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Kungälvs kommun

Trafikverkets samrådsyttrande gällande ansökan
om tillstånd för omgrävning av Tjuvkils dike,
Kungälvs kommun
Ärendet
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende för yttrande. I samband med detaljplanearbete i ett område i Tjuvkil, Kungälvs kommun, konstaterades att ett dike som leder genom
området inte klarar av att ta hand om den mängd dagvatten som kan uppstå vi större flöden. För att förebygga framtida problem med översvämningar ansöker Kungälvs kommun
om tillstånd enligt Miljöbalken för att gräva om diket.

Infrastruktur
Det aktuella diket passerar under väg 168 där Trafikverket är väghållare. Åtgärder som
föreslås är ett utbyte av befintlig trumma med dimension 800 mm till en trumma med
dimension 1400 mm. Det är även av vikt för översvämningsproblematiken att delavrinningsområde 10 inte avvattnas till diket genom vägtrumma eller liknande under väg 168.
Trafikverket planerar att bygga om väg 168 genom Tjuvkil för att förbättra trafiksäkerheten, särskilt för oskyddade trafikanter. Även framkomligheten för busstrafiken ska förbättras. Åtgärder som planeras är breddning av körbanan, en ny gång- och cykelväg, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningarna, gångpassager samt upprustning av busshållplatser.

Trafikverkets synpunkter

TMALL 0049 Beslut v 1.0

Trafikverket har inget att erinra mot sökt tillstånd till omgrävning av Tjuvkils dike. När
det gäller utbyte av trumma under väg 168 ska detta samordnas med Trafikverkets vägprojekt. Dialog ska ske med Trafikverkets avvattningsspecialist, drift- och underhållansvarig projektledare, projektledare för vägprojektet, åtgärdsplanerare och samhällsplanerare. I ett första skede kan samhällsplanerare vara kontaktperson.
Följande frågor ska besvaras i dialogen;
- Om delavrinningsområde 10 inte avvattnas till diket genom vägtrumma eller liknande under väg 168, hur och var ska detta område i så fall avvattnas?
- Är föreslagen dikesutformning vanlig? Hur ska det underhållas, och hur kommer
maskiner intill?
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Med vänlig hälsning

Ann-Charlotte Eriksson
Samhällsplanerare
Trafikverket Region Väst
Vikingsgatan 2-4
405 33 GÖTEBORG

Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Ann-Charlotte Eriksson
Samhällsplanering
Direkt: 010-123 61 36
Ann-charlotte.c.eriksson@trafikverket.se
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