om det är fu
ullt utnyttjat) riskerar det att
a bli översvvämmat.
Detta kan då
d medföra högre
h
krav be
eträffande sy
ystemets förm
måga att avleeda dagvatte
en.
Bildexempe
el avseende det instängd
da området framgår av biilderna nedaan.

Instängd gårrdsyta i den sy
ydöstra delen av planområd
det

Det bör obsserveras att entrédörrarn
na längs de östra
ö
fasaderrna är myckeet lågt belägn
na i
förhållande
e till markytorrna.
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Lågt belägna
a entrédörrar i lågpunkt mott Uddevallavä
ägen

2.3.1 4 Delområ de 13
Området omfattar takyttorna på den befintliga fa
astigheten i planområdetss södra del.
Studier av tillgängliga ritningar och fältbesök tyd
der på att des
ssa takytor i huvudsak
avvattnas norrut
n
via 1 – 2 servisledn
ningar mot dagvattenledn
d
ningen (BTG
G D400 mm) i
gårdsytan norr
n om fastigheten. Det kan ev. ocks
så förekomm
ma avledning av dagvatten
söderut mo
ot dagvattenk
kulverten (BT
TG D800 mm
m) på den södra sidan avv Uddevallavägen.
Detta finns dock inte do
okumenterat i kommunen
ns VA-karta.
Området är ca 0,27 ha stort och utg
görs enbart av
a takytor. De
eltagande ytaa bedöms till ca
0,24 ha.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
35 l/s och för
f återkomstttiden 10 år ttill ca 60 l/s.
2.3.1 5 Delområ de 14
Området omfattar den stensatta
s
gå rdsytan mellan fastighete
erna i den söödra delen av
v
handelsom
mrådet. Områ
ådet är ca 0,1
16 ha stort oc
ch utgörs enbart av stenssatta ytor.
Deltagande
e yta bedöms
s till ca 0,13 ha.
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Området avvvattnas via 5 st. rännste
ensbrunnar, som
s
är anslu
utna till en BT
TG D300 – D400
D
mm ledning
g i västlig rikttning genom
m området.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
20 l/s och för
f återkomstttiden 10 år ttill ca 30 l/s.
Ca två tred
djedelar av om
mrådet (den östra delen)) är instängt, då det finnss en förhöjnin
ng i
den västra delen av den stensatta yytan. Om dag
gvatten inte kan
k avledas från detta
område via
a ledningssys
stemet (t.ex. om det är fu
ullt utnyttjat) riskerar
r
det aatt bli
översvämm
mat och även
n rinna vidare
e genom gån
ngporten ut i delområde 112.
Detta kan då
d medföra högre
h
krav be
eträffande sy
ystemets förm
måga att avleeda dagvatte
en.

Stensatt gårrdsyta söder om
o ICA-fastigh
heten
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Gångport mellan delområdena 12 och 1
14

2.3.1 6 Delområ de 15
Området omfattar gatum
marken läng s den västra
a delen av ICA-fastigheteen, ICA:s sten
nsatta
entréområd
de, en mindre
e takyta, sam
mt de östra delarna
d
av de
en större p-yttan väster om
m
ICA-fastigh
heten. Områd
det är ca 0,62
2 ha stort oc
ch utgörs till övervägande
ö
e delen av
asfaltytor, stensatta
s
yto
or och takytorr. Deltagande yta bedöm
ms till ca 0,500 ha.
Området avvvattnas via ytavrinning m
mot rännsten
nsbrunnar i den
d västra deelen av områ
ådet.
Brunnarna är anslutna till en avskärrande BTG D150/D225
D
mm
m ledning, ssom är anslu
uten
400 mm ledniingen från gå
årdsytan söd
der om ICA-fa
astigheten. D
Denna lednin
ng
till BTG D4
avleder alltt dagvatten frrån delområd
dena 9, 10, 11,
1 13, 14 oc
ch 15 västeruut mot
Komarksbä
äcken.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
75 l/s och för
f återkomstttiden 10 år ttill ca 120 l/s.
Detta områ
åde är inte instängt, utan dagvatten kan ytledes rinna av från oområdet västerut
mot delomrrådena 17, 18 och 19.
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2.3.1 7 Delområ de 16
Området omfattar takyttorna på den befintliga fa
astigheten i planområdetss sydvästra del.
d
Studier av tillgängliga ritningar och fältbesök tyd
der på att des
ssa takytor i huvudsak
avvattnas norrut
n
via en servislednin
ng och en BT
TG D225 mm
m ledning mott
dagvattenle
edningen (BT
TG D400 mm
m) i parkering
gsytan norr om
o fastigheteen.
Området är ca 0,10 ha stort och utg
görs enbart av
a takytor. De
eltagande ytaa bedöms till ca
0,09 ha.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
15 l/s och för
f återkomstttiden 10 år ttill ca 20 l/s.
2.3.1 8 Delområ de 17
Området omfattar de ce
entralt beläg na parkering
gsytorna västter om ICA-faastigheten och
den södra infarten till handelsområd
det med dela
ar av Kongah
hällagatan occh
Gymnasieg
gatan, samt även
ä
GC-väg
gen längs de
en norra dele
en av Kongahhällagatan.
Området är ca 0,90 ha stort och utg
görs till överv
vägande dele
en av asfaltyt
ytor. Deltagan
nde
yta bedömss till ca 0,70 ha.
Området avvvattnas via ytavrinning m
mot rännsten
nsbrunnar i den
d västra deelen av områ
ådet.
Brunnarna är anslutna till en avskärrande BTG D150/D225
D
mm
m ledning, ssom är anslu
uten
till BTG D4
400 mm ledniingen från gå
årdsytan söd
der om ICA-fa
astigheten. D
Denna lednin
ng
avleder alltt dagvatten frrån delområd
dena 9, 10, 11,
1 13, 14, 15
5, 16 och 177 västerut mo
ot
Komarksbä
äcken.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
105 l/s och för återkomsttiden 10 årr till ca 170 l//s.
Detta områ
åde är inte instängt, utan dagvatten kan ytledes rinna av från oområdet västerut
mot delomrrådena 18 oc
ch 19 eller vä
ästerut mot Komarksbäc
K
ken efter passsage av
kantstenen
n längs Gymn
nasiegatan i den södra delen av områ
ådet. Det finnns en lokal
lågpunkt i gränsen
g
melllan delområd
dena 17 och 18.
2.3.1 9 Delområ de 18
Området omfattar en mindre
m
del av den västra delen
d
av parkeringsytorn a väster om ICAfastigheten
n och Gymna
asiegatan. Om
mrådet är ca
a 0,09 ha stort och utgörss till överväga
ande
delen av assfaltytor och stensatta yto
or. Deltagand
de yta bedöm
ms till ca 0,077 ha.
Området avvvattnas via ytavrinning m
mot rännsten
nsbrunnar i den
d västra deelen av områ
ådet.
Brunnarna är anslutna till en BTG D
D150 mm led
dning, som är ansluten tilll BTG D400 mm
ledningen från
f
gårdsyta
an söder om ICA-fastighe
eten. Denna ledning avleeder allt dagv
vatten
från delområdena 9, 10
0, 11, 13, 14,, 15, 16, 17 och
o 18 västerut till Komarrksbäcken.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
10 l/s och för
f återkomstttiden 10 år ttill ca 15 l/s.
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Detta områ
åde är inte instängt, utan dagvatten kan ytledes rinna av från oområdet västerut
mot Komarrksbäcken effter passage av kantstene
en längs Gym
mnasiegatann. Det finns en
e
lokal lågpunkt i gränsen
n mellan delo
områdena 17
7 och 18.
2.3.2
20 Delområ de 19
Området omfattar den västra
v
delen av parkering
gsytorna väs
ster om ICA-ffastigheten och
o
den norra infarten till ha
andelsområd
det med stora
a delar av Gy
ymnasiegataan, samt en
mindre and
del grönytor väster
v
om MccDonalds oc
ch bensinstattionen. Områådet är ca 0,8
85 ha
stort och uttgörs till överrvägande de
elen av asfaltytor. Deltaga
ande yta beddöms till ca 0,65
0
ha.
Området avvvattnas via ytavrinning m
mot rännsten
nsbrunnar i den
d västra deelen av områ
ådet.
Brunnarna är anslutna till en avskärrande BTG D225
D
- D400 mm ledning i sydlig riktn
ning,
som har ettt utlopp i Kom
marksbäcken
n. Innan utloppet i bäcken finns en oljjeavskiljare.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 2 år har beräknats till ca
100 l/s och för återkomsttiden 10 årr till ca 160 l//s.
Detta områ
åde är inte instängt, utan dagvatten kan ytledes rinna av från oområdet västerut
mot Komarrksbäcken effter passage av kantstene
en längs Gym
mnasiegatann i den västra
a
delen av om
mrådet.
2.3.2
21 Marstran
ndsvägen
Endast en mindre del av
a vägen ingå
år i denna da
agvattenutred
dning (delom
mråde 3 – 4)..
Större dele
en av vägen väster
v
om G C-porten vid korsningen
Romelandav
Marstrandssvägen/Udde
evallavägen/R
vägen/Kareby
yvägen avvaattnas västerrut via
vägdiket på
å den norra sidan
s
av väg en, som sed
dan är anslute
et till Komarkksbäcken.
2.3.2
22 Karebyvä
ägen
Endast en mindre del av
a vägen ingå
år i denna da
agvattenutred
dning (delom
mråde 1). Stö
örre
delen av vä
ägens avvatttning norr om
m planområde
et är ansluten till plåtkulvverten genom
m den
norra delen
n av planomrrådet via en B
BTG D400 mm
m ledning mellan
m
infarteen till Kongev
vi IP
och plåtkulverten. Det kan
k dock finn
nas risk för att
a dagvatten kan avrinnaa ytledes ner i
delområdena 1 och 3 vid kraftig ned
derbörd om kapaciteten
k
för
f rännstenssbrunnarna norr
n
om delområ
åde 1 översk
krids.
2.3.2
23 Romelan
ndavägen
Ingen del av
a vägen ingå
år i denna da
agvattenutredning. Större
e delen av väägens avvatttning
nordost om
m planområde
et är anslute n till plåtkulv
verten genom
m den norra ddelen av
planområde
et via en BTG
G D400 mm ledning i den östra delen
n av korsninggen
Romelandav
Marstrandssvägen/Udde
evallavägen/R
vägen/Kareby
yvägen. Det kan dock fin
nnas
1 och 3 vid kraftig nederrbörd
risk för att dagvatten
d
ka
an avrinna yttledes ner i delområdena
d
om kapacitteten för ränn
nstensbrunna
arna öster om
m delområde
e 1 överskridds.
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2.3.2
24 Kongahä
ällagatan
Endast en mindre del av
a vägen ingå
år i denna da
agvattenutred
dning (delom
mråde 17).
Större dele
en av vägens
s avvattning i den södra delen
d
av plan
nområdet är ansluten till en
e
BTG D800 mm huvuddagvattenledn
ning i GC-vä
ägen längs de
en södra sidaan av
Kongahälla
agatan. Ledn
ningen går i ssydvästlig rik
ktning och ha
ar ett utlopp i Komarksbäcken
söder om cirkulationspl
c
atsen vid inffarten till han
ndelsområdett.

Nedan redo
ovisas en sa
ammanställni ng över befin
ntlig dagvatte
enavrinning iinom det akttuella
området.
Tabell 1. Be
efintlig bedöm
md avrinning för planområ
ådets delomrråden
Delområde
e

Storlek
(ha)

Bedömd
deltagande
yta (ha)

Dimensionera
ande flöde
vid 2-årsregn (l/s)

Dimensio
onerande flöde
e
vid 10--årsregn (l/s)

1

1,60

1,20

180

290

2

0,16

0,07

10

15

3

0,65

0,40

60

95

4

0,23

0,11

15

25

5

0,20

0,10

15

25

6

0,15

0,09

15

20

7

0,50

0,35

50

85

8

0,95

0,65

100

160

9

0,81

0,73

110

180

10

0,23

0,09

15

25

11

0,06

0,05

5

10

12

0,17

0,13

20

30

13

0,27

0,24

35

60

14

0,16

0,13

20

30

15

0,62

0,50

75

120

16

0,10

0,09

15

20

17

0,90

0,70

105

170

18

0,09

0,07

10

15

19

0,85

0,65

100

160

TOTALT

8,7

6,4

955

1 535
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2.4

Ytavrinnin
ngskartering
g
Då planområdet idag tilll viss del är relativt flacktt och även in
nnehåller en del lokala
lågpunkter har det utförrts en ytavrin
nningskartering i syfte att klarlägga vikktiga
ytavrinningsvägar när dagvattensys
d
stemen i omrrådet är fullt utnyttjade, t. ex. vid
katastrofne
ederbörd med
d hög återko
omsttid (t.ex. 100 år). Med
d hjälp av deenna karterin
ng kan
man belysa
a viktiga ytav
vrinningsväga
ar och även peka ut instä
ängda områdden där risk för
f
marköversvvämning kan
n föreligga. R
Resultaten ka
an sedan i de
etaljprojekterringsskedet
användas till
t att ta fram
m en justerad höjdsättning
g inom områd
det i syfte attt undvika
marköversvvämningar och även opti mera ytavled
dningsmöjligheterna mot
huvudrecip
pienten, som är den delviss kulverterad
de Komarksb
bäcken.
Studien som utförts är begränsad
b
ti ll planområd
det Kongahälla Östra ochh de närmst
intilliggande
e områdena.
Underlagett till kartering
gen utgörs avv en laserska
annad höjdm
modell som til lhandahållits
s av
Kungälvs kommun.
k
Höjjdmodellen h
har interpolerrats till ett ras
ster med en meters
upplösning.
Byggnaderr har integrerrats i höjdmo
odellen så attt avrinningen
n beräknas ruunt byggnaderna
istället för igenom. Vid broar har ma
arknivån und
der broarna använts.
a
Se pprincip exem
mpel i
Figur 4 ned
dan, observe
era att figur 4 enbart är ettt principexem
mpel, figurenn visar ett annat
område, intte Kungälv).

Markknivån underr bron har lag
gts in i
höjdmodellen. Röd linje = av rinningsväg

Byggnad
der

Figur 4 – Ha
antering av vägbroar
v
och byggnader.
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Ytavrinning
gen till planom
mrådet sker från norr och
h öster, pass
serar genom områdets no
orra
del och rinn
ner ner i Kom
marksbäcken
n. Inom plano
området finns
s några minddre, instängd
da
områden. Avrinningen
A
sker
s
i svag lu
utning mot Komarksbäck
K
ken.
De största översvämnin
ngsriskerna å
återfinns i GC
C-porten und
der Marstranndsvägen (1) och
på Gymnassiegatan (2). Ytvatten kan
n också orsa
aka mindre besvär i den nnorra av
rondellerna
a och infarten
n till bensinm
macken (3), samt
s
i den sy
ydöstra delenn av områdett (4).
Siffrorna åtterfinns på angiven plats i Figur 5 ne
edan. Observ
vera att Komaarksbäcken
kommer attt kulverteras, vilket påverrkar avlednin
ngskapacitete
en.
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Figur 5 - Yta
avrinning Kongahälla östrra
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3

Föreslage
en VA-försörjning och
h dagvatte
enavledning
g

3.1

Föreslage
en dricksvattenförsörjniing
Enligt planfförslaget planeras det förr utbyggnad av ca 250 - 290
2 lägenheeter i fem olik
ka
flerfamiljshus, samt för utvidgning a
av ICA:s verk
ksamhet med
d småbutikerr. Idag finns det
d
inom områd
det också ettt fåtal lägenh
heter i de beffintliga husen
n, samt ävenn ett antal mindre
verksamhe
eter och McD
Donalds resta
aurang.
Vattenbeho
ovet för plano
området har beräknats till följande utifrån VAV:s ppublikation P83,
P
samt debite
erad årsförbrrukning för d e olika befintliga verksam
mheterna inoom området.
Följande ge
enerella förutsättningar/a
antaganden har
h då använ
nts:


Antal personer//lägenhet:

2,5 p/läg.



Sp
pecifik förbruk
kning

16
60 l/pd



ICA
A och McDon
nalds, förbru
ukning antal dygn
d

36
65 dygn



ICA
A och McDon
nalds, förbru
ukning antal tim/d
t

18
8 timmar



Verksamheter, förbrukning antal dygn

24
40 dygn



Verksamheter, förbrukning antal tim/d

10
0 timmar

Beräknad medelförbruk
m
kning
290 st. nya
a lägenheter

1,40
0 l/s

ICA (inkl. nya
n småbutik
ker)

0,10
0 l/s

McDonaldss

0,10
0 l/s

Övriga verkksamheter

0,80
0 l/s

Total mede
elförbrukning

2,40
0 l/s

Bedömd maxförbruknin
ng (x3,5)

8,40
0 l/s

Dricksvatte
enförsörjningen av planom
mrådet föres
slås i huvudsa
ak liksom tiddigare ske frå
ån de
två huvudvvattenledning
gar norr och ssöder om pla
anområdet. I den norra deelen av områ
ådet
föreslås attt en ny PE V160 mm ledn
ning byggs ut
u från ledningarna (PVC 160 mm) i
Kongahälla
a Västra. Led
dningen drass sedan geno
om planområ
ådet enligt enn föreslagen
sträckning som framgår av Bilaga 4 och ansluts
s till PE V160
0 mm huvudvvattenledning
g
söder om Kongahällavä
K
ägen. Sträckkningen bestä
äms till stora delar av mööjlig förläggning
för spillvattenledningar..
McDonaldss nya fastighet föreslås fö
örsörjas via en
e ny PE V75
5 mm lednin g, som då uttgår
från den föreslagna PE 160 mm led
dningen geno
om området.
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Prelimnärt behålls befin
ntlig PVC V1 60 - V110 mm
m vattenledn
ning i gårdsyytan mellan ICA
och de övriiga byggnaderna i planom
mrådets sydö
östra del för försörjning aav dessa
byggnader och tillkomm
mande småb utiker. Ledningen ansluts
s till den föreeslagna PE V160
V
mm ledning
gen väster om ICA-fastig
gheten.
En befintlig
g större tryckavloppsledn ing genom planområdet
p
måste läggaas om med en ny
sträckning, som föreslå
ås längs med
d den östra sidan av Uddevallavägen.. I samband med
detta föreslås också om
mläggning avv en äldre 27
75 m lång GJJ 375 mm
huvudvatte
enledning län
ngs samma ssträckning till PE V450 mm. Den gam
mla ledningen
n
måste dockk vara i drift under
u
byggn
nadstiden för den nya ledningen.
Från denna
a ledning före
eslås sedan också utbyg
ggnad av en ca
c 35 m långg PE V160 mm
m
ledning för försörjning av
a det föresla
agna punkthuset i planom
mrådets sydööstra del.
Ledningen föreslås ock
kså kopplas i hop med den befintliga PVC
P
V110 m
mm ledningen
n, som
försörjer IC
CA-fastighete
ens servisläg e vid den ös
stra delen av fastigheten.
Trycknivån i området be
estäms till övvervägande delen av Munkegärde höögreservoar, som
har en norm
mal medelva
attenyta om cca +65 - 67 m,
m vilket kan tillgodose fö rsörjning av
bebyggelse
e med högsta
a tappställen
n om ca +35 – 40 m vid små
s
förlusterr i Kungälvs
ledningsnä
ät. Bebyggels
sen i område
et är/blir beläg
gen på mark
knivåer mellaan ca +5 – 10
0 m,
vilket inneb
bär att föresla
agen bebygg
gelse med up
pp till ca 8 - 10
1 våningar sskall kunna
försörjas uttan trycksteg
gring. Detta in
nnebär också att lokal try
yckstegring m
måste anordnas
för försörjningen av den
n högre bebyyggelsen i om
mrådet med upp till 12 -1 4 våningar
(kvarter 6 och
o 10) och 16
1 våningar (kvarter 14). Tryckstegrin
ngsanläggninngarna komm
mer
inte att utgö
öra kommunala anläggniingar.
Brandvatte
enförsörjninge
en av områd
det föreslås ske
s via 4 st. nya
n brandposster inom
ledningen.
planområde
et, samt läng
gs den föresllagna nya PE
E V450 mm huvudvattenl
h
Brandposte
ernas placeriingar framgå
år av Bilaga 4.
4 Brandpostterna skall kuunna tillgodo
ose ett
brandvattenuttag om minst
m
20 l/s vid
d ett minsta tryck om 15 mvp ovan brrandposten.
Vid utförande av sprink
kleranläggnin
ngar inom om
mrådet skall de,
d liksom IC
CA:s befintliga
anläggning
g, utföras med tank/bassä
äng. Tankar skall då endast fyllas uppp efter
avstämning
g med Kungä
älvs kommun
n.
För att säke
erställa att fö
öreslagna an
nläggningar klarar
k
av att försörja
f
planoområdets
bebyggelse
e vid maxförb
brukning och
h att erforderrlig brandvatttenförsörjningg kan tillgodo
oses
föreslås attt kontrollberä
äkningar ocksså utförs me
ed Kungälvs kommuns daatormodell öv
ver
dricksvattenförsörjninge
en.
Den föresla
agna dricksvattenförsörjn
ningen av pla
anområdet framgår av Billaga 4.
Slutlig utforrmning beträ
äffande lednin
ngssträcknin
ngar och val av
a ledningsddimensioner
bestäms i samband
s
me
ed detaljproje
ekteringssked
det.
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3.2

Föreslage
en spillvattenavledning
Idag går de
et en befintlig
g PVC TA315
5 mm tryckavloppslednin
ng genom deen norra dele
en av
planområde
et, som seda
an mynnar utt i en BTG S500 mm självfallsledningg. Dessa ledn
ningar
kommer attt behöva flytttas, då det p
planeras bygg
gas ett parke
eringshus däär ledningarna är
belägna. De
D kommer oc
ckså att vara
a i vägen närr övrig byggn
nation skall uutföras inom
planområde
et.
vid Mimershhallen.
Tryckavlop
ppsledningen kommer frå
ån en större pumpstation
p
Det komme
er inom en sn
nar framtid o
också bli aktu
uellt att öka denna
d
pumpsstations max
ximala
kapacitet frrån ca 115 l/s
s till kanske uppemot ca 200 l/s för attt kunna pum
mpa spillvatte
en
från Diserö
ödsområdet när
n det lokala
a avloppsren
ningsverket där
d läggs nerr, men också
å från
nya exploa
ateringsområd
den i nordösstra Kungälv.
För att kunna tillgodose
e en ökad fra
amtida avledn
ningsförmåga och för att underlätta
byggnation
nen inom plan
nområdet förreslås att tryc
ckavloppsled
dningen lägggs om med en ny
sträckning längs med Uddevallaväg
U
gen och Kong
gahällagatan
n, en sträckaa om ca 520 m.
Tryckavlop
ppsledningen behöver ockkså läggas om
o mellan pu
umpstationenn och
Uddevallavvägen (ca 10
00 m), men d etta kan vän
nta tills kapac
citetsbehovett ökar.
Föreslagen
n dimension för
f den nya ttryckavlopps
sledningen ärr preliminärt PE TA450 mm.
m
För att undvika djupa schakter och minimera ev
ventuella lukttproblem vid släppunkten
n
föreslås de
en förläggas i grönytan syydväst om de
en föreslagna
a cirkulationssplatsen vid den
södra infartten till hande
elsområdet.
För att möjliggöra förläg
ggning av de
enna ledning som tryckav
vloppsledningg längs hela
sträckan fö
öreslås att oc
ckså den nuvvarande själv
vfallsledninge
en i den södrra delen av
Trollhättevä
ägen, som avleder spillva
atten från Mimers hus, mm,
m ges en nyy sträckning.
Ledningen korsar idag Uddevallavä
ägen och ans
sluter till ledn
ningen längs ICA:s östra fasad
och sedan vidare in i ha
andelsområd
det. Denna le
edning föreslås istället få en sträcknin
ng
vägen (ca 65 m) med PP S250 mm oc
ch istället annsluta till befintlig
norrut längs Trollhättev
PP S250 mm
m ledning, som
s
avleder detta spillva
atten mot avlo
oppspumpstaationen vid
Mimershallen.
Spillvattena
avrinningen från
f
planomrrådet förutsä
ätts motsvara
a den maximaala
dricksvattenförbrukning
gen med ett vvisst mindre påslag för ev
v. framtida innläckage, totalt
maximalt ca 10 l/s från området. Ing
get dränering
gsvatten får då
d avledas tiill
spillvattenssystemet.
Spillvattena
avledningen från planom rådet föreslå
ås i huvudsak
k ske via själlvfallsledning
gar
med dimen
nsionerna PP
P S200 mm o
och PP S250
0 mm med en
n minsta lutnning om 7-8
promille. Se
ervisledninga
ar föreslås u tföras med S160
S
- S200 mm dimensiioner.
Vid utförande av källarv
våningar med
d ev. behov av spillvatten
navledning föörutsätts att
f
dessa kan pumpas.
spillvatten från
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Det komme
er att utföras ett underjord
rdiskt parkeringsgarage mellan
m
den pllanerade
bebyggelse
en i den sydv
västra delen av området. Detta begrä
änsar möjlighheter till avled
dning
med självfa
all från bebyg
ggelsen i den
n nordvästra delen av om
mrådet (kvartter 3 och ev.
kvarter 6) om
o inte mark
ken höjs för a
att möjliggöra
a utförande med
m en lägstta golvnivå om
o ca
+8,0 m. De
etta kan dock
k vara svårt a
att genomföra ur geotekn
nisk synpunkt
kt och behöve
er
utredas vid
dare.
Om inte ma
arken höjs i detta
d
område
e medför dettta att spillvattten från dettta kvarter ka
an
behöva pum
mpas för att undvika allt fför djupa sch
hakter i neds
strömsdelen aav området. Det
samma gälller också förr den nya MccDonaldsfasttigheten, vars servisledniing även ska
all
kunna passsera över en större dagva
attenkulvert. Delar av dessa ledningaar kan också ur
denna synvvinkel behöva förläggas p
på grundare djup än norm
malt och isoleeras ur
frosthänsee
ende.
raget föreslå
För att kunna kringgå parkeringsga
p
ås utförande av en PP S2200 mm
självfallsled
dning i sydös
stlig riktning ffrån den norra delen av området
o
i gattan längs me
ed
ICA:s västrra fasad och sedan vidare
re mellan ICA
A och kvarterr 7.
Ev. kan den norra delen
n av ledninge
en förläggas
s diagonalt i parkeringsyta
p
an mellan IC
CA
en.
och kvarterr 6 i syfte att minska trafikkproblem under byggtide
Befintliga spillvattenled
s
ningar (BTG
G S225 mm) behålls
b
seda
an för avledniing av spillva
atten
från ICA, planerade sm
måbutiker och
h befintlig bebyggelse run
nt gårdsytan i planområdets
sydöstra de
el. Denna led
dning anslutss sedan till en föreslagen
n självfallsleddning med
dimensione
en PP S250 mm, som byyggs ut söderrut för att ans
slutas till en nyligen utbyggd
PP S560 mm
m huvudspillvattenlednin
ng sydväst om
o den plane
erade cirkulaationsplatsen vid
planområde
ets södra inffart. Kvarter 7
7, kvarter 6 och
o kvarter 10 ansluts länngs denna
ledningsstrräcka.
Spillvatten från punkthu
uset (kvarter 14) i planom
mrådets sydö
östra del föreeslås avledas
s via
allsledning, ssom förläggs i anslutning till GC-vägeen längs den
en PP S200 mm självfa
västra sida
an av Uddeva
allavägen oc h den norra sidan av Kon
ngahällagataan. Ledninge
en
ansluter se
edan till den föreslagna
f
P
PP S250 mm ledningen sttrax nordost om den
föreslagna cirkulationsp
platsen vid d en södra infa
arten till plan
nområdet.
Den föresla
agna spillvatttenavledning
gen från plan
nområdet fram
mgår av Bilaaga 4.
Slutlig utforrmning beträ
äffande lednin
ngssträcknin
ngar, ev. loka
ala pumpstattioner för
fastigheter och val av le
edningsdime
ensioner besttäms i samba
and med
detaljprojekkteringsskedet.

repo02.docx 2012-03-29

30 (5
56)
RAPP
PORT
2015--06-10

NO p:\1330\1100152_kong
gahälla_östra_va-utrredning\000\21 leveraans\pm kongahälla vav och dagvattenutre
edning-20150610.doccx

3.3

Föreslage
en dagvatten
navledning

3.3.1 Allmänt
Idag utgörss stora delar av det aktue
ella planområ
ådet av hårdg
gjorda ytor i fform av husttak,
asfalterade
e parkerings-- och inlastni ngsytor, sam
mt gatumark. I samband m
med ombygg
gnad
och förtätning av områd
det kommer o
också i princ
cip alla nuvarrande grönyttor i den norrra
delen av om
mrådet att hå
årdgöras i fo rm av parkerringsplatser, vägar eller nnytt
parkeringsh
hus. Detta ko
ommer att ökka det avrinn
nande flödet från området
et ytterligare
jämfört med
d nuvarande
e förhållande n. Infiltrationsmöjligheterrna i områdett är också mycket
små.
Det har em
mellertid inte uttalats
u
att de
et skulle före
eligga några kapacitetsprroblem
beträffande
e den befintliga plåtkulve rten (2 000 mm)
m genom den
d norra deelen av
planområde
et eller de bå
åda föreslagn
na 2 500 mm
m kulvertarna
a (för Komarkksbäcken) mellan
m
den västra och den östra delen av K
Kongahällaområdet.
I utredninge
en förutsätts
s det därför a
att inga speciella utjämnin
ngsanordninggar krävs ino
om
området, då de maxima
ala flödena i de nämnda kulvertarna kommer
k
att uuppträda med
långa konccentrationstid
der och det ä
är därför önsk
kvärt att relattivt snabbt avvleda dagvatttnet
från planom
mrådet till den kulverterad
de recipiente
en Komarksb
bäcken.
Det har em
mellertid uttryc
ckts önskem
mål om att kunna uppnå en
e bättre daggvattenhantering
edning där eendast delar av
ur reningsssynpunkt än jämfört
j
med nuvarande dagvattenavl
d
det avrinna
ande dagvattnet från parkkerings-, inla
astnings- och trafikytor paasserar via de två
befintliga oljeavskiljarna
o
a i området.
Den befintliga avrinning
gssituationen
n har tillsamm
mans med de
etaljplaneförsslaget använ
nts för
vseende dag
gvattenhante
eringen och den
d framtida höjdsättning
gen i
att ta fram ett förslag av
B
6 redov
visar befintlig
ga och nya fö
öreslagna markhöjder inoom planområ
ådet.
området. Bilaga
Syftet är attt i ett tidigt skede studera
a förutsättnin
ngar för att kunna erhållaa en bättre re
ening
av avrinnan
nde dagvatte
en från områd
det, samt attt minska risker för negativva påföljder för
befintliga/p
planerade fas
stigheter och parkerade fordon
f
vid ex
xtrema nederrbördstillfällen.
2 Miljöhänsyyn
3.3.2
Utgångspunkten beträfffande dagva
attenavlednin
ngen i utredningen har vaarit att i möjlig
g mån
ga avrinningssvägarna genom område
et men även att förbättra de
försöka följa de befintlig
nuvarande ytavrinnings
smöjlighetern
na, då stora delar
d
av omrrådet idag kaan sägas vara
a helt
eller delvis instängda områden.
I området förutsätts
f
att dagvatten frrån takytor, gångytor,
g
GC
C-vägar och ggrönytor endast
kommer attt innehålla re
elativt små fö
öroreningsmä
ängder och därför
d
kan avvledas direkt till
recipienten
n utan någon rening.
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Dagvatten från parkerin
ngsytor, parkkeringshus (v
vid öppet takutförande), innlastningsyto
or och
öreslås pass
sera någon fo
orm av reningsanordning
g innan det aavleds mot
gatumark fö
recipienten
n, den delvis kulverterade
e Komarksbä
äcken. Tyvärr saknas dett i detaljplane
en
utrymme fö
ör en mer eko
ologisk dagvvattenhantering i form av t.ex. svackd iken, öppna
diken, överrsilningsytor och biofilter. Återstående
e reningsalte
ernativ utgörss då av
oljeavskilja
are och ev. filter för rännsstensbrunnarr.
Det kan också vara förd
delaktigt att fförse de plan
nerade dagva
attenutloppeen från områd
det
med avstän
ngningsanord
dningar för a
att möjliggöra
a en avstängning vid olyccka eller spill av
förorening i området, sa
amt för att ku
unna förhindra att brands
släckningsvaatten/skum ka
an
avrinna till recipient.
Delar av om
mrådet föreslås därför utfföras med de
elvis dubbla dagvattensyystem för att
särskilja da
agvatten med
d reningsbeh
hov eller utan
n reningsbeh
hov.
3.3.3
3 Förutsättn
ningar för fö
öreslagen d agvattenha ntering
Vid dimenssionering av nya dagvatte
enanläggning
gar har Sven
nskt Vattens publikation P 104
använts me
ed kriterier enligt nedan:


Z-vvärde 18



Klim
matfaktor 1,2
25



10 års återkom
msttid

Delar av om
mrådet (främ
mst i den norrra delen) är id
dag att betra
akta som insttängt. Sweco
o
föreslår därför att dimen
nsioneringskkraven beträfffande återko
omsttid för tryycklinje i
marknivå, inom de omrråden där ytliig markavrinning mot Kom
marksbäckenn inte kan
åstadkomm
mas genom en
e ändrad hö
öjdsättning, höjs
h
till återko
omsttiden 300 år.
Dagvattenp
pumpstatione
en i GC-porte
en föreslås dimensionera
d
as för en återrkomsttid om
m
minst ca 20
0 år. Detta lig
gger då i linje
e med förslag
g i Svenskt Vattens
V
komm
mande publikation
P 110.
Vid nederb
börd med hög
gre återkomssttid, t.ex. 100 år, ska höjdsättningen inom området
vara anpasssad så att befintliga och framtida fas
stigheter, sam
mt andra viktiiga anläggningar,
inte kan övversvämmas och att vattn
net naturligt kan
k rinna av mot recipiennten utan att
skada bebyyggelse/anlä
äggningar.
Höjdsättnin
ngen av områ
ådet är viktig
g och måste utformas så att instängdaa områden utan
u
naturliga avvrinningsväg
gar undviks.
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Gator och gångbanor
g
in
nom område
et ska om mö
öjligt vara någ
got lägre beläägna än den
n
omgivande
e bebyggelse
en, så att vattten kan rinna
a av via dem i samband m
med extrema
a
nederbördsstillfällen när dimensione rande nederrbörd överskrrids och dagvvattensystem
met är
fullt. Därförr är det viktig
gt med strate giskt placera
ade lågpunktter där störree dagvattensttråk
passerar. Det
D är även viktigt
v
att se ttill att dagvattten från hög
gre belägen bbebyggelse inte
kan avrinna
a mot lägre belägen
b
bebyyggelse och skapa oläge
enheter.
Sweco föru
utsätter att om
mrådets höjd
dsättning kan
n utformas så
å att risker föör större
översvämn
ningar inom området
o
kan undvikas, t.e
ex. vid 100-å
årsregn och hhög vattenföring i
Komarksbä
äcken.
Höjdsättnin
ngen för de lä
ägsta delarna
a av område
et och Konga
ahällagatan m
måste också
utformas så
å att bostads
shusen, specciellt källare och
o underjorrdiska garagee, inte kan ris
skera
att översvä
ämmas vid ettt katastrofsccenario då Ko
omarksbäcke
ens nivå nårr upp till
Kongahälla
agatans lägstta punkt och kan rinna vidare söderut över gatan.. Detta gällerr då
också samhällsviktiga anläggningar
a
r, som t.ex. transformatorstationer, m
mm.
Planerade byggnader bör
b få en socckelvisning om minst 30 cm.
c Marklutnningen bör va
ara
minst 1:20 inom 3 m frå
ån huset. Vid
dare ut mot gata
g
eller ann
nan mark börr lutningen vara
minst 1:50 - 1:100.
Specialstud
dier bör utförras avseende
e översvämn
ningsskydd/h
höjdsättning bbeträffande
entréerna förde
f
befintlig
ga fastighete
erna i planom
mrådets sydö
östra del.
4 Föreslage
en dagvatten
nhantering för delområ
åden
3.3.4
I samband med att omrrådet byggs o
om och explo
oateras ytterrligare komm
mer
avrinningsvvägar och av
vrinningsområ
råden att förä
ändras.
Under rubrrikerna nedan
n följer en ko
ortfattad besk
krivning av den föreslagnna
dagvattenh
hanteringen för
f respektive
e område me
ed några rele
evanta dagvaattenparame
etrar.
Delområde
enas lägen framgår av Billaga 5, se äv
ven figur 6 ne
edan.
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Figur 6. Dellområdenas lägen A-Q.

3.3.5
5 Delområde
eA
Området ha
ar ungefär sa
amma omfatttning som de
elområde 1 och
o utgörs avv Uddevallav
vägen
(mellan Kongahällagata
an och Marsttrandsvägen), men också
å delar av Kaarebyvägen.
Området är ca 1,5 ha stort
s
och utgö
örs till övervä
ägande delen
n av gatumarrk, samt en
mindre del grönytor i an
nslutning till g
gatorna. Deltagande yta bedöms till cca 0,9 ha.
repo02.docx 2012-03-29

34 (5
56)
RAPP
PORT
2015--06-10

NO p:\1330\1100152_kong
gahälla_östra_va-utrredning\000\21 leveraans\pm kongahälla vav och dagvattenutre
edning-20150610.doccx

Uddevallavvägen avvattnas idag via rännstensbrrunnar till en BTG D300 m
mm ledning, som
är belägen centralt i gatan. Om väg
gen skall byggas om kan man kanskee utforma
avledninge
en av dagvattten från väge
en så att dag
gvattnet pass
serar svackd iken/biofilter
innan det le
eds vidare ne
er i dagvatte
enledningen.
Ledningen avleder dagvattnet i nord
dvästlig riktning och ut i den
d lågt beläägna grönyta
an
söder om korsningen
k
Marstrandsvä
M
ägen/Uddeva
allavägen/Karebyvägen/R
Romelandavä
ägen.
Utifrån okulär besiktning bedöms de
et som att äv
ven dagvatten från delar av den södra
a
delen av Ka
arebyvägen avleds via rä
ännstensbrun
nnar till en le
edning med vvarierande
dimensione
er D500 mm – D225 mm – D500 mm – D300 mm
m till en lågt bbelägen mind
dre
grönyta söd
der om korsn
ningen.
I lågpunkte
en ansluter dessa ledning
gar till den sto
ora dagvatte
enkulverten (pplåt D2000 mm)
m
genom den
n norra delen
n av planomrrådet, som av
vleder dagva
attnet till Kom
marksbäcken
n.
Om Uddevallavägen sk
kall byggas o
om bör man se
s över den nuvarande leedningens
dimension (BTG D300 mm), vilken bedöms ha en
e kapacitet om ca 70 - 990 l/s.
Denna kap
pacitet föreslå
ås ökas geno
om komplette
ering av väge
ens avvattninng med grun
nda
svackdiken
n längs vägen
ns västra sid
da, där man också
o
kan errhålla en reniing av dagva
attnet
innan det le
eds ner i plåttkulverten. D
Det är också viktigt
v
att låg
gpunkten vid kulverten
utformas med
m en mycke
et god avled ningsförmåg
ga till kulverte
en i syfte att minimera ris
sker
för igensätttning och öve
ersvämning a
av den intillig
ggande GC-p
porten.
Ledningenss dimension måste ökas till PP D450 mm i den no
orra delen avv Uddevallav
vägen,
då den norrra delen av ledningen occkså föreslås
s avleda dagv
vatten från IC
CA:s
inlastningso
område och infartsgata. Detta är nöd
dvändigt då det
d föreslagn a parkerings
shuset
kommer attt byggas öve
er de nuvaran
nde utloppsle
edningarna från
f
detta om
mråde.
Man bör occkså klarlägg
ga dimension
nerna i Kareb
byvägens led
dningssystem
m och se om
omläggning
gsbehov före
eligger, samtt kontrollera behov
b
av rän
nnstensbrunnnar och dess
s
lägen.
Dimensione
erande avrin
nning från om
mråde A har beräknats
b
tilll ca 245 l/s.
Hela detta område kan idag betrakttas som instä
ängt, då inge
en avrinning idag kan ske
e
n lågpunkten
n sydväst om
m vägkorsning
gen. Sweco föreslår att m
man om möjligt
ytledes från
försöker än
ndra höjdsätttningen i väg
gkorsningen i samband med
m att GC-pporten byggs om
och Marstra
andsvägen breddas,
b
så a
att man kan undviker upp
pfyllnad av låågpunkten oc
ch
GC-porten och istället får
f en naturlig
g i västlig rikttning längs M
Marstrandsvä
ägen,
g ytavrinning
åtminstone
e för dagvatte
en från Kareb
byvägen, i fa
all de föreslag
gna dagvatteenledningarn
nas
kapacitet överskrids.
ö
De
etta behöverr utredas vida
are.
PP D450 mm
m ledningen
n föreslås få en avstängn
ningsanordning innan ansslutningen tilll
plåtkulverte
en i syfte att kunna hante
era olje-/kemikaliespill och släckvattenn vid
markavrinn
ning från Udd
devallavägen
n/Karebyväge
en och ICA:s
s inlastningsyytor (delområ
åde
D).
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3.3.6
6 Delområde
ena B och C
Områdena omfattar ned
dfarterna till GC-porten. Området
O
är ca
c 0,55 ha sttort och utgö
örs till
de delen av grönytor
g
och
h GC-vägen. Deltagande yta bedöms till ca 0,3 ha
a.
övervägand
Det föreslå
ås ingen störrre förändring
g av dagvatte
enavledninge
en inom dettaa lågområde.
Vissa juste
eringar kan do
ock behöva utföras då Marstrandsvä
M
gen skall breeddas i anslu
utning
till tunneln.
Hela detta område kan betraktas so
om instängt, då ingen avrrinning kan sske ytledes frrån
lågpunkten
n. Detta föres
slås då medfö
föra högre krrav beträffand
de systemetss förmåga attt
avleda dag
gvatten.
Dimensione
erande avrin
nning vid ned
derbörd med återkomsttid
den 20 år harr beräknats till
t ca
105 l/s.
Sannolikt kommer
k
dagv
vattenpumpsstationen att behöva flytta
as något norrrut (eller ersä
ättas
av en ny) när
n Marstrand
dsvägen bre
eddas. Pumpstationen förreslås få en nny maximal
kapacitet om
o minst ca 105
1 l/s och få
å en ny ca 65
5 m lång tryc
ckledning (PE
E TD280 mm
m)
genom Marstrandsväge
en, som anslluts till en av brunnarna på
p plåtkulverrten i den norrra
delen av planområdet.
Sweco före
eslår att man försöker änd
dra höjdsättn
ningen i vägk
korsningen i samband med att
GC-porten byggs om oc
ch Marstrand
dsvägen breddas, så att man kan unddviker avledn
ning
av dagvatte
en från vägko
orsningen ne
er i GC-porte
en och iställe
et får en natuurlig ytavrinning i
västlig riktn
ning längs Ma
arstrandsväg
gen i fall de föreslagna
f
da
agvattenlednningarnas
kapacitet överskrids.
ö
3.3.7
7 Delområde
eD
Området omfattar ICA:s
s inlastningssområde, dela
ar av takytan
n på den norr
rra delen av
n och delar av
v den nya inffartsgatan till området. Området
O
är caa 0,42 ha sto
ort
fastigheten
och utgörs till överväga
ande delen avv tak- och as
sfaltsytor. De
eltagande ytaa bedöms till ca
0,33 ha.
Då den nuvvarande avle
mrådet komm
edningsvägen
n av dagvatten från huvu
uddelen av om
mer
att försvinn
na när parkerringshuset byyggs behöve
er utloppsledningen flyttass längre norrrut
och föreslå
ås sedan följa
a infartsgatan
n en bit innan den blir ge
emensam meed ledningen som
avvattnar Uddevallaväg
U
gen till plåtku
ulverten geno
om planområ
ådets norra ddel.
set och
Förslagsviss justeras hö
öjdsättningen
n av inlastningsytan när parkeringshus
p
infartsgatan
n byggs ut, så
s att ytan få r en svag luttning ifrån hu
uskropparna i nordostlig
riktning mo
ot infartsgatan, som även den bör luta
a svagt i nord
dlig riktning. Härmed und
dviker
man att om
mrådet blir he
elt instängt, vvilket det är tiill viss del ida
ag. För att errhålla en rening
av det avrin
nnande dagv
vattnet från d
de hårdgjorda
a asfaltytorna, där den sttörsta
i den norra delen
föroreningssrisken kan finnas, föreslå
ås att ICA an
nordnar en oljeavskiljare
o
d
av inlastnin
ngsytan, som
m allt dagvatte
en från asfalltytorna då få
år passera. T
Takavvattning
gen
föreslås led
das förbi olje
eavskiljaren.
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Dagvatten från den norrra delen av iinfartsgatan föreslås att ledas ner i grrönytan mellan
infartsgatan
n och GC-vä
ägen och sed
dan anslutas till plåtkulverten. Infartsggatan bör doc
ck få
en längsgå
ående lutning
g norrut från inlastningsyttan och seda
an västerut ef
efter hörnet på
p det
föreslagna p-huset för att
a undvika yytavrinning mot
m GC-tunne
eln vid katasttrofnederbörd
d.
Dimensione
erande avrin
nning har berräknats till ca
a 60 l/s för as
sfaltytan som
m avvattnas till
t
oljeavskilja
aren och ca 20
2 l/s för takyytorna (behöv
ver dock kon
ntrolleras), saamt ca 10 l/s
s för
den norra delen
d
av infa
artsgatan.
8 Delområde
eE
3.3.8
Området uttgörs av den norra delen av planområ
ådet, mellan Marstrandsvvägen och de
et nya
p-huset. Ino
om området finns den be
efintliga bens
sinstationen i den västra delen av
området. I den centrala
a delen av om
mrådet komm
mer den nuva
arande
mrådet komm
McDonaldssrestaurange
en att flyttas ttill ett nytt läg
ge. Den östra
a delen av om
mer
liksom idag
g att utgöras av parkering
gsytor, samt även av infartsgatan till pp-huset och ICA:s
inlastningso
område. Inom
m denna del av området kommer ock
kså en elladddningsstation
n för
fordon och en transform
matorstation att placeras..
Hela detta område utgö
ör idag ett insstängt områd
de med många lokala låggpunkter. Det är
därför ange
eläget att jus
stera höjdsätttningen och om möjligt få
å en svag luttning i sydväs
stlig
riktning för hela område
et för att förb
bättra möjligh
heterna till ytlledes avlednning av dagva
atten
mot en tänkt lågpunkt där
d plåtkulve rten ansluterr till den kulverterade Kom
marksbäcken
n.
Detta är sp
peciellt viktigtt med tanke på de planerrade elanlägg
gningarna innom områdett.
Även bensinstationens nuvarande p
påfyllningsan
nordning är belägen
b
i en lågpunkt.
Området är ca 1,3 ha stort
s
och utgö
örs till övervä
ägande delen
n av asfaltsyttor, samt en del
mindre grönremsor, bensinstationen
n och McDon
nalds planera
ade nya resttaurang.
Deltagande
e yta bedöms
s till ca 0,9 h
ha.
Avledning av
a dagvatten
n inom områd
det föreslås till
t övervägan
nde delen skke genom
markavrinn
ning till ränns
stensbrunnarr, som avlede
er dagvattnet vidare till kllenare
ledningssysstem (PP D1
160 – D315 m
mm).
Bensinstatiionens pump
pområde är u
upphöjt och beläget
b
unde
er tak. Ytornaa inom
bensinstationsområdet utformas så
å att ev. spill från
f
pumpar och ytdagvaatten avleds till en
gheten för de
etta ändamåål.
icke kommunal separatt oljeavskiljarre inom fastig
Dessa ledn
ningssystem ansluts seda
an till plåtkulv
verten genom
m området i ttvå punkter efter
e
att ha passserat oljeavsk
kiljare. I ansl utningspunk
kterna föreslå
ås också
avstängningsanordning
gar innan ansslutningen till plåtkulverte
en i syfte att kkunna hante
era
olje-/kemikaliespill och släckvatten vvid markavrinning från de
elområde E.
Eventuellt kan
k en mindre del av grö
önytorna läng
gs den norra delen av om
mrådet utnyttjjas för
dagvattena
avledning/ren
ning via svacckdiken.
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Detta är do
ock avhängig
gt områdets h
höjdsättning, ev. utvidgning av bensinnstationens
hårdgjorda ytor och slänterna efter Marstrandsv
vägens omby
yggnad.
Takvatten från
f
McDona
alds föreslås anslutats dirrekt till plåtku
ulverten. Daggvatten från
körytorna fö
öreslås anslu
utas till ledni ngssystemet öster om fa
astigheten, såå att det då kan
k
passera ge
enom den pla
anerade oljea
avskiljaren eller
e
alternativ
vt en lokal oljjeavskiljare inom
i
McDonaldss fastighet.
Total dimen
nsionerande avrinning ha
ar beräknats till ca 275 l/s
s med en förrdelning om ca
c 90
l/s från den
n nordöstra delen,
d
ca 10 ll/s för McDon
nalds takytorr, ca 95 l/s föör området
nordväst om
m plåtkulvertten och ca 80
0 l/s från om
mrådets sydvä
ästra del.
3.3.9
9 Delområde
eF
Området uttgörs av det planerade pa
arkeringshus
set i den norra delen av pplanområdet.
Området är ca 0,73 ha stort och kom
mmer till öve
ervägande de
elen att beståå av det översta
parkeringsd
däcket vid öp
ppet utförand
de. Deltagan
nde yta bedöms till ca 0,660 ha vid öpp
pet
utförande. Dimensionerrande avrinn
ning har berä
äknats till max
ximalt ca 1600 l/s.
Dagvatten från parkerin
ngshuset före
eslås att avle
edas västeru
ut i syfte att m
minska
belastninge
en på plåtkulverten norr o
om parkering
gshuset. Vid öppet utföraande föreslås
s
detta dagva
atten att förs
st passera en
n privat oljeav
vskiljare inna
an det leds vvidare via en PP
D400 mm ledning mot den
d tänkta a
anslutningspu
unkten till den kulverteradde
Komarksbä
äcken, strax väster om ga
atan mellan kvarter 3 och
h kvarter 6. Ä
Även de inre
delarna av parkeringshuset skall va
ara kopplade till oljeavskiljaren för renning av
smältvatten
n och spolvatten vid reng
göring.
3.3.1 0 Delområ de G
Området uttgörs av park
kerings- och trafikytorna norr och öste
er om den pllanerade
bostadsbeb
byggelsen, samt
s
även avv kvarter 3 oc
ch ev. delar av
a ICA-fastigghetens västra
del, som skkall förses med skärmtakk.
Området är totalt ca 0,7
78 ha stort occh kommer till
t övervägan
nde delen attt bestå av
hårdgjorda ytor i form av
a parkeringa
ar/gatumark och takytor.
Deltagande
e yta bedöms
s till totalt ca
a 0,64 ha, varrav takytorna
a då utgör caa 20 % av de
en
totala delta
agande ytan (ca 0,13 ha) . Dimensione
erande avrinning har berä
räknats till
maximalt ca 175 l/s, varav ca 20 l/ss från takytorna i kvarter 3.
3
Avledning av
a dagvatten
n inom områd
det föreslås till
t övervägan
nde delen skke genom
markavrinn
ning till ränns
stensbrunnarr, som avlede
er dagvattnet vidare till kllenare
ledningssysstem (PP D1
160 – D250 m
mm) i parkerringsytorna. Dagvatten
D
fråån ICA:s skä
ärmtak
ansluts till utloppslednin
u
ngen från pa
arkeringshuse
et (delområd
de F).

repo02.docx 2012-03-29

38 (5
56)
RAPP
PORT
2015--06-10

NO p:\1330\1100152_kong
gahälla_östra_va-utrredning\000\21 leveraans\pm kongahälla vav och dagvattenutre
edning-20150610.doccx

Större dele
en av parkeringsytorna in om delområd
de G komme
er att vara prrivat mark oc
ch
dagvattnet från denna mark
m
(nordlig
g och sydlig p-yta) föreslå
ås passera vvia en privat
oljeavskilja
are innan det ansluts till u
utloppsledningen från parrkeringshuseet (delområde
e F).
op och avled
Dagvatten från körytorn
na samlas iho
ds sedan vida
are via en PP
P D400 mm
mellan kvarter 3 och 6, varefter ledn
ningen anslu
uter till den ku
ulverterade K
Komarksbäcken.
Innan anslu
utningen till kulvertarna
k
fö
öreslås en oljeavskiljare för rening avv dagvattnet från
vägytorna.
en går ihop med
m utloppslledningen frå
ån
Efter oljeavvskiljarens uttlopp föreslåss att ledninge
parkeringsh
huset till en PP
P D560 mm
m ledning inn
nan anslutnin
ngen till kulveertarna. Denna
ledning försses med avs
stängningsan
nordning i syffte att kunna hantera oljee-/kemikalies
spill
och släckva
atten vid markavrinning ffrån delområdena G och F.
Takdagvattten från kvarrter 3 föreslåss avledas via
a någon typ av
a öppen lössning (se exe
empel
nedan) inna
an det ansluts till utloppssledningen frrån området.

Exempel på öppen dagvattenavledning
g med grunt dik
ke

3.3.1 1 Delområ de H
döstra
Området omfattar ca 0,,22 ha utgörss i huvudsak av grönytor och GC-vägg på den nord
sidan av IC
CA-fastighete
en, samt möj ligen också en
e del mindre takytor (doock ej klarlag
gt).
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Det planera
as inte för nå
ågra större fö
örändringar av
a detta områ
åde i detaljpllanen annat än att
vägbredden planeras minskas
m
längss en sträcka av Uddevalllavägen.
Det behöve
er sannolikt inte ske någo
on förändring
g beträffande
e den nuvaraande
dagvattena
avledningen från
f
områdett, vilket sker via markavriinning till svaackdike och
kupolbrunn
nar i områdett, varefter da
agvattnet avle
eds via PVC D110 – D2000 mm lednin
ngar
mot gångvä
ägen mellan ICA-fastighe
eten och fasttigheten söder om dennaa. Till denna punkt
ansluter occkså en BTG D225 (ev. D
D150) mm led
dning i GC-v
vägen, som aavvattnar en
mindre del av Uddevallavägen. Dettta avvattning
gsbehov minskas när Ud devallavägens
bredd minsskas och den
nna asfaltytan
n övergår till grönyta.
Befintliga le
edningar börr klara av att även framledes avleda dagvatten
d
fråån området även
ä
om område
et storlek utö
ökas något m
med grönytor.. Det bedöms
s inte heller fföreligga någ
got
reningsbeh
hov beträffande dagvatten
navrinningen
n från detta delområde.
d
Man bör do
ock försöka klarlägga
k
alla
a ledningarna
as dimension
ner, samt om
m det även av
vleds
takvatten till ledningarna.
Deltagande
e yta bedöms
s till totalt ca
a 0,06 ha, vilk
ket kan inneb
bära en dimeensionerande
e
avrinning om
o ca 20 l/s. Detta flöde lleds sedan vidare
v
in i en BTG D300 m
mm ledning i
gårdsytan (delområde
(
I)
I mellan de båda fastigheterna här.
Man bör om
m möjligt justtera höjdsätttningen inom
m detta områd
de, så att ytaavrinning från
n
området vid
d katastrofne
ederbörd ska
all kunna ske
e ut mot Udde
evallavägen och inte in på
p
gårdsytan i delområde I eller till lågp
punkten vid den
d nordöstrra fasaden föör byggnaden
delområde J.
3.3.1 2 Delområ de I
Området omfattar ca 0,,13 ha och uttgörs av gård
dsytan mella
an de befintligga fastighete
erna i
den sydösttra delen av planområdet
p
t. Det planera
as inte ske någon
n
större förändring
beträffande
e denna dagv
vattenavledn
ning, utan de
en kommer attt liksom tidiggare ske via
servisledningar till den befintliga BT
TG D300 – D400
D
mm i gå
årdsytan. Dett kommer do
ock att
ske en utbyyggnad av tv
vå mindre bu tiksytor längs ICA-fastigh
hetens fasadd, men detta
kommer en
ndast att med
dföra en marrginell ökning
g av dagvatte
enavrinningeen.
Deltagande
e yta bedöms
s till totalt ca
a 0,10 ha, vilk
ket kan inneb
bära en dimeensionerande
e
avrinning om
o ca 30 l/s.
Den befintliga dagvatte
enledningen ((BTG D400 mm)
m har en kapacitet
k
om
m ca 160 l/s i höjd
med ICA-fa
astighetens servisanslutn
s
ningar, vilket innebär att man
m kanske bör överväga att
lägga om denna
d
ledning
g till en störrre dimension, t.ex. PP D5
560 mm efterr ICA:s
huvudanslu
utning. Man bör
b dock utre
eda mer deta
aljerat vilka ta
akytor som bbelastar ledn
ningen
och var de ansluter.
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Det är i sam
mmanhangett också viktig
gt att justera höjdsättning
gen i områdeet och säkers
ställa
att marken har en svag lutning i vässtlig riktning för
f att erhålla
a en god ytavvrinning. Sw
weco
bedömer det som att de
en östra dele
en av gårdsy
ytan idag utgö
ör ett instänggt område.
3.3.1 3 Delområ de J
Området omfattar ca 0,,32 ha och uttgörs enbart av takytorna
a på de befinntliga
fastighetern
na i den sydö
östra delen a
av planområd
det. Det plan
neras inte skee någon
förändring beträffande denna
d
dagva
attenavlednin
ng, utan den kommer att liksom tidiga
are
ntliga BTG D300 – D400 mm i gårdsyytan genom
ske via serrvisledningar till den befin
delområde I. Eventuelltt avleds dela
ar av en fastig
ghets södra takyta
t
till denn befintliga
dagvattenkkulverten läng
gs med Kong
gahällagatan
n. Detta bör undersökas
u
vvidare.
Deltagande
e yta bedöms
s till totalt ca
a 0,29 ha, vilk
ket kan inneb
bära en dimeensionerande
e
avrinning om
o ca 80 l/s.
3.3.1 4 Delområ de K
Området omfattar ca 1,,05 ha och uttgörs enbart av större de
elen av takytoorna på ICA-fastigheten
n. Det planera
as inte ske n
någon föränd
dring beträffande denna
dagvattena
avledning uta
an den komm
mer att liksom
m tidigare ske
e via servisleedningar till den
d
befintliga BTG
B
D300 – D400 mm i g
gårdsytan ge
enom delområde I, vilken kanske delv
vis
behöver läg
ggas om till en
e större dim
mension (PP D560 mm). Denna ledninng föreslås sedan
s
ansluta till en
e PP D560 mm i västlig
g riktning gen
nom delområ
åde N. dennaa ledning är då
d
endast avssedd för avled
dning av dag
gvatten från ytor
y med liten föroreningssgrad, t.ex.
takytor, gårrdsytor och grönytor.
g
Deltagande
e yta bedöms
s till totalt ca
a 0,95 ha, vilk
ket kan inneb
bära en dimeensionerande
e
avrinning om
o ca 260 l/s
s.
3.3.1 5 Delområ de L
Området omfattar ca 0,,10 ha och uttgörs enbart av takytorna
a på den befiintliga fastigh
heten
i planområd
dets södra del. Det plane
eras inte ske någon förän
ndring beträfffande denna
a
dagvattena
avledning, uta
an den komm
mer att liksom
m tidigare sk
ke via befintligg servisledning
vid fastighe
etens nordvä
ästra hörn. Hä
ärifrån föreslås att dagva
attnet avleds via en ny
PP D200 mm
m dagvatten
nledning i syydlig riktning till den föreslagna dagvaattenledninge
en i
delområde Q. Deltagan
nde yta bedö
öms till totalt ca
c 0,09 ha, vilket
v
kan innnebära en
dimensione
erande avrinning om ca 2
25 l/s.
3.3.1 6 Delområ de M
Området omfattar ca 0,,17 ha och uttgörs enbart av takytorna
a på den nyaa fastigheten
kvarter 7. Fastigheten
F
föreslås
f
ansl utas via en PP
P D250 mm
m servisledninng vid
fastigheten
ns sydvästra hörn.
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Denna ledn
ning föreslås
s sedan anslu
uta till en PP
P D560 mm i västlig riktninng genom
delområde N. denna led
dning är då e
endast avsed
dd för avledn
ning av dagvvatten från yto
or
med liten fö
öroreningsgrrad, t.ex. takyytor, gårdsytor och gröny
ytor.
Dräneringssvatten från fastigheten
f
kkan behöva pumpas
p
till da
agvattensysttemet, med
hänsyn till det
d planerad
de p-garaget längs fastigh
hetens sydvä
ästra sida occh ev. ansluta
ande
källare.
Deltagande
e yta bedöms
s till totalt ca
a 0,15 ha, vilk
ket kan inneb
bära en dimeensionerande
e
avrinning om
o ca 40 l/s.
3.3.1 7 Delområ de N
Området uttgörs av park
kerings- och trafikytorna i den södra delen
d
av plannområdet.
Området är totalt ca 0,7
75 ha stort occh kommer till
t övervägan
nde delen attt bestå av
a parkeringa
ar/gatumark och takytor, samt en minndre andel
hårdgjorda ytor i form av
grönytor. Deltagande
D
ytta bedöms ti ll totalt ca 0,55 ha. Dimensionerandee avrinning har
beräknats till
t maximalt ca 150 l/s.
Avledning av
a dagvatten
n inom områd
det föreslås till
t övervägan
nde delen skke genom
markavrinn
ning till ränns
stensbrunnarr, som avlede
er dagvattnet vidare till kllenare
ledningssysstem (PP D1
160 – D200 m
mm) i parkerringsytorna. Dagvatten
D
fråån parkeringsoch körytorrna avleds se
edan vidare vvia en PP D2
250 - D400 mm
m i västlig rriktning, vare
efter
ledningen ansluter
a
till den kulvertera
ade Komarks
sbäcken.
Dagvatten från gårdsga
atan mellan kkvarter 6 och
h 7 föreslås avledas
a
i syddostlig riktning via
någon typ av
a grund dag
gvattenränna
a (se exempe
el nedan), so
om sedan annsluts till PP D560
D
mm huvudd
dagvattenled
dningen för ta
akdagvatten. Orsaken tilll val av dennna typ av
dagvattena
avledning är att gatan kom
mmer att byg
ggas strax ov
van parkeringgsgaragets
takkonstrukktion, varför en grund avlledningsanorrdning är nöd
dvändig.
Innan anslu
utningen till kulvertarna
k
fö
öreslås en oljeavskiljare för rening avv dagvattnet från
de mest förrorenade yto
orna. Efter oljjeavskiljarens utlopp före
eslås att lednningen går ihop
med lednin
ngen som avlleder dagvattten från tak- och gårdsyttor till en PP D680 mm le
edning
innan anslu
utningen till kulvertarna.
k
P
Planerad ans
slutningsledn
ning bör ökass från PP D4
450
mm till PP D680 mm. Denna
D
lednin g förses med
d avstängnin
ngsanordningg i syfte att kunna
e-/kemikalies
spill och släcckvatten vid markavrinnin
m
ng från delom
mrådena H - N.
hantera olje
m kan var lämplig
Nedan redo
ovisas exempel på några
a typer av utfformning med rännor, som
längs med gårdsgatan.
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Exempel på dagvattenavle
edning med tä
äckt ränna

edning med tä
äckt ränna inte
egrerad med kantsten
k
Exempel på dagvattenavle
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Exempel på dagvattenavle
edning med öp
öppen ränna

3.3.1 8 Delområ de O
Området uttgörs av taky
ytorna och evv. gårdsytor i kvarter 6.
Området är totalt ca 0,1
14 ha stort occh kommer till
t övervägan
nde delen attt bestå av
hårdgjorda ytor i form av
a takytor, sa
amt kanske en
e del gårdsy
ytor. Deltagaande yta bedö
öms
till totalt ca 0,13 ha. Dim
mensioneran
nde avrinning
g har beräkna
ats till maxim
malt ca 35 l/s.
Dagvattnett från detta område föres lås att avleda
as ytledes via grunda dikken eller ränn
nor,
direkt till de
en planerade
e grunda pryd
dnadsdammen direkt väs
ster om kvartter 6 i syfte att
a
skapa en trrevlig utemiljö och se till a
att dammen förses med gratis
g
vatten i så stor
som ansluts
utsträckning som möjlig
gt. Dammen skall då förs
ses med ett bräddavlopp,
b
s till
det övriga dagvattensys
d
stemet i lämp
plig punkt, fö
örslagsvis strrax uppström
ms där
huvuddagvvattenledning
gen (PP D680
0 mm) från delområde
d
N ansluter till den kulverte
erade
Komarksbä
äcken.
Dräneringssvatten från fastigheten
f
kkan behöva pumpas
p
till da
agvattensysttemet, med
hänsyn till det
d planerad
de p-garaget längs fastigh
hetens östra sida och ev.. anslutande
källare.
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Exempel på öppen dagvattenavledning
g med grunt dik
ke

3.3.1 9 Delområ de P
Området uttgörs av taky
ytorna och evv. gårdsytor i kvarter 10.
Området är totalt ca 0,1
12 ha stort occh kommer till
t övervägan
nde delen attt bestå av
a takytor, sa
amt kanske en
e del gårdsy
ytor. Deltagaande yta bedö
öms
hårdgjorda ytor i form av
till totalt ca 0,11 ha. Dim
mensioneran
nde avrinning
g har beräkna
ats till maxim
malt ca 30 l/s.
Dagvattnett från detta område föres lås att avleda
as ytledes via grunda dikken eller ränn
nor,
till den plan
nerade grund
da prydnadsd
dammen dire
ekt väster om
m kvarter 10 i syfte att ska
apa
en trevlig utemiljö
u
och se
s till att dam
mmen förses med gratis vatten
v
i så stoor utsträckning
som möjligt. Dammen skall
s
då förse
es med ett brräddavlopp, som ansluts till det övriga
a
dagvattenssystemet i läm
mplig punkt, förslagsvis strax
s
uppströ
öms där
huvuddagvvattenledning
gen från delo
område N ans
sluter till den
n kulverterad e
Komarksbä
äcken.
Dräneringssvatten från fastigheten
f
kkan behöva pumpas
p
till da
agvattensysttemet, med
hänsyn till ev.
e anslutand
de källare, d å huset är re
elativt lågt be
eläget i ansluutning till
Komarksbä
äcken.
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3.3.2
20 Delområ de Q
Området omfattar ca 0,,50 ha och uttgörs av GC--väg, gång- och
o grönytorr längs den norra
n
delen av Ko
ongahällagatan, samt kvvarter 14 med
d omgivande
e mark i planoområdets
sydöstra de
el. Även trafikytorna i ansslutning till de
en norra dele
en av cirkulaationsplatsen
n vid
planområde
ets södra entré ingår i om
mrådet.
Dagvatten från område
et föreslås attt avledas via
a rännstensbrrunnar till en PP D200 – D400
mm dagvatttenledning lä
ängs med G C-vägen på den norra sid
dan av Konggahällagatan.
Om möjligt föreslås dag
gvattnet från trafikytorna i anslutning till cirkulationnsplatsen oc
ch
kvarter 14 att
ackdiken/bio
a avledas ytledes
y
till sva
ofilter, som anordnas på llämpliga ställen.
I denna växxtlighet erhålls en rening av dagvattnet från gatuy
ytorna innan det avleds vidare
v
till dagvatte
enledningarn
na.
Dagvattnett från område
e Q och L avvleds sedan mot
m sydväst till BTG D8000 mm lednin
ngen
vid den syd
dvästra delen
n av cirkulatio
onsplatsen, strax innan dess
d
anslutn ing till
PP D450 mm
Komarksbä
äcken. Den nya
n dagvatte
enledningen föreslås
f
få diimensionen P
m vid
korsningen
n med Konga
ahällagatan.
Deltagande
e yta bedöms
s till totalt ca
a 0,30 ha, vilk
ket kan inneb
bära en dimeensionerande
e
avrinning om
o ca 80 l/s. Det föreligge
er dock en viss osäkerhe
et om det ockkså kan finna
as
takytor inom
m delområde
e J, som avva
d
Q varför den fööreslagna
attnas mot delområde
ledningen har
h dimensio
onerats för attt även kunna
a avleda detta dagvattenn.
Det är i sam
mmanhangett också viktig
gt att se överr höjdsättning
gen i områdeet och säkers
ställa
att marken har en svag lutning i vässtlig riktning för
f att erhålla
a en god ytavvrinning.
Sweco bed
dömer det so
om att den nu
uvarande norrra delen av området, däär kvarter 14
planeras, utgör
u
ett instä
ängt område . Delar av gå
ångytorna län
ngs med fasaaderna vid den
östra delen
n av delområde J komme
er sannolikt även
ä
i fortsätttningen att uttgöra ett insttängt
område, då
å fastighetern
nas entrédörrrar är mycke
et lågt belägn
na.
I en katastrrofsituation kan
k dagvatte n komma attt avledas ytle
edes norrut inn i planområdet
mot Komarrksbäcken via
a lågstråket mellan kvartter 6 och 10 om
o inte Konggahällagatan
n
befintliga höjdsättning förändras
f
oc h att dagvattten från områ
ådet istället kkan avrinna
ot Komarksbä
äcken söder om kvarter 10,
1 vilket är önskvärt.
ö
ytledes mo
För att kunna hantera ev.
e olje- ellerr kemikaliesp
pill, samt släc
ckvatten inom
m området
föreslås attt även PP D4
450 mm utlop
ppsledningen förses med
d en avstänggningsanordn
ning
innan den ansluts
a
till de
en befintliga BTG D800 mm
m ledningen strax innann dess utlopp
pi
Komarksbä
äcken.
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3.3.2
21 Samman
nfattande ta
abell föresla
agen dagvatttenhanterin
ng
I tabellen nedan
n
visas en
e sammanfa
attning av de
e viktigaste dagvattenpar
d
rametrarna.
Tabell 2. Framtida avrinn
ning för delo mråden
Delom
mråde

Total area
a (ha)

Framtida bed
dömd
deltagande are
ea (ha)

Framtida dime
ensio
onerande flöde
e (l/s)
10 års regn
n

A

1,50
0

0,90

245

B

0,05
5

0,04

10

C

0,50
0

0,26

70

D

0,42
2

0,33

90

E

1,30
0

0,90

245

F

0,73
3

0,58

160

G

0,78
8

0,64

175

H

0,22
2

0,05

15

I

0,13
3

0,10

30

J

0,32
2

0,29

80

K

1,05
5

0,95

260

L

0,10
0

0,09

25

M

0,17
7

0,15

40

N

0,75
5

0,55

150

O

0,14
4

0,13

35

P

0,12
2

0,11

30

Q

0,50
0

0,30

80

TOTA
ALT

8,8

6,4

1 740

3.3.2
22 Exempell på renings
sanläggning
gar och rän ndalar för dagvatten
d
Nedan visa
as några exe
empel på dag
gvattenanläggningar som
m skulle kunn a användas inom
detaljplane
eområdet vid mindre grön
nytor och parrkmark.
Nedsänkta växtbäddar
Utjämningssmöjligheter kan skapas i nedsänkta planteringsutrymmen, soom anpassas
s till
utemiljön, så
s kallade ”ra
ain gardens”” eller ”biofilte
er”, se exempel nedan. D
Dessa kan
konstruerass som rena infiltrationspla
anteringar eller som plan
nteringar därr infiltrationen
n sker
till dränerin
ngen i botten av planterin gsutrymmet..
Nedsänkta växtbäddar bidrar till båd
de rening oc
ch utjämning av dagvattenn och kan så
åledes
v
n eller avrinn ing från park
keringsplatse
er.
passa för vägdagvatten
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Exempel på nedsänkta pla
anteringsutrym
mmen som bid
drar till rening och fördröjninng av dagvatte
en, så
kallade ”rain
n gardens” elle
er biofilter
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Exempel på nedsänkta pla
anteringsutrym
mmen som bid
drar till rening och fördröjninng av dagvatte
en, så
kallade ”rain
n gardens” elle
er biofilter

Svackdiken
n och makad
damdiken
Svackdiken
n är flacka, växtbeklädda
v
a diken som utjämnar
u
och
h renar dagvaatten. De bör
utformas med
m en släntlutning på 1:3
3 eller flacka
are. Svackdik
ken skall funggera både so
om
transportsyystem och för magasineriing av dagva
attnet och kan förses medd strypt utlop
pp för
att vidaregå
ående flöde skall begrän sas.
Fördelar med svackdike
en är att gräss och växter ger ett visst motstånd m
mot vattnet oc
ch har
e effekt. Med
d underliggan
nde makadam
m kan
därmed en fördröjande och renande
utjämningsskapaciteten ökas. En nacckdel är att den
d flacka lutningen gör aatt svackdike
en tar
stor yta i an
nspråk. För att
a de skall b
behålla sin hy
ydrauliska funktion och föörmåga att ta
a
hand om fö
öroreningar krävs
k
viss skö
ötsel i form av
a gräsklippn
ning etc.
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Exempel på svackdike och exempelsekktion med und
derliggande ma
akadam
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Exempelbild
d på avskärand
de makadamd
dike och exem
mpelsektion förr makadamdikke med avskärrande
funktion

å olika typerr av ränndala
ar
Exempel på
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4

Kommenttarer avsee
ende höjds
sättning

4.1

Allmänt
ngen utgör en
n viktig del a
av områdets planläggning
g, speciellt m
med hänsyn till
Höjdsättnin
ytledes avle
edningsmöjliigheter av da
agvatten mott recipient i fa
all dagvattennsystemets
dimensione
erande kapacitet överskrrids, t.ex. vid ett regn med
d 100 års åteerkomsttid eller
om det upp
pstår problem
m med dagva
attenanläggn
ningarna (igensättning/ska
kador).
Om inte de
essa möjlighe
eter till ytavri nning finns eller
e
skapas kan detta ledda till
marköversvvämningar med
m stora olä
ägenheter, sa
amt i sämsta fall till skadoor på byggna
ader
och parkera
ade fordon. Bilaga
B
6 visa
ar befintliga markhöjder
m
och
o nya föresslagna
markhöjderr.
Det finns id
dag ett antal instängda lå
ågområden in
nom planomrrådet på grunnd av områdets
nuvarande höjdsättning
g. Det finns o
också en hind
drande barriä
är i lågområddet mellan ös
stra
an, som idag
g har en lägstta nivå om ca
och västra Kongahälla i form av Ko ngahällagata
erka val av h
höjdsättning inom
i
planom
mrådet (t.ex. llägsta golvnivå).
+6,2 m, vilkken kan påve
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Det har inte
e utförts någon övergripa
ande översvä
ämningsstudie beträffandde de aktuella
delarna av Kungälvsom
mrådet i händ
delse av ett katastrofscen
k
nario, t.ex. ettt 100-årsreg
gn i
kombinatio
on med höga flöden i Kom
marksbäcken
n, varför neda
anstående föörslag till
höjdsättning endast utg
gör relativt grrova bedömn
ningar med hänsyn
h
till säkkerhet
e översvämning av byggn
nader.
beträffande
Nedan följe
er kommenta
arer angåend
de framtida höjdsättning
h
av
a några olikka delar av
området. Föreslagen
F
hö
öjdsättning frramgår av Bilaga 5.
4.2

Bostadskvvarteren i om
mrådets vässtra del
För att erhå
ålla en god säkerhet
s
betrräffande marrköversvämningar i syfte att förebygga
risker för skkador på byg
ggnader före
eslås att park
kstråket väste
er om bostaddskvarteren
utformas so
om ett lågom
mråde med e n svag lutnin
ng i sydlig rik
ktning, samt m
med en
föreslagen höjdsättning
g enligt Bilaga
a 5.
o
viktigt att skapa ettt lågstråk frå
ån cirkulation
nsplatsen i pllanområdets
Det är här också
nordvästra del i sydlig riktning
r
mella
an kvarter 2 och
o kvarter 3 ner mot paarkstråket.
De korsand
de vägarna i parkstråket föreslås få lä
ägsta nivåer om ca +6,7 m och ca +6
6,4 m.
Kongahälla
agatan föreslås också attt sänkas i anslutning till korsningen
k
m
med kulvertarrna till
en lägsta nivå
n
om ca +6
6,2 m.
Det föreslå
ås då också att
a fastighete
erna i kvarterren 3, 6, 7 oc
ch 10, samt M
McDonalds
restaurang, ges en golv
vnivå om min
nst ca 0,5 m ovan Kongahällagatans föreslagna lä
ägsta
nivå. Detta skall då kun
nna ge en go
od säkerhet i fall problem uppstår medd den
kulverterad
de Komarksb
bäckens avle
edningsförmå
åga i samban
nd med ett kaatastrofscena
ario.,
t.ex. ett 100
0-årsregn eller kulverthavveri, etc. De på Bilaga 5 föreslagna läägsta
golvnivåern
na är framtag
gna utifrån in
ntilliggande befintliga/före
b
eslagna markknivåer och
säkerhet med
m hänsyn till översvämn
ningsrisker.
Om inte kulvertarna räc
cker till komm
mer det då attt ske en upp
pdämning i d et låglänta
parkstråkett och till sist kommer vattten att avrinn
na ytledes öv
ver Kongahälllagatan och
vidare ner längs bäcken
ns naturliga ssträckning mot
m Nordre ällv utan risk föör skador på
å
byggnader inom planom
mrådet. Även
n nedströms bäcksträckn
ning föreslås därför att se
es
över avsee
ende eventue
ella barriärer..
Då Kongah
hällagatans nya
n lägsta nivvå har föreslagits till ca +6,2
+
m föresllås golvnivåe
erna
för McDona
alds och bos
stadsfastighe
eterna i Kong
gahälla östra till mellan caa +7,2 – 8,0 m.
Markytorna
a runt fastigheterna bör o
också få en lu
utning ut från
n byggnadernna om minst ca
1:20. Detta
a gäller då oc
ckså för den befintliga byggnaden i de
elområde L.
Det är i dettta sammanh
hang också vviktigt att säk
kerställa att in
nte heller neddfarten till
parkeringsg
garaget ellerr ev. källarne
edgångar kan
n riskera att översvämma
ö
as.
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4.3

Vägområd
den runt dettaljplaneom
mrådet
Vid ombygg
gnad av vägarna runt pla
anområdet fö
öreslår Swec
co att höjdsätttningen juste
eras
så att avled
dningen av dagvatten
d
till planområdets dagvattenanläggningaar och till GCporten minimeras. Detta
a gäller då frrämst Kareby
yvägen/Rom
melandavägenn, samt
Marstrandssvägen.
Man bör försöka justera
a väglutninga
arna och ske
evningen gen
nom vägkorssningen så attt man
svägens lågpunkt i nära aanslutning till
erhåller en svag västlig riktning mott Marstrands
Komarksbä
äcken, där da
agvattnet kan
n tas in till de
en kulvertera
ade bäcken i fall befintliga
a
avledningssystem till plåtkulverten g
genom plano
området är fu
ullt utnyttjadee.
Uddevallavvägens avvatttning måste sannolikt äv
ven i framtide
en ske på ettt liknande sä
ätt
som idag, då
d höjdsättniingen är svå r att förändra
a. Man bör dock försöka minimera ris
skerna
för avlednin
ng mot GC-p
porten vid ettt katastrofreg
gn.
Det behövss ingen större
e justering avv Kongahälla
agatans nivå
åer annat än att man bör
försöka ska
apa en lågpu
unkt i nära an
nslutning till Komarksbäc
K
ckens korsninng med gatan i
syfte att minimera riske
er för skador på byggnade
er inom planområdena viid eventuella
a
dämningsp
problem i sam
mband med kkatastrofnederbörd. Det är
ä också önsskvärt att om
möjligt undvika markavrinning från ttrafikytorna i anslutning till cirkulationnsplatsen in i
planområde
et.

4.4

Delområde D
ICA:s inlastningsyta bör få en ny hö
öjdsättning med
m en svag lutning mot nnordost.
ning i nordlig riktning och sedan i sydvvästlig riktnin
ng
Infartsgatan föreslås få en svag lutn
efter passa
age av parkeringsgaragetts norra hörn
n.

4.5

Delområde E
Detta områ
åde är det dä
är mest åtgärrder krävs för att förbättra
a möjligheterr till ytavrinning,
gt. Det komm
då stora de
elar av områd
det är instäng
mer också attt finnas
översvämn
ningskänsliga
a anläggning ar i form av bensinstation
nen, tranform
matorstation och
laddningsstation för elfo
ordon, samt McDonalds restaurang (fföreslagen ggolvnivå ca +7,2
m).
Markytorna
a i området fö
öreslås därfö
ör att justeras
s höjdmässig
gt och få en ssvag lutning i
västlig riktn
ning mot en föreslagen
f
lå
ågpunkt norr//väster om ciirkulationsplaatsen vid
Gymnasieg
gatan, varifrå
ån ytledes ma
arkavrinning kan ske mot det lågt bellägna parkstråket
med den ku
ulverterade Komarksbäc
K
ö
och väs
stra Kongahäällaområdena.
ken mellan östra

repo02.docx 2012-03-29

55 (56)
RAPP
PORT
2015--06-10

NO p:\\1330\1100152_kong
gahälla_östra_va-utredning\000\21 leveraans\pm kongahälla vav och dagvattenutre
edning-20150610.doccx

4.6

Delområde I
Man bör jusstera höjdsättningen inom
m gårdsytan och säkerställa att den ffår en svag lu
utning
i västlig rikttning.

4.7

Delområde Q
Den nordösstra delen av
v området utg
gör idag ett instängt områ
åde och det är viktigt att
maken här höjs när ma
an bygger pu nkthuset (kvarter 14), så att marken iistället kan få
å en
lutning i syd
dvästlig riktn
ning. Speciellla översvämningsskydda
ande åtgärdeer kan dock
behöva vidtagas beträfffande fastigh
hetsentréerna längs de sydöstra och östra sidorna
a av
n i delområde
e J. Dessa en
ntréer är lågtt belägna och detta bör sstuderas vida
are för
fastigheten
att hitta lössningar för att minska öve
ersvämningsriskerna här.

5

Kostnads
sberäkning
g för VA-oc h dagvatte
enanläggningar
En översikttlig kostnads
sbedömning h
har utförts fö
ör de föreslag
gna VA-och ddagvatten
anläggning
garna. Kostna
ader för rivni ng av befintliga anläggningar har intee beräknats.
VA- och da
agvattenkostn
naden för GA
ATU-enheten
n blir ca 2,6 miljoner
m
kr.
VA- och da
agvattenkostn
naden för VA
A-enheten blir ca 7,4 miljo
oner kr.
Totala kosttnaden uppskattas att bli ca 10 miljon
ner kr för nya
a VA-och
dagvattena
anläggningarr. I kostnaderrna ingår ej påslag
p
för ofö
örutsett, förbberedande
arbeten, ge
eotekniska fö
örstärkningså
åtgärder sam
mt projekterin
ng och fullkom
mlig byggledning.
Det finns också en hel del
d osäkerhe
eter kring anläggningskos
stnaden då inngen ordentlig
geoteknisk undersöknin
ng har genom
mförts. Redo
ovisning av ko
ostnader för
et/gemensam
mhetsanläggn
ningar samt kostnader in
nom kvarterm
mark har inte
samfällighe
utförts i den
nna utredning.

SWECO
Västra Reg
gionen
VA-system

Ove Nordm
mark

Khatira Seyed

Uppdragsle
edare

ndläggare
Han
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