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SAMMANFATTNING

Detta är en dagvattenutredning som gjorts på uppdrag av Kungsbacka kommun. Utredning gäller
befintlig dagvattenhanteringen i programområdet norra Kyvik och Ekekullen i centrala Kullavik.
Området och omfattar cirka 37 ha oplanerad, men delvis bebyggd mark.

Denna utredning syftar till att, utifrån en tidigare översiktlig dagvattenutredningen från 2016, mer
detaljerat utreda och redovisa hur dagvattnet hanteras inom området. Denna utredning omfattar
inventering och redovisning av områdets befintliga dagvattenhantering.

Rapporten identifierar instängda områden och ytliga rinnvägar, två aspekter som är viktiga att ta
hänsyn till vid exploatering för att skydda, både för ny och befintlig bebyggelse, mot höga flöden
och översvämningar.

Området har delats in i mindre avrinningsområden och avvattningen av dessa är beskriven. Ett
antal platser har identifierat där ytterligare utredning krävs för att klargöra förutsättningarna för
befintlig dagvattenavledning inom området.

Vi fältbesök konstaterades att ett flertal ledningar saknas i den kommunal VA-kartan. För framtida
exploateringar kommer det krävas mera detaljerade utredningar för att säkerställa en säker
dagvattenhantering för respektive område.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE
På uppdrag av Kungsbacka kommun har Tyréns AB gjort en utredning gällande befintlig
dagvattenhanteringen i programområdet Norra Kyvik och Ekekullen i Kullavik.

Området ligger i centrala Kullavik och omfattar cirka 37 ha oplanerad mark, delvis bebyggd med
bostäder. Programmet syftar till att utreda möjligheten, och förutsättningarna, för en planläggning
för bostäder inom området, både befintliga och nya. Det är inte helt klargjort hur programområdets
avvattnas idag. En översiktlig beskrivning av avrinningsområdet för planen finns i
”Dagvattenutredning Kullavik” utförd av Tyréns, daterad 2016-11-23.

Denna utredning syftar till att, utifrån den översiktliga dagvattenutredningen, mer detaljerat utreda
och redovisa hur dagvattnet hanteras inom området. Denna utredning omfattar inventering och
redovisning av områdets befintliga dagvattenhantering. Utredningen ska även undersöka om det
finns delar av planområdet som är direkt olämpliga för byggnation med avseende på
dagvattensituationen.

2 METODIK
En GIS-analys har gjorts utifrån höjddata med 1 x 1 meter upplösning. I GIS-analysen kartläggas
instängda områden och ytliga rinnvägar beräknas. Utifrån de beräknade rinnvägarna genereras
även avrinningsområden. Med hjälp av primärkartan har fria vattenytor, bäckar och diken
identifierats.

Med resultaten från GIS-analysen genomfördes ett fältbesök där ytterligare trummor och
dagvattenledningar identifierades. Utifrån detta sammanställs en beskrivning av hur avvattningen
idag fungerar inom programområdet.

3 FÖRUTSÄTTNINGAR
Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, men kommunalt
dagvattenledningsnät finns i stora delar av området. Sannolikt finns även privata
dagvattenanläggningar och vägdiken.

Dricksvatten och spillvattenledningar finns utbyggda i området.

Kungsbacka kommun vill att beräkningar och eventuella förslag till dagvattenlösning görs enligt
Svenskt Vattens standard, P110 ”Dimensionering av allmänna avloppsledningar”.

Underlag:
· Primärkarta i dwg-format
· Allmänt VA-nät i dwg-format
· Digital höjddata
· Karta som visar programområdet
· Ortofoto
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4 BESKRIVNING AV UTREDNINGSOMRÅDET
Norra Kyvik och Ekekullsområdet ligger i Kullavik som är lokaliserat i det norra kustområdet av
Kungsbacka kommun (Figur 1). Drygt 10 km nordväst om Kungsbacka.

Figur 1 (bakgrundskarta: eniro.se)

Utredningsområdet består till hälften av låg bebyggelse, ungefär en fjärdedel skog och en stor andel
åkermark, se tabell nedan.

Tabell 1 Markanvändning i utredningsområdet.

Skog, barr- och blandskog 26%
Åker 17%
Annan öppen mark 6%
Låg bebyggelse 50%

Marknivåerna varierar mellan +5 och + 60 meter. Det lägsta området är beläget i områdets södra
del och de högsta nivåerna är bergsknallarna i nordöst (Figur 2).
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Figur 2 Marknivåerna varierar mellan +5 och + 60 meter i utredningsområdet.

Det finns en bäck / ett dike i nordsydlig riktning, detta är delvis kulverterat. I de kuperade delarna i
nordost finns naturliga små tjärn med stående vatten.

Enligt jordartskartan från SGU består jordlagren inom utredningsområdet huvudsakligen av glacial
lera (ca 2/3) och urberg (ca 1/3). Man kan också hitta minde områden med sand (Figur 3).
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Figur 3 SGU jordartkarta

Två geotekniska undersökningar har sedan tidigare utförts inom utredningsområdet. En för Kyvik
4:251 med syfte att bestämma förutsättningarna för grundläggning av bostadshus och en för Kyvik
4:169, även den för bostadshus. Platserna är markerade i Figur 3.

Kyvik 4:251 ligger i ett område med omväxlande bergspartier och lera. Undersökningen gjordes
2017 av Inhouse Teck Geoteknik AB. I undersökningen har djup till fast botten varierat mellan 3,5
och 9 meter under markyta. Enligt den geotekniska undersökningen utgörs jordlagren överst av 0,5
m mulljord. Där under följer torrskorpelera ned till 3-8 m djup. Leran vilar på ett lager av
friktionsjordar på förmodat berg. Ingen fri vattenytan påträffades vid undersökningstillfället i
januari 2017 (Inhouse Tech Goeteknik AB, 2017).

Undersökning för Kyvik 4:169 utfördes i maj 1985 av Flyfältsbyrån Bygg- och industrikonsult.
Enligt rapporten består jordlagren överst av siltig mylla, ca 0,4 meter tjock. Där under består
jordlagren av fast torrskorpelera, silt och sand. Berg eller block har påträffats på ett djup av 2,2-4
meter under markytan. Grundvattennivå observerade på 1,5 m under markytan (Flyfältsbyrån
Bygg- och industrikonsult, 1985).

Kyvik 4:169

Kyvik 4:251
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Figur 4 Ortofoto över utredningsområdet.
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5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

5.1 RECIPIENTER

Recipient för Norra Kyvik och Ekekullsområdet är Kyviken. Kyviken är en del av
Kräklingenområdet som enligt VISS klassats ha en måttlig ekologisk status och en ”uppnår ej god”
kemisk status, se figur 5.

Figur 5 Utlopp i recipient Kyvik.

5.2 TIDIGARE UTREDNINGEN

Programområdet norra Kyvik och Ekekullen befinner sig i vad som kallas område 2 i tidigare
utredning, ”Dagvattenutredning Kullavik” daterad 2016-11-23 (Figur 6).
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Figur 6 Utredningsområde är beläget i vad som var benämt som området 2 i den översiktliga
dagvattenutredningen för Kullavik.

5.3 BEFINTLIG AVVATTNING

Befintliga ledningssystem, diken, utlopp/recipienter, avrinningsvägar, naturlig fördröjning inom
området redovisas översiktligt i figur 7 nedan.
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Figur 7 Översikt över dagvattenledningar, bäckar, diken och vatten.

I rapporten från 2016 står följande beskrivet som berör programområdet området.

Avrinningsområde 2 avvattnas till ett dike eller mindre bäck som rinner söderut från Norra
Kyviksvägen till Kyviksvägen (Figur 8). Diket fortsätter sedan västerut utmed Kyrkvägen och
mynnar i Kyviken.
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Figur 8 Dike/bäck i sydlig riktnig som avvattnnar området.

Fastigheterna i den norra delen av avrinningsområdet - Nordöstra Ekekullsvägen och
Asplyckevägen, avvattnas av ett litet ledningsnät som har sitt utlopp i ett dike vid Norra
Kyviksvägen. Varken primärkartan eller VA-kartan innehåller någon information om hur dikets
vatten tas om hand vid Måns Väg, där diket slutar (Figur 9). Jordartskartan visar på lera i detta
område, så man kan inte anta att det finns förutsättningar för infiltration. Om vattnet leds vidare på
ytan skulle det nå ett nytt dike drygt 200 m längre söderut. Detta dike fortsätter sedan vidare
söderut, innan det leds västerut vid Kyviksvägen till Kyviken.

Dike/bäck
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Figur 9. Dike var utlopp är okänt.

I den norra delen av avrinningsområdet finns fastigheter som avvattnas via dagvattenledningar
över till andra avrinningsområden. I nordöst leds dagvatten till dikningsföretaget Lindås-Bångsbo
(Figur 10). Uppe på bergsknallarna finns flera instängda områden som i primärkartan identifieras
som vattenytor. Dessa fungerar som naturliga magasin och inströmningsområden.

Figur 10 Dagvattenledning i Västra Ekekullsvägen som leder till dikningsföretaget Lindås-Bångsbo.

Dike med
okänt
utlopp

Dagvatten leds till
dikningsföretaget
Lindås-Bångsbo
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5.4 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG OCH DIKEN

Det finns inga markavvattningsföretag inom utredningsområdet (se Figur 11).

Figur 11 Dikningsföretag närmast utredningsområdet.

5.5 INSTÄNGDA OMRÅDEN OCH YTLIGA RINNVÄGAR

Lågpunkter eller instängda områden olämpliga för byggnation.

Risken för översvämningar gör att man ska undvika bebyggelse och viktiga funktioner i
lågpunkter och instängda områden. Ett instängt område är en lokal lågpunkt i terrängen som gör
att vatten riskerar att ansamlas vid regn utan att kunna rinna vidare. Dessa kan vara naturligt
förekommande eller en följd av hur bebyggelsen utformats och placerats.

För att skydda sig mot översvämningar till följd av skyfall bör man vara noggrann med att
dagvattnet ska ha fria rinnvägar på markytan när kapaciteten i eventuella ledningsnät inte räcker
till. Man behöver också ha lämnat utrymme för lämpliga översvämningsytor ovan mark, för att inte
orsaka ohanterligt höga flöden nedströms. Grönområden, lekparker, parkeringsplatser eller
fotbollsplaner är exempel på anläggningar som går att utforma så att de även kan fungera som
dagvattenmagasin i händelse av ett extremt skyfall.

Beräknade ytliga rinnvägar, för avrinningsområde större än 1 ha samt instängda områden
presenteras i bilaga 2.

5.6 IN- OCH UTSTRÖMNINGSOMRÅDEN

Inströmningsområde är den del av ett avrinningsområde där det sker en påfyllnad av grundvattnet
(grundvattenbildning). I ett inströmningsområde strömmar vatten från markvattenzonen till
grundvattenzonen. Dessa områden är viktiga för att upprätthålla grundvattennivån i marken och är
därför värdefulla att bevara intakta.
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Motsatsen till inströmningsområde är utströmningsområde, det är där det sker ett naturligt utflöde
från grundvattenzonen till markvattenzonen, till markytan eller direkt till sjöar och vattendrag.

Grundvatten rör sig hela tiden mot terrängens lägsta delar. Där närmar sig grundvattenytan
markytan och ytvatten uppträder. I ett landskap med oregelbunden topografi kommer
grundvattnet på sin färd nedåt mot bäckdalar och sjöar att tränga upp till markytan på många lokalt
låglänta ställen. Detta kallas utströmningsområden (Magnusson, 2009).

Utredningsområdet består till största del av berg och lera. Instängda områden sammanfaller ofta
med leriga och siltiga jordar och lågt liggande områden, vilket minskar möjligheten till infiltration i
området (se Bilaga 1). I dessa områden kan man behöva satsa på fördröjningsdammar och att leda
bort dagvattnet i ledningar och diken om man önskar bebygga dem.

Runt Västra Ekekullsvägen finns flera instängda områden i ett kuperat område där jordartskartan
visa på urberg (bilaga 1). Dessa instängda områden kan förväntas vara utströmningsområden. Dvs
att grundvattnet står nära och strax över markytan vilket innebär att det bildas kärr. Detta
kuperade område fungerar även som naturliga fördröjningsmagasin och dämpar flöden vid kraftiga
regn.

Sandiga områden vid Källbackevägen och Ekekullsvägen kan antas vara inströmningsområden
(bilaga 1). Dessa kan utnyttjas till att infiltrera dagvatten vilket gynnar grundvattenbalansen.
Strax söder om det sandiga området vid Källbackevägen, där marknivån är lägre och där SGU:s
karta visar på lera Kan man förvänta ett utströmningsområde.

Det kuperade området i norra delen av utredningsområdet har många instängda områden. Här
bildas naturliga magasin/dammar och förutom att de magasinerar och fördröjer stora mängder
dagvatten, kan man även misstänka att det i viss mån sker grundvattenbildning här.

6 DIMENSIONERANDE FLÖDEN
Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden har utförts med rationella metoden enligt P110.

Dagvattenflöden för delområden har beräknats med rationella metoden enligt sambandet:

 = ( ) ∙  ∙  ∙ KF där

 är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning.

( ) är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss
återkomsttid och beror på  som är regnets varaktighet, vilket är lika med områdets rinntid.

 är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden och
dimensionerande regnintensitet.

 är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna för områdena med olika
markanvändningstyper har beräknats i ArcGIS utifrån terrängkartan.

KF är klimatfaktor. Eftersom vi enbart bestämmer dimensionerade flöde för nuläge, sätt denna till
1.

Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 5 år vilket är minimikrav vid så kallad
hjässdimensionering, dvs att en rörledning går full, i tät bostadsbebyggelse – se tabell 2.1 i P110.
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Regnets varaktighet i beräkningarna har valts till 10 och 60 minuter för korta respektive långa
regn. Regn med 10 minuter varaktighet har endast använts då det bedömts relevant med avseende
på delavrinningsområdets rinntid.

Intensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2:

Å = 190 ∗ Å ∗ ( )
, + 2                      (2)

där
Å = Regnintensitet, [l/s*ha]

= Regnvaraktighet, [minuter]
Å = Återkomsttid

Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har bedömts från Lantmäteriets
terrängkarta tillsammans med ortofoto med utgångspunkt från Svenskt Vattens publikation P110. I
terrängkartan är markyta kategoriserad enligt Tabell 2, detta går inte direkt att översätta till
lämpligt antagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vattens standard.  För varje
delavrinningsområde har därför avrinningskoefficient satts för de olika kategorierna med hänsyn
till information i ortofotot.

Tabell 2 Kategorisering av markanvändning i Lantmäteriets terrängkarta.

KATEGORI
Annan öppen mark
Skog, barr- och blandskog
Låg bebyggelse
Lövskog
Åker
Annan öppen mark utan skogskontur
Industriområde
Vattenyta
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6.1 AVRINNINGSOMRÅDEN

Med hjälp av ArcGIS har en GIS-analys gjorts för att ta fram avrinningsvägar. Hänsyn har tagits till
diken och ledningars placering på så sätt att höjdmodellen har sänkts i dessa lägen. Analysen syftar
till att dela in utredningsområdet i delavrinningsområden. Beskrivningar av de olika
delavrinningsområdena följer nedan. Översiktlig indelning visas i Figur 12.

Figur 12 översikt över delavriningsområden.

Område Area [ha]
A 15,8
B 12,0
C 2,9
D 5,5
E 17,0
F 1,7
G 2,5
H 15,4
I 3,8
J 4,7
K 4,7
L 2,0
M 2,8
N 4,7
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6.1.1 OMRÅDE A

Den nordliga delen i utredningsområdet, Asplyckevägen, Åsnekärrsvägen, Nordöstra Ekekullsvägen
och Norra Ekekullsvägen. Detta område leds på olika sätt till dagvattennätet som ligger i
Asplyckevägen – Åsnekärrsvägen – Nordöstra Ekekullsvägen, ledingen är av dimension 300 mm.
Sista biten mellan Asplyckevägen och utloppet ligger två parallella ledningar av dimension 300 mm.
Ledningarna har utlopp i ett dike i Asplyckevägens förlängning, beläget i område G (beskrivs i
avsnitt 6.1.2).

Det är oklart vad som händer med dagvattnet från område A, mer om detta i nästa avsnitt, 6.1.2.

Figur 13 Ortofoto över område A. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde A är markerat
med vit.

Utlopp,
dimension
450 mm
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I norra Ekekullsvägen finns ingen dagvattenledning, det är ganska bra fall på gatan och runt gatan
finns delvis diken.

I gränsen mellan fastigheterna KYVIK 4:127 och KYVIK 4:28, finns ett dike som leds till
dagvattenledningen i Åsnekärrsvägen. Detta dike avvattnar ett instängt område (Figur 14).

Figur 14 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde A är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 15 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde A.

Tabell 3 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området A.

Delavrinningsområdet bygger till stora delar på att vattnet rinner ytledes och via diken för att nå
dagvattenledningen. Det dimensionerande för ett 60 minuters regn är ca 230 l/s.
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6.1.2 OMRÅDE G

Område G ligger till största delen utanför utredningsområdet och är definierat som det område som
avrinner till ett större dike i Åsnekärrsvägens förlängning. Detta dike tar även emot vatten från
område A. Diket har en ledningsmynning, dimension 450 mm, i sin södra ände som borde fungera
som inlopp och ta emot dikets vatten (Figur 16). Det är okänt vad detta är för ledning och var
dagvattnet sedan tar vägen. Enligt VA-kartan finns enbart kommunala ledningar för spillvatten i
gatan. Oavsett vilken väg vattnet leds, är det rimligt att anta att det så småningom når bäcken via
ett utlopp vid Kullaviks Korshamnsväg.

Den del av område G som ligger inom utredningsområdet avrinner ner mot Norra Kyviksvägen. På
motstående sid av vägen finns i dagsläget en äng och i kanten av ängen följer ett dike som via en
mindre trumma leder vattnet till det större diket utmed ängens nordvästra kant.

Figur 16 Ortofoto över område G. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och
dagvattenledningar med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och
delavrinningsområde G är markerat med vit.

Inlopp,
dimension
450 mm
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Det okända inloppet avvattnar ett instängt område (figur 17) vilket ställer höga krav på att
avledningen av dagvattnet fungerar. En underdimensionerad eller igensatt ledning medför
marköversvämning då det saknas sekundära ytliga rinnvägar. Det är viktigt att utreda saken
närmare, i synnerhet om det planeras för ytterligare bebyggelse.

Figur 17 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde G är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.

Inlopp,
dimension
450 mm



Uppdrag: 287014, Dagvattenutredning Norra Kyvik och Ekekullsområdet, 2019-01-18

Beställare: Kungsbacka kommun Slutrapport

O:\GBG\287014\R\_Text\Dagvattenutredning slutrapport.docx

24(66)

Figur 18 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde G.

Tabell 4 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området G.
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6.1.3 OMRÅDE B

Område B är ett stort område på 12 ha. Område A och G, 16 respektive 2,5 ha, ligger på uppströms
detta.

Det finns inga kommunala dagvattenledningar i område enligt VA-kartan. Beräknade rinnvägar
visar på att dagvatten från område G bör ta sig via Måns väg och baksidan av bostadshusen på norra
sidan om Kullaviks Korshamnväg till bäcken i områdets sydöstra kant. Till detta dike finns ett
utlopp, men vad det är för ledning som leds hit har inte kunnat bestämmas, då den saknas i VA-
kartan (Figur 19).

Figur 19 Ortofoto över område B. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde B är markerat
med vit.
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Söder om Kullaviks Korshamnsväg är terrängen kuperad och med höga marknivåer vilket gör att
dagvattnet rinner ner mot vägen. Hela avrinningsområdet har en nivåskillnad på ca 30 m (Figur
20).

Lägsta marknivåer inom område B återfinns på baksidan av husen ut med norra sidan av Kullaviks
Korshamnsväg och det är troligt att dessa fastigheter har problem med mycket vatten i marken och
kanske även regelbundna marköversvämningar (Figur 20).

Delavrinningsområde B ligger till största del utanför utredningsområdet, men avrinner mot den
äng som ligger inom utredningsområdet, på denna äng finns dessutom ett instängt område (Figur
20).

Figur 20 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde B är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 21 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde B.

Tabell 5 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området B.
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6.1.4 OMRÅDE C

I Område C finns en kommunal dagvattenledning. Den går från fastigheten Kyvik 1:123, på Södra
Bergavägen, vidare till Östra Bergavägen och sedan till Källbackevägen. Denna dagvattenledning
leds sedan till bäcken och har sitt utlopp strax uppström om en trumma som leder bäcken under en
liten grusväg. Denna ledning är av dimension 225 mm, sista sträckan under åker fram till bäcken är
dimension 300 mm (Figur 22).

Figur 22 Ortofoto över område C. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och
dagvattenledningar med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och
delavrinningsområde C är markerat med vit.

D 300 BTG
D 225 BTG
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Område C innefattar också det avrinningsområde som ligger väster om fastighet Kyvik 1:165 vilket
avrinner ner mot ett instängt område på fastigheten (Figur 23).

Figur 23 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde C är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 24 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde C.

Tabell 6 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området C.
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6.1.5 OMRÅDE D

Område D är ca 5,5 ha stort. Det är det delavrinningsområde som ligger närmast bäcken/diket och
dagvatten leds dit ytledes på markytan. Detta område är till stora delar obebyggt.

I områdets nordligaste del, där det finns bebyggelse, är terrängen kuperad. Rinnvägarna på
markytan letar sig ner till Norra Kyviksvägen över markytan via uppfarter.

Bäcken tar även emot dagvatten från områdena B, C och E. Den passerar genom två trummor (D1
och D2) på sin väg söder ut. Trummornas dimensioner är okända och de finns inte med i VA-kartan.
Foton på dessa två trummor finns i Figur 26 och Figur 27. Vid fastigheten Kyvik 1:144 leds bäcken
in i en trumma av dimension 600 mm och övergår till område F (Figur 25).

Figur 25 Ortofoto över område D. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledingar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linjer och delavrinningsområde D är markerat
med vit.

Utlopp dim. okänd

Trumma D1

Trumma D2

D 300 BTG

D 400 BTG

Trumma 600 mm
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Figur 26 Till vänster syns utloppet i bäckens norra ände. Biden till höger är tagen i riktning söder ut, där
syns en väg med trumma D1 under.

Figur 27 Uppströms ända av trumma D2. Utloppet till höger är ledningen D 300 BTG från
delavrinningsområde C
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Figur 28 Inlopp till trumma, dimension 600, under fastighet Kyvik 1:144. Mycket grenar och löv ansamlas
här och trumman ser ut att ha problem med igensättning.

Figur 29 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde D är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 30 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde D.

Tabell 7 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området D.
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6.1.6 OMRÅDE F

Bäcken är kulverterad under fastigheterna KYVIK 1:143 och KYVIK 1:144 (Figur 31). Då detta är en
privat ledning finns ingen information om kulverteringen i den kommunala VA-kartan, inloppet kan
ses i Figur 28 och utloppet i Figur 32.

Till diket leds även en D 225 BTG som är förlagd i Bockekullevägen.

Figur 31 Ortofoto över område F. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utbredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde F är markerat
med vit.

Figur 32 Utloppet av dimension 900 mm befinner sig rakt under huskroppen. Diket är mycket igenvuxet.

Kulvert under
fastigheterna
KYVIK 1:143
och KYVIK
1:144ulvert
under

D 225 BTG
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Figur 33 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde F är markerat med svart
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 34 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde F.

Tabell 8 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheterna 10 och 60 min för området
F.
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6.1.7 OMRÅDE E

Lite drygt 50 meter norr om kulverteringen (beskriven i stycke 6.1.6, Område F) finns ett utlopp i
bäcken av dimension 400 mm. Det är ett kommunalt dagvattennät i gatorna Brännefjällsvägen och
Sydvästra Ekekullsvägen. Dagvattenledning i Brännefjällsvägen slutar vid gränsen för
utredningsområdet, men till delavrinningsområde E räknas även ett område öster om
utredningsområdet som enligt gis-analysen avrinner västerut. Norr om gatorna som avvattnas med
dagvattenledning finns ett högt beläget kuperat område. Detta område har flera instängda områden
och lågpunkter och har troligen en bra naturlig magasinerande effekt.

Figur 35 Ortofoto över område E. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde E är markerat
med vit.

Kulvertering
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Figur 36 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde E är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 37 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde E.

Tabell 9 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området E.

Då mycket dagvatten rinner till de öppna magasinerande volymer som finns i den norra delen av
avrinningsområdet, är det dimensionerande flödet i tabell 9 troligen överskattat.
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6.1.8 OMRÅDE H

Område H är ett avrinningsområde som till största delen ligger utanför utredningsområdet.
Området avvattnas dock till ett ledningsnät som har utlopp i södra änden av diket i område F,
precis innan nästa inlopp till dagvattenledningen utmed södra kanten av område I. Det innebär att
delavrinningsområde H belastar dagvattenledningen utmed Kyviksvägen i utredningsområdet.

Figur 38 Ortofoto över område H. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och
dagvattenledningar med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och
delavrinningsområde H är markerat med vit.
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Figur 39 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde H är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 40 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde H.

Tabell 10 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området H.
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6.1.9 OMRÅDE I

Område I är dels den åkermark som ligger norr om Kyviksvägen och ett litet stycke upp öster om
Källbackevägen. Detta område avrinner söder ut till de två diken som går i nord-sydlig riktning
över åkermarken. Det första diket som löper rakt igenom område I rinner söder ut och i dess södra
ände ligger en dagvattenbrunn med intag (punkt 1 i Figur 41). Det andra diket löper utmed
åkermarkens västra kant (Figur 45). Även detta dike rinner i sydlig riktning och dess vatten leds
vidare till en dagvattenledning av okänd dimension, ej redovisad i VA-kartan (punkt 2 i Figur 41).

Observationer i fält talar för att en dagvattenledning är förlagd utmed Kyviksvägen, i riktning
västerut. Denna ledning har ett inlopp (punkt 3 i Figur 41) i diket i område F och tar där emot
dagvatten från område F och H samt alla uppströms liggande områden (se Figur 12).

Ledningen tar även emot dagvatten från diket i område I (punkt 1 i Figur 41) och har sedan sitt
utlopp i ett dike beläget mellan bilvägen och GC-banan(punkt 4 i Figur 41). Detta dike tar även
emot vatten via en vägtrumma från område K (se Figur 12). En trumma under GC-banan leder
dagvatten vidare till diken i västra kanten av åkermarken i område I.

Både i diket mellan körbana och GC-väg och i diket i kanten på åkermarken visar gis-analysen på
möjlig fördröjningsvolym (se Figur 47).

Figur 41 Ortofoto över område I. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde I är markerat
med vit.

2

1Trumman under GC-väg

Vägtrumma

4

3
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Figur 42 Inlopp till dagvattenledning utmed Kyviksvägen (punkt 3 i Figur 41).

Figur 43 Brunn med intag placerad i ansluten till nord-sydligt dike (punkt 1 i Figur 41 ovan). Troligen
ansluten till okänd dagvattenledning utmed Kyviksvägen.
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Figur 44 Utlopp i punkt 2 markerad i Figur 41 ovan.

Figur 45 Diken utmed åkerns västra kant. Bild tagen i riktning norrut i punkt 2, Figur 41 ovan.
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Figur 46 Utlopp från ledning utmed Kyviksvägen (punkt 4 i Figur 41 ovan).

Figur 47 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde I är markerat med svart
linje. Blå skraffering visar på instängda områden
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Figur 48 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde I.

Tabell 11 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området I.

.
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6.1.10 OMRÅDE L

I Källbackevägen ligger en dagvattenledning av dimension 225 mm. Område L är det
avrinningsområde som rinner mot Källbackevägen och som därmed ligger på denna
dagvattenledning. Denna 225-ledning är troligen ansluten till en dagvattenledning som ligger
mellan diket i område I och diket i område J, det finns dock inga uppgifter på denna ledning i VA-
kartan. Mer om den okända dagvattenledningen i avsnitt 6.1.13.

Område L är ett kuperat område utan några större instängda områden.

Figur 49 Ortofoto över område L. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde L är markerat
med vit.
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Figur 50 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde L är markerat med svart
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 51 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde L.

Tabell 12 Beräknade dimensionerande flöden för ett 5-årsregn med varaktigheterna 10 respektive 60 min
för området L.
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6.1.11 OMRÅDE K

Område K är till största delen åkermarken söder om Kyviksvägen, denna avvattnas norrut mot
vägdiken utmed Dalbergavägen (Figur 53) och Kyviksvägen. Den norra delen av området leds via
en vägtrumma till diket mellan vägbana och GC-bana och vidare till ledningen i område J. Den södra
delen leds via vägtrumma till inloppet på den okända trumman utmed Kyviksvägen (se avsnitt
6.1.9).

Område K är ett flackt område med åkermark och ett fåtal ganska tätt liggande villor. I områdets
norra spets finns ett instängt område intill vägen (Figur 54). Om man väljer att exploatera området
kan detta vara en lämplig plats för ett magasin och en översvämningsyta.

Figur 52 Ortofoto över område K. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde K är markerat
med vit.
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Figur 53 Diken på båda sidor om Dalbergavägen.

Figur 54 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde K är markerat med svart
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 55 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde K.

Tabell 13 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området K.
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6.1.12 OMRÅDE M

I Västra Ekelundsvägen ligger en dagvattenledning med dimension 225 mm (Figur 56). Den faller
norrut och leder dagvattnet ut ur utredningsområdet vidare till dikningsföretaget Lindås-Bångsbo.

Marken är kuperad, med flera instängda områden och platser där det enligt primärkartan står
vatten (Figur 57). Dessa är magasinerade och fördröjer dagvattenflödet.

Figur 56 Ortofoto över område M. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och
dagvattenledningar med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och
delavrinningsområde M är markerat med vit.

D 225 BTG
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Figur 57 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde M är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 58 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning,  detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde M.

Tabell 14 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området M.
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6.1.13 OMRÅDE J

Område J ligger till största delen utanför utredningsområdet. Tillsammans med övriga
delavriningsområden är det avrinningsområdet till en trumma av okänd dimension som ligger
under Toftavägen (Figur 62). Från delavrinningsområdena I, K, L och N leds dagvatten via en
dagvattenledning av okänd dimension till ett utlopp i det västergående diket, utloppet kan ses i
Figur 63.

Den del av område J som ligger inom utredningsområdet avrinner söderut. Här finns inget
kommunalt dagvattennät och inga diken.

Figur 59 Ortofoto över område J. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde J är markerat
med vit.

Trumma under
Toftavägen

Utlopp av
okänd

dimension
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Figur 60 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde J är markerat med svart
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 61 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde J.

Tabell 15 Beräknade dimensionerande flöden för ett 5-årsregn med varaktigheterna 10 respektive 60 min
för området J.
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Figur 62 Trumma av okänd dimension under Toftavägen, uppströms respektive nedströms sida.

Figur 63 Utlopp i dike vidare väster i delavrinningsområde J, okänd dimension på ledningen.
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6.1.14 OMRÅDE N

Område N ligger strax utanför utredningsområdet (Figur 64). Det avleds till en dagvattenledning
som är förlagd utmed kanten av utredningsområdet och därmed skulle kunna komma ifråga om
området exploateras. Denna dagvattenledning är av dimension 300 mm och ligger med 7‰
lutning. Dagvattenledningen ansluter troligen på den dagvattenledning som ligger vid Kyviksvägen
med utlopp i diket västerut, dvs den ledning som tar emot dagvatten från i stort sett hela
utredningsområdet.

Figur 64 Ortofoto över område N. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och
dagvattenledningar med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och
delavrinningsområde N är markerat med vit.

D 300 BTG

Trolig anslutning
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Figur 65 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde N är markerat med svart
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 66 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde N.

Beräknat dimensionerande flöden för område N är 260 l/s för ett 5-årsregn med 10 min
varaktighet (Tabell 16). Uppskattar man ledningskapaciteten för en betongledning av dimension
300 mm som ligger med 7 ‰ lutnings är den runt 90 l/s vilket är betydligt mindre är områdets
dimensionerande flöde. Detta visar alltså på kapacitetsbrist i ledningen och det kommer att vara
svårt att utnyttja den för ytterligare exploatering.

Tabell 16 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheterna 10 och 60 min för
området N
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7 SLUTSATSER
Då marken till stora delar består av berg och lera kan man inte förvänta sig att dagvatten går att
infiltrera. Istället bör man satsa på fördröjning och flödesutjämning nära källan innan dagvattnet
leds vidare i öppna diken och rinnstråk.

För att skydda bebyggelse mot översvämningar vid kraftigare regn och skyfall är det viktigt att det
finns fria rinnvägar på markytan som dagvatten kan ta när ledningsnätets kapacitet inte räcker till.
Det är också bra att spara ytor som tillåtas svämma över utan att det får negativa konsekvenser,
detta kan till exempel vara i form av lågt liggande grönområden.

Intill Måns väg finns ett dagvatteninlopp som tar hand om dagvatten från ett drygt 18 ha stort
område som inkluderar gatorna nordöstra Ekekullsvägen, Åsnekärrsvägen, Asplyckevägen, Norra
Ekekullsvägen och Norra Kyviksvägen. Var denna ledning sedan går är okänt. Enligt kommunala va-
kartan saknas dagvattenledning i gatan. Området är instängt och marken består av lera. Det är
mycket viktigt att utreda denna ledning ytterligare för att identifiera förutsättningarna för
bebyggelse i området.

Vid Kullaviks korshamnsväg finns ett instängt område som kan lämpa sig för anläggning av en
damm eller ett magasin om detta område exploateras. Man bör även vara vaksam på att här kan
skapas en ytlig rinnväg vid skyfall.

Även runt Kyviksvägen finns instängda områden som utgör lämplig placering av
fördröjningsmagasin eller dammar samt översvämningsytor för att hantera skyfall.

I ett kuperat och bergigt område runt Västra Stenkullevägen har ett flertal instängda områden
identifierats. Dessa fungerar sannolikt som ytvattenmagasin och bör bevaras. Går magasinen
förlorade, riskerar lägre liggande fastigheter att få problem med ökade dagvattenflöden.

Genom utredningsområdet går en bäck i nordsydlig riktning. Den passerar genom två fastigheter
och har här kuverterats. Då kulverten är privat är dess skick okänt.

Vi fältbesöket konstaterades att ett flertal ledningar saknas i den kommunal VA-kartan, dess bör
mätas in och kompletteras med inför en eventuell fördjupad dagvattenutredning i samband med
framtida detaljplanearbeten.

Vissa fastigheter saknar dagvattenanslutning, i regel rör det sig om fastigheter som är belägna i
kuperad terräng där avrinningen sker ytledes. Smala gator över bergig mark gör det bitvis svårt och
kostsam att anlägga dagvattensystem inom området där det saknas.

8 FORTSATT ARBETE
Ytterligare utredning krävs för att klargöra förutsättningarna för befintlig dagvattenavledning inom
området. För framtida exploateringar kommer det krävas mera detaljerade utredningar för att
säkerställa en säker dagvattenhantering för respektive område.

Fältinventeringen visade att det finns ett flertal ledningar och trummor som inte redovisas i VA-
kartan, dessa bör mätas in och VA-kartan kompletteras.
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