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SAMMANFA'rrNING 

har 

De 

i 

Ett 

1979 

bebyggelse av 

ett 

standard som normalt 

60 ha stort an

senare tid har 

och rnanga hus 

med en stadsplan 

emellertid i manga stycken orimliga konsekvenser for ett 

omrade av typ Upprustningen av gatu- och VA-naten 

medfor och stora i den befintliga miljon. 

Det att tekniska 

till amradets forutsattningar. 

I BFR-projektet "Alternativ planering" - ett samarbetsprojekt 

mellan Geohydrolog forskningsgruppen, GOteborgs gatukontor 

och GOteborgs VA-verk - har som en forstudie studerats alter

nativ gatuplanering och dagvattenhantering for SOdra Naset. I 

studien jarntors ekonomiska och andra konsekvenser i princip 

tva forslag till utformning av gator och dagvattensystem - dels 

det forslag som av Gatukontoret och VA-verket, dels 

ett forslag som bygger lagre gatustandard och infiltration 

och dikesavledning av dagvattnet Resultaten av jamforelsen 

visar att anlaggningskostnaderna och aven driftskostnaderna 

minskas med det alternativa forslaget. Dessutom kan 

stora fordelar vinnas vad avser boendemiljo och miljo. 

Den sammanlagda anlaggningskostnaden gator och VA blir ca 

3,2 Mkr i det forslaget eller ca 25 procent, 

den del av som sjalva 

den 

Detta en minskning av anslutningsavgiften med 

13.000 kronor per fastighet. Bland de ovriga fordelarna 

med det alternativa forslaget kan namnas: 

av den boendemiljon med gamla 

kallmurar, uppvaxt vegetation etc. 
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Mot 

och 

av 

omraden 

VII 

ges 

etc .. 

av 

utbyggnaden 

an vad som 
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av 

att 

rrotsvarande 

av 

vid 

av 

av 

att vid 

med 

mm 

SOdra Naset tillampa en 

samt att 

m5j 

dagvatten

och avledning 

av andra, liknande 

am tillampning av tekniska 
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1 BAKGRUND 

I utkanten av G5teborg och de flesta andra storre stader -

amraden som sedan tid utnyttjats for fritidsboende 

men som genom stadens expansion alltmer bOrjat tas i ansprak for 

av 

mer, 

"""""-"-''"-''-" Detta har da i allmanhet genom upprustning 

Pa grund av de problem som 

minst av art, men 

efter hand blivit allt mer 

grund av att an

nybebyggelse, 

har amradena i allmanhet belagts med nybyggnadsforbud i vantan 

pa stadsplan .. 

En stadsplan amfattar utover sjalva bebyggelsen de 

ka forsorjningssystemen, framst gator och vatten och avlopp. For 

dessa finns vissa lagar, regler och forordningar som maste fol

jas for att vad man anser vara en lagsta godtagbar standard 

skall uppnas i stadsplaneomradet. Dessa regler finns fortecknade 

i olika normer och rekommendationer, till exempel RIGU-73 (Rikt

linjer for gators geometriska utformning) och Mark-AMA jamte en 

del lokala foreskrifter. 

I princip skall dessa normer tillampas for stadsplaneomraden. 

Emellertid kan ett okritiskt tillampande fa mindre onskade 

der, sarskilt i upprustningsomraden av den typ som beskrivits 

Gatubredder och kurvradier enligt RIGU medfor manga ganger att 

gamla kallmurar maste ri vas, att tradbestand maste tas ned och 

ibland att hela amradets karaktar forandras Avledning av 

vattnet i ledningssystem kan medfora rubbningar i vattenbalansen 

med sattningsskador, vegetationsforandringar och miljoskador som 

foljd .. Samtidigt medfor den hOga standarden pa gator och VA-led-

ningar hOga kostnader de boende och samhallet. 

Under senare tid har darfor tanken framforts att i upprustnings

ornraden tillampa en rnodifierad standard, anpassad till amradets 

befintliga bebyggelse och andra forutsattningar. Projekt 

Naset" ett forsok att redogora for rr6jligheterna till och 

konsekvenserna av en alternativ standard .. 
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2 SYFTE 

Projektet "SOdra Naset" - Alternativ gatuplanering for upprust

ningsomradet SOdra Naset i Goteborg - syftar till att undersoka 

mojligheterna till och konsekvenserna av en alternativ utform-

ning av gator och dagvattenhantering i 

tekniken medfora 

till de 

hydrologiska konsekvenserna 

Naset Den alter

kostnader under 

och geo-
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PROBLEMsrALLNINGAR 

3 1 

3 .. 1 1 .. Transportstandard 

kan 

av och fakto-

rer, t ex klimat och fys ikal 

lingsfriheten .. 

lagar, vilka begransar hand-

och dess delar bOr utformas sa att det pa basta 

optimalt, bidrar till att uppfylla samhallets mal for gatutran

sporterna .. 

En bedamning av gatusystemets funktion maste grunda sig pa ett 

konstaterande av i vilken grad dessa mal uppfylls. 

Aven am inte malen fastlagda och klart uttryckta i kvanti-

fierbara och varderbara termer, kan systemets funktion beskri

vas som: 

transportstandard for trafikanter, 

miljostandard for dem som bor eller annars vistas i gatans 

narhet, 

- inverkan pa samhallet i ovrigt 

Transportstandarden bestar av: 

reslangd, reshastighet och restid 

- fordonskostnader 

- tillganglighet 

- kamfort och miljo 
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- buller 

Inverkan i 

- driftkostnader 

3 1 .. 2 Gatustandard 

Transportstandarden beror av tekniska kval , gatustan-

darden. Gatustandardbegreppet ar analogt med det vagstandardbe

grepp som diskuteras i vagverkets studie av vagstandardfragor. 

(Statens vagverk, 1978). 

Gatustandarden av: 

- gatans geometri (t ex linjeforing och bredd) 

- gatans konstruktion (t ex overbyggnad inklusive slitlager) 

- gatans utrustning (t ex belysning) 

- gatans amgivning (t ex bebyggelse och sidohinder) 

allmanna kondition eller underhallsstandard { tex 

sparbildning, sattningar) 

- gatans rnomentana tillstand eller servicestandard (t ex snOdjup 

och halka) 

3 1 .. 3 Forandring av gatustandard 

funktion genom andring av en 

eller av dess delar. Exernpelvis kan negativa 

ter av lag gatustandard kompenseras genom en andring av trafik

, t ex hastighetsbegransning .. 

De som till buds att gatuhallningskost-

naden att: 



- sanka 

En 

sanka utrustningsstandarden 

u~u~~ underhallsstandarden 

servicestandarden 

5 

, d v s anlaggning och 

en lagre gatustandard Lampligheten 

av olika besparingsm6jligheter maste bedamas med hansyn till 

deras inverkan pa gatutransport- och rniljostandard sarnt sarn-

i i form av anlaggnings- och driftkostnader. 

3 2 

Vid trafikekonorniska betraktelser brukar man behandla tre Skilda 

intressegrupper, (Statens vagverk, 1976). 

Des sa 

a) de boende i amradet 

b) trafikanterna sorn kan indelas i foljande grupper: 

privatbilister 

varu- och servicebilister 

kollektivtrafikanter 

cyklister och rnopedister 

fotgangare 

c) sarnhallet i ovrigt 

Dessa tre intressegrupper staller delvis sammanfallande och 

delvis rnotsagande pa gatunatets funktion och utforrnningo 

Boende kan sin 

- att sorn delas av kortrafik sammanbinds pa satt sorn 

inte kraver passage av trafikled 

- att snorojda och sandade gangvagar inte hindrar vinteraktivi

teter pa i ovrigt larnpliga stallen 
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Boende kan 

- att korning in te forekornmer 

Boende kan 

- att utbyggnaden av gangvagar 

- att buller och och rekreationsomraden 

- att och inornhus 

gootagbara 

- att ljus biltrafik inte stor narboende 

- att avvattning sadan att oversvamningar 

pa tomtmark minimal 

- att gatustandarden 

jamtorbara amraden 

- att i sarnband med upprustning av rn"~-.... ;;,,..k~+-

i andra 

gatu- och 

VA-ledningssystem anslutningsavgifterna inte hindrar folk fran 

att bo kvar i omradet 

angoring 

- parkeringsplats for invalidbil i omedelbar anslutning till 

- snorojda 

- bra skyltning 

parkeringsplats 

dem sam 

att till 

bostad 

med 

med rullstol ta fran 

stora fordon sasom lastbilar, husvagnar 

mm 

- tillracklig gatubredd m5te och amkorning 
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atervandsgator 

m6te och amkorning 

hall plats 

~~~~-L~~-~ med vilostallen pa jamna mellanrum 

och som har god framkomlighet for handikappade 

som gor det latt att hitta for besokande 

kontinuerliga och gena forbindelser till skolor, 

fritidsanlaggningar m m 

och rnopedvagnat utan kantstensoverfarter 

- sma lutningar pa cykel- och mopedvagar 

och mopedvagar 

krava: 

gena till skola, fritidsanlaggningar m m 

utefter gangvagnatet 

och sandade gangvagar 

till 

anpassade till rullstolsbundna 

~5·~~TT~r·~~ med utrymme att ga i bredd 

krava: 

och angoringsplatser som ligger sa att in- och 

skyddad 

gator och parkeringsplatser 
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- god barighet hos 

- snorojda och halkfria 

snorojda och och gangvagar 

- vagar till hallplatsen sorn inte korsar bilvagar 

och morJectvac1ar som separerade biltrafik 

- hinder mot utfarter mot bilvag 

- tillracklig sikt, sarskilt vid korsningar 

krava: 

gangvagar sam fran biltrafik 

- gangbanor gator med biltrafik 

- starkt begransad m6jlighet for fordon att utnyttja korbara 

gangytor 

- val upplysta gangvagar 

och gangbanor 

- avgransningar mellan gangbana och korbana som kan uppfattas av 

synskadade 

sam former 

krava 

- prydliga hallplatser 
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och verksamheter runt cykel- och rnopedvagar 

for 

- gronska runt gangvagar 

- amvaxlande gangvagar 

kan for sitt valbefinnande krava: 

- skydd mot vind och nederbOrd p6 hallplatsen 

- skyddad placering av hallplatsen rned hansyn till buller och 

avgaser 

- cykelvagar utan buller och avgaser 

cykel- och mopedvagar som ar skyddade fran kraftiga vindar 

- gangvagar utan buller och avgaser 

skydd mot kraftiga vindar, regn och sno 

- behaglig blandning av sol och skugga 

- att risken for oversvamning pa gangvagar ar minimal 

Samhallet kan stalla foljande krav pa gatans standard: 

- optimal standard med avseende pa gatunatets anlaggnings- och 

driftskostnader, trafikantkostnader och med hansyn tagen till 

svarvarderbara faktorer sasom buller, avgaser, trivsel m m. 
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3 3 

Ett av problemen att ig gatustandard i att t-1 

hansyn ofta 

1 

upp i ett fall 

Man 

ett 

slut 

acceptabla 

Kammentar: Detta en mycket vanl 

fattande vid 

samtliga mal snart 

det rom 

2. Optimering med bivillkor: 

Man ett av malen. de acceptabla 

det som det ut-

valda och samtidigt uppfyller de ovriga niv&kraven. 

3 Samrnanvagning av 

4 .. 

De olika rralen sammanvags genom att de 

Det som ger 

cialfall av denna metod den Cfr.~~.'~,.rr,~,L"'J~~ 

je mal i penningm3.tt .. 

Kommentar: Problemet ar att 

matt 

och summeras 

s Ett spe

dar var-

mal i 

an ett 

och i ett 

i alla avseenden lika bra so1n ett annat 

detta dominera 

det andra.. Et t av 

gangligt kan avforas ur ..._.._._,__,J.,_._ ..... .__,..._'-', 



Dessa grundUiggande TYV"'<if-rv'II"'\V" 

kombinationer .. 
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och 

foreningar har 

sam anvants praktiskt, namligen 

kurser presenterat fyra 1netoder 

vikt-poang-Inetoden 

balansrakning 

Statens vagverks Inetod 

De har alla det gemensamt att de olika alternativens resulteran

de nytta och uppoffringar for olika intressegrupper jamfors i 

ekonomiska och/eller andra matt. 

1.. Bestam de olika intressegruppernas krav. 

2. Bestam den inbOrdes vikten av varje krav .. 

3. Betygsatt alternativen genom att ange i vilken grad de olika 

kraven uppfylls for de olika intressegrupperna .. 

'Ibtalpoang for varje alternativ beraknas som surnman av pro

dukten vikt ganger betyg for alla krav. 

5. Tbtalbetygen relateras till kostnader och rangordnas 

darefter .. 

Kammentar: Denna Inetod forutsatter att det foreligger klara sam

band mellan icke-ekonomiska och rena ekonomiska effekter. sa ar 

tyvarr icke fallet .. 

--------- innebar att nyttan av de olika alternativen inde-

grupper: 

Nytta sorn kan varderas i pengar. 

Nytta sam kan kvantifieras men inte varderas i pengar .. 

Nytta sam kan beskrivas men inte kvantifieras .. 

Uppoffringar behandlas sorn negativ nytta. 



makthavarna 

1 av 

2 Konsekvenser de 

3 For varje konsekvens 

4 .. 

5 

en 

hansyn 

De olika 

Alternativ sorn 

Ur 

grupperna .. 

Kaumentar: 

nag on 

en 

att 

12 

att 

grupperna utreds for de 

en beskrivning och 

de 

en 

~nmanvagning av 

med 

olika resultat. 

nagon intressegrupp tas 

som de 

ett 

att de 

som daligt 

effekterna 

man med stor 

manga 

en grupp som 

helt ett 

att mellan alter-

Effekterna delas upp tre intresse-

grupper i sin tur kan uppdelas i undergrupper. Intresse

och ~allet i ovrigt. 
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1 d V S de i pengar Varderbara effekterna 

och ingar som en faktor i hela projektbedamningen. 

Dessutom poangbedams kvantifierbara och icke 

-3 till + 3 poang, + 3 betyder 

battring, -3 

terna po,anc~bE~CIDlli 

forsamring och 0 ingen forandring. Effek

kommunala som lansmyndigheter .. 
Dessutom anger mynd ,nt-,ai'·c,.-n som vager tyngst i 

beslutet .. 

balansrakning med inslag 

av 

3 .. 4 

I denna forstudie av SOdra Naset amnar vi undersoka rn6jligheten 

att valja lagre gatustandard an vad RIGU (Statens vagverk, 

Svenska kommunforbundet, 1973) foreskriver. 

Eftersom vi anger nagon lagsta tillaten standard, kan vi 

inte anvanda satisfieringskriteriet eller optimering med bivill

kor .. Istallet forsoker vi gora en sammanavvagning av konsekven

serna i det fall dominansvillkoret inte kan tillampas .. Praktiskt 

innebar detta en balansrakning dar sa manga faktorer som m5jligt 

varderas i pengar .. 



4 .. 

4 1 

b1 

av 

80 nya 

beoendes 

1 4 

ALTERNATIV G.Z\TUPLANERING 

Naset ar ett 

har sedan be-

Genom komnunens har 

och genom an-

som nybyggnad av 

i 80 

har utar-

den 28 maj en for 

av stadsde1en 

tre Det har studera-

, avses b1i den 

I" Gatukontor, 

den 22 j 
~~+-~~~v~~ Gatukontor den 11 

ett 

och 

avses 

en 
r~·~c~~v~c Gatukontor, 

ca 240 hus 

och 

Byggnads

den 23 

Des sa 

80 

, samt ca 

har ca 20 hus som avses for-

som 

ske 

de1s det 

de 

, de1s den som avses 

udden ( och 
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har i vanl ordning 

ter.. Allmanheten och enskilda 

med verk och mynd 

har informerats Man har 

darvid 

skeden 

mar en 

lamna synpunkter forslaget vid olika planerings-

Stadsbyggnadskontor, 1977a), under som-

senast under hOsten 1978 

gatukontoret onskemal an 

utformning av , samt am undvikande av 

i allmanhet, bl a genom slopande av gangbanor vid ett par gator. 

Vagverk foreslar en mindre justering av Nasetvagen av 

trafiksakerhetsskal Sociala Centralnamnden att 

omradena oor goras "latt atkomliga oskyddade 

liksom rorelsehandikappade, genom ett val utbyggt och skyddat 

gang- och cykelvagnat" .. Bland synpunkter pa forslaget fran de 

boende i amradet kan som exempel namnas kritik mot att man ska

par "kortsiktig trivsel for ett reycket stort antal nyinflyttade 

pa bekostnad av otrivsel for den gamla rotade befolkningen", att 

man "fordarvar en drygt 40-arig idyll" osv .. Protester mot 

trang pa den egna bomten pa grund av anlaggande av parkerings

platser, gangbanor och dylikt har aven framforts,; liksom oro 

att vagavgifter och anslutningsavgifter for vatten och avlopp 

kan komma att bli hOga att man tvingas flytta amradet. 

En del tillfragade har dock inget att invanda, och nagra anser 

sig n6jda med forslaget. 

4 2 

4 .. 2 .. 1 Allmant 

ligger i sydvastra delen av GOteborgs kommun, se 

gur 1. i av Brevik, i av Smithska 

udden, i av Askimsviken och i norr av Vastergard Dess yta 

cirka 0.9 km2, varav cirka 0.3 km2 utgor vattenomrade. 
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starkt 

stor del 

som ar tradbevuxna 

Dalgangarna har 

Undergrunden i '-AU. . ..L'-jt .. UL'-iUL 

ar i allmanhet 

Kanmunen 

4 .. 2 .. 2 Bebyggelse 

Bebyggelsen 

ges av 

10 m .. 

halften helarsbostader (villor), 

med rnarkanta UCL'4•~~.LU'-·~C~L 

och kalare ut not havet .. 

i bebyggelse 

1 fast rotten 

men endast enstaka 

av shus varav 

se 

figurerna 2 och 3. De flesta byggnaderna bar under 30 

en del 

Enstaka nybyggen pagar 

och 40-talen, huvudsakligen som 

senare qyggts am till 

fortfarande, se 4 I tomtgranserna mot 

hall anlagts backar och stenmurar se 

har pa manga 

3 och 5 

2a Villa, Smithska vagen 18 Exempel pA 
--~---- modern bebyggelse av hog standard in-

om omradet 



3 

Fi 

18 

Sommarstuga, Smithska vagen 33 Upp
vuxna hackar sam denna finns pa manga 
stallen utmed befintliga vagar i om-

vid ostfjall 



1 9 

5 Tr§dgArdsmurar vid Nordfj§llsv§gen. 
--~----

6. ostfj§llsv§gen mot norr. Exempel pa 
--~---- gata med lag standard Observera dag-

vattenavledningen 
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20 

Smithska mot soder Denna gata, 
vilken upprustats under senare ar 
en av de battre i 

in-

I 



Nuvarande 

4 

I 

av 

bl 

tomtmark .. 

med 

21 

dels genom 

el-

enkelt satt 

lasts 



d iken 1nedan 

pa 

utk.astare over 

Exempe1 

och 12 

for 

22 

i stor 

system har 

1 ans1utande 

av tak 

av 

en1 

egna 

e11er 

e1ler 

starkt 

11 



De 

om 

att nuvarande 

for Mottviks 

med tanke 

flesta fall 



1 2 Gata med dike 
slant 
r 

4 

e idor Dikenas 
of branta inom om-
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isolerad ledning 

avleds 
mynnar under 

En 



5 

I 

av 

i 

ten har 

Den qe:::>n'val:UJ.OQ 

Holmstrand 

4 3 

4.. 1 

De 

1 

2 

3 

Dessutom 

ett 

3 .. 

sam 

26 

en 

av den utvarderande 

av Thomas Holm 

ar 

RIGU 

i 

Olaf 

i 

for 

ian-

Under

samt 

varefter en 

av 

delats 

for 

i 

Geo-

fram 

2 
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2 av 

den 3 II" .. 

I mellan GCM 

endast med 

RIGU-73 som ut

av Statens 

vagledning, "avsedd att utgora ett 

en 

den kommunala 

som dar rneddelas, 

bl a 

de 

rn m, sam 

ett start av 

sedd att bli en absolut norm 

av

, men enligt 

vagverkets utgivarna 

bed&nning av 

i 

Med 

hur stora 

3 (lagstandard) dessutom i 

I 

3 

3 2 Fullstandard 

RIGU -73 

med 

2 .. 75 m .. 

for 

50 

det av 

(minskad 

re-

att studera 

eller 

I denna 

huvudsakligen 

, al ternati v 

(minskade gatubredder och 

2 och 

2 .. 75 m .. I 

och 

alter-

har 

bredden 3 .. 00 m, 



700 m (konvex) 400 m 

radie vid skevning 

28 

Som minsta 

dubbelsidigt 

150 m. Gang- och cykelbana, extern 

mibredden 2 00 m. I detta 

, skall ha mini

dock bredden 1 50 m 

valts 3 50 m, och den-

nas GCM-bana 3 00 m. 

4 .. 3 3 standard 

Detta alternativ overensstammer i plan med fullstandardalterna-

tivet utom vid Ostfjallsvagen dar man sek-

pa ett meter utmed en samt 

vagen, vars del (100 m) ersatts med GCM. En 

..... '-,,. ..... _.__, .. vid 1 och 2 i 15. Som minsta 

vertikalradie, konvex och konkav, har valts 200 m, for 

fjallsvagen 100 m. 

I I GCM 

15. Principsektion vid alternativ 1 och 2 
-""""-----

4 3.4 

Detta som utformning ansluter 

till befintligt gatunat Det sig al-

ternativ 2 i plan genom att korfaltsbredden minskats fran 3 00 m 

till 2 50 m gata Landbovagen, Ostfjallsvagen och Tbppva-

gen, fran 2 .. 75 

fran 2 75 

2.50 m for Smithska vagen, samt i ovrigt 

2 25 m. GCM-bredden har minskats 
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1 50 1 00 m .. m 

GCM-bana bredden minskad 

3. 

3 00 

med ca 20 rn2 Som 

75 m, och 

sorn maxirnilutning 12%. 

ning endast vid 

eller 

rned i 

i 

bilagorna 2 och 3 

Dike GCM 

--~~~1~6. Principsektion vid 3. Dike med 

4 .. 4 

norrna1bredd 0,9 rn ti11kommer. Korbanor + 
GCM ar ide flesta fall 1,5 m smalare ani 
alternativ 1 och 2, varfor ett 0,6 m brett 
utrymme sparas. 

4 .. 4 1 Allrnant 

kan i princip ske pa tva 

- konventione11 avledning av allt 

och vatten ~y~~~~·~~rn~~~~~~~~~.~~ 

av al1t dagvatten ar 

av overskottsvattnet genom ledningssystem 

studerade , genom oppna diken. 

dessa tva har dirnensionerande 

och 

och av1edning 

sorn i det 

och kost

vattenbalans och 



4 .. 2 

se 

ut i 

huvudvattenledning i 

30 

utarbetat 

en 

pumpas upp 

leds via 

anslutes be-

VA-ledningar i nord-

ostra delen av an:t:::"ac1et i samband med for 

det angransande 

VA-verket har it fram ol utforande av 

ledningssystemen, ett med normalstandard och ett med 

standard Den mod standarden bygger pa erfarenheter 

ett anrade i GOteborg, Onnered Den mod standarden 

innebar: 

1) mellan och dagvattenledningarna 

kas 8 rn till 0 6 rn for 9"400 mm och 0 .. 5 rn 

< 91300 mm.. Detta ger en mindre 

sektion .. 

2) Avloppsledningarna laggs samma , vilket 

3) Brunnar ges dirnensionen 9"400 mm 

~ ¢300 mm .. 

4) for 

For r'ln't"'~, ..... c::vr~ c:""' gav detta en 

20% .. 

med dirnensionen 

av ca 
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av 

for soora Naset att de lokala 

for ledningssystemen enl I med oormal standard 

10.1 Mkr varav vatten 2 .. 9 

3 .. 6 Mkr,. Det 

kostnader .. 2 Mkr varav 

Mkr och for 

har sedan 

Dagvattenledningarnas 

vat ten 2 .. 6 

3 3 Mkr .. 

se 4 .. 5 .. 2 .. 

enligt 

och 

berakningar 9"300 mm 9"1200 rnm ut-

sUippspunkten .. 

i med och en 

forande dDnension borde vara ¢1000 mm for utloppsledningen .. 

4 .. 4 .. 3 Dagvattensystem med och dikesavledning 

Som alternativ till det har 

ett mycket dagvatten som m5j 

reras i rnarken och endast avleds genom oppna 

diken.. Detta 

gaende.. Dikessystem i 

till tid , mer "primitiva" 

fogad plats 

skall ut Dessa 

fungerande dikessystem som med 

Ett 

avleds fore 

och dr~me~r n.~~,:T~i-~~.n 

tion genom avledning i mindre 

att efter en utbyggnad 

Omradets lampl 

1 I princip 

i 

att 

i det 

kan ju ses 

men har 

ar i aldre 

som 

som en 

absolut en be-

ange-

som 

ofta ett 

borde 

av bilaga 

, lera och 

av-

net har med av 

1 
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- i och avdunstar 

under de dLffiensionerande 

- i leran 

under 

och avdunstar 

80% av nederborden 

50% av nederbOrden 

10% under 

antas komma under 

och det torr-

i 

nar grundvattenytan 

litet 

pygnsregnet antas komrna under hasten 

h6gt och sprickvattenmagasinet ar 

i 

Under snosmaltningen antas for alla 

rationen och avdunstningen 10%. 

smaltvattnet avrinner pa markytorna. 

avdunstar all 

att 

antas tjalad och 

De antagna vardena grundade dels pa den geohydrologiska un-

dersokningen, dels pa undersokningar i andra med 

nande jordar. De angivna for infiltrationsmojligheterna 

bed5ms genorngaende vara nagot for det vill saga dagvat-

tenflOdena kommer i verkligheten att bli nagot an de 

beraknade. 

Av kartan, bilaga 5, frarngar dikessystemet i SOdra Naset i plan. 

Strackningarna foljer i stort de dagvattenledningar som plane

rats for det konventionella alternativet, bilaga 4, dvs de fol-

naturligt gatorna och gangvagarna i omradet. Dikena har 

cerats den av anslutande mark har hOjd, 
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I de dar den nuvarande gatusektionen ett dike 

kan kan dagvattnet tillatas rinna langs , sorn ev~en1:UE~11 

r~,~~~.~ ~ kantsten. Vid enstaka 

erosionsskydd i dikena bli aktuella .. 

dikesbottens niva 

med grunt forlagda, 

tornterna 

kan 

behov finns och 

dikesstrackor 

dagvattenl~ningar. 

under 

Den 

l~ningsdragning, 

utforrnningen av 

etc sker 



1) 

2) 

3) 

samt 

med hja1p av 

A) 

regn som 

108 1/s•ha. Detta 

grundvattennivan ar 

antas 

A11a 

mm/d 

34 

ande ts: 

i 

upp: 

sarrma 

av 1edningar i det 
,-.;-:, . .,..,...,..,..,.... ..... ,... ar 

under sommaren nar 

i 

att aterkamsttiden i 

ofta vid 

exempe1 

Reg net 

som 90% av nederoord under 

Med necteriJCr·dsc1a 

i tiden .. 

fran den 
Vid l\l!:icc·f-;:y<:..v-L'"o , GOteborg, fran 

2, 
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C) I:en maximala antas 

motsvara den som uppmatts i , GOteborg, under den 

snorika , det viii 13 mrn vatten per max-

dygn (medel varde av oppen skogkladd yta) Under 

snosmaltningen antas maximal basvattenforing enligt 

3 B ovan .. 

uppskattas 

avrinningskoefficienten ¢, enligt nedanstaende tabell. 

Koefficienterna har valts konservativt, det vill saga ger i 

albnanhet for hOga flOden. 

Berg 

Lera 

Genomslapplig 

jord 

0.2 

0 .. 5 

0 .. 2 

0 .. 9 

Infiltrationskapacitet 2 

0 .. 9 

0 .. 9 

10 -4 rn/s 

Vid uppsta.Ilningen av delomradenas avrinningskoefficienter 

har hansyn ocksa tagits till hur stor del av amradet som 

utgors av hardgjord mark, det vill saga gator och hus, vilka 

antas ha avrinningskoefficienten 0,9 .. 

Infiltrationskapaciteten den vattengenomslappliga jorden 

har valts efter undersokningar av permeabiliteten, se bilaga 

1 .. 

5) Dimensionerande 

dena med den 

beraknas de olika delomra-

kallade rationella metoden: 

Q i ¢"A 

Q flOdet, i nederbOrdsintensiteten, ¢ avrin-

ningskoefficienten och A arean. Till detta flOde adderas 

darefter i dimensioneringsfall B) och C) 
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anges de 

I tabellerna la och lb redovisas den vid 

rom 

Del- Dim .. neder- m m 

1/s Lutn 2 Lutn 1: 5 Lutn 1 2 Lutn 1:1,5 

1- 2 0 .. 8 snosma.I tning 5 o .. 0 .. 05 0 .. 20 0 .. 15 

2- 3 1 .. 6 "- 30 0 .. 04 0 .. 0 .. 16 o .. 
3 0 .. 7 II - 0.03 0 .. 0 .. 12 0 .. 12 

3- 5 2 .. 9 " - 0.05 0 .. 05 0 .. 20 0 .. 15 

6- 5 1 II - 83 0 .. 03 0 .. 0 .. 12 0 .. 12 

10- 9 4 II - 40 0 .. 04 0 .. 0 .. 0 .. 

8- 9 4 n - 40 0 .. 04 0 .. 05 0 .. 16 0 .. 15 

9- 5 5 n - 0 .. 06 0 .. 07 0 .. 24 0 .. 21 

10-min 20 0 .. 24 0 .. 27 0 .. 96 0 .. 81 

4 n_ 9 0 .. 08 0 .. 0 .. 0 .. 27 

9 snosmaltning 100 0 .. 04 0 .. 0 .. 16 0 .. 12 

regn 9 o .. 0 .. 19 0 .. 64 0 .. 57 
n_ 5 o .. o .. 1 .. 1 .. 17 

1 II - 0 .. 04 0 .. 0 .. 0 .. 15 

15-19 170 "- 50 23 0 .. 0 .. 92 1 .. 

26 n_ 0 .. 15 0 .. 52 0 .. 

85 "- 5 o .. 0 .. 1.08 0 .. 93 

20-19 "- 5 0 .. 33 0.38 1 .. 32 1 .. 14 
II 5 0 45 0 



27-28 

23-21 
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Ut1edning 

Dim .. Lutning m m 

1/s Lutn 1 .. 2 Lutn SLutn 1 2 Lutn 1 

0 .. 18 o .. 
3 o .. 0 .. 06 0 .. 0 .. 18 

78 10-min 100 0 .. 15 0 .. 17 0 .. 60 0 .. 

38 n - 18 0 .. 16 0 .. 18 0 .. 64 0 .. 54 
.,_ 12 0 .. 28 0 .. 31 12 0 .. 93 
VI - 10 0 .. 30 0 .. 34 1 .. 20 1 .. 02 

0 .. 8 snosmaltning 5 0 .. 05 0 .. 05 0 .. 20 0 .. 15 

222 

409 

57 

10-min regn 24 0 .. 29 0 .. 33 1 .. 16 1 .. 

"- 8 0 .. 45 0 .. 51 80 1 .. 53 

"- 5 0 .. 23 0 .. 27 0 .. 92 0.81 

"- 5 0 .. 0.59 2 .. 

I princip 10-minutersregnet dimensionerande for diken i 

leromraden och snosmaltningen diken i amraden med 

vattengenomslapp1iga jordar .. 

I ocksa schab1onberak:nade dikesdimensioner .. 

Dimensioneringen har Mannings formel 

dar 

varandra, 

ring en .. 

v 

M 

R 

I 

medelhastigheten, m/s 

Mannings = 

hydrauliska m 

ilinjens lutning .. 

ans1utande dikens bottnar har 

justeringar 

33 

inte till 

vid detaljprojekte-

5 



allt 

vid 

Avledningsdike = 

Avloppsdike = 

Bankd :::: 

Tackdike = 

()ppet dike = 

Overdike 

I 'INC andra 

Dike sorn 

vatten ut 

38 

ges 

sorn framfor 

tatort men 

av dess 

bland annat for avledning av 

vid vag 

sorn rnedger 

Dike belt eller delvis fyllt rned dranerande 

vagsektionen .. 

upptaget 

ledning .. 

och innerslant i 

skarningsslan t .. 

man inte olika 

benamningar men i den sorn i ovrigt har refe-

rerats .. Dikets funktion kan indelas i tre faser. 

Infiltration 

Avledning 

Vatten som 

vat ten 

att 

i ivningen 

dranerande .. 

till diket 

bildar en 

komner 

som 

grundvatten

kommer att fungera 
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I ett instramningsomrade dar avstandet till grundvattenytan 

stort kommer diket till stor del att fungera som en infiltra-

tionsyta och avledningsfunktionen av betydelse. Det 

omvanda forhallandet rader i utstranningsomradet avledning 

och utgor den och infiltrationen 

enbart 

diket stor betydelse dess funk-

tion. Den okar avdunstningen genom 

den haller jordstrukturen oppen 

bibehalles 

transpiration och 

att infiltrationskapaciteten 

Diket utformas idag normalt enhetligt och utan att hansyn tages 

till materialbeskaffenhet i undergrunden dar dikesbotten lagges 

pa en given niva med standardiserade slantlutningar. 

Allmant galler att dikets dranerande egenskaper i gator 

dar dagvatten avleds i ledningssystem av den dranerande funktion 

kabelschakter el och tele grund av att dessa 

ledningar kringfylles med ett krossmaterial eller permeabelt 

naturmaterial erhalles ett draneringssystem vilket i lagpunkten 

anslutes till diken. Ofta har aven Va-schakterna en dranerande 

inverkan. Nedan visas normalsektion en gata och en vag i 

f igurerna 18 och 

~ GAS- OCH VATTENVENTILER 
BELVSNINGSSTOlPAR, BRAI-O"'STER 

~ ELLEONINGAR 

b:J TELELEONINGAR 

CZJ REGNVATTENBRUNNAR 

c::::J VATTENLEDNINGAR 

I1IOJ SPILLVATTENLEDNINGAR 

E::J REGNVATTENLEONINGAR 

llliliflllll GASLEDNINGAR 

av 

AB 
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och i ande 

tur .. 

72 -

78 -

1975) 

BYA 

i 

1966) 

Enkat avseende 

AIB 
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mycket i kapitlet C 7 .. 4 

c 7 .. 43 Har skall ges "en mjuk linjeforing i plan 

och 0,5m med 

forlagd minst 

stiga 0,2m. 

1m under terrass ej under-

endast for 

och 1 1 5. 

vad som anges i Markama foljande: 

i 5 

klippning utforas vara an 1:2 .. " 

Vid ett 100-200rnm tjockt av exem-

Bekladnad av dike i 

D 2.5 resp 

Va ---
nyttjande vid 

Inledningsvis 

Slantbekladnad 

D 3. 

arbetsmetodik samt resursut-

en am den lagstiftning som 

t av en mer ingaende beskrivning av 

samt metoder for 

, utsattning, markagarkon-

"'"'7''""Y''I-~,.-+-c,,_ ar rroment som 

behandlas.. En av ol ika arbetsmaskiner och dessas 

eo~en~5Kc~PE!r ges start utrymrne.. for olika arbets-

moment 

I BYA 
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Bergskarning 

JordbarJ<: 

J-

Berg bank 

I 

ges 

1 

2 

3 

Med 

L LE:::I'::i1ant 

in..ners1ant 

ytters1ant 

i 

5@ Ur n~·hn~7~.r~cc,,7n~ 
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1:3 

1· 'J • L 

1:3 

5:1 e11er 1:2 

1:1,5 e11er• 1:3 

1 : 1, 2 e11er 1 : 1 , 5 
e11er 1:3 

Detta 

kan i 

att 

._. 1 

U!lcli '.K.l 

Se 345:21 

Slant1utning 1:1,2 
far valjas endast 
under forutsattning 
att berget ar av god 
kva1itet och att geo-
tekniska problem 
ga11ande undergrunden 
inte fore1igger 

vad som an-

i jord an 

BYA vara 

drivbildningen 

bortplogad 

att den anpassas 

naturen och 

dare att sten 

anges i BYA 

vi-



I Statens 

i 

i ande 

4 

Land under 

D 

F 

N 

s 

av sten 

en normal 

43 

aven i detta 

av tra-

dels 

be hand las 

i stort med BYA:s 

behov av 

anvandning funktion och 

'''~- ... ~"""..,.. en erfarenheter 

i norden 

~ de nord sammanfattas har 

av i de nordiska landerna. 

Terrassens Innerslan-

terrasskant vagkant lutning tens 

(rn) (rn) 
(%) 1utning 

0,30 minimum 0, 50 2,5 1:2 

0,30 1,30-2,00 3,5 1:3 

3,3 1 2 

30 0 ,36 2,0 1:3 



under 

En av 

att 

i 

Manga 

med 

med normal 

upp 

ger en lugn 

Som 

i 

m 

under 

i 

I 

Dessutom 

44 

med och 

som anfattas av sarntl landets 

for dessa ang 

anser att diken 

anges 

djuren igen dikena 

vattnet avledas diket var 

Detta sker genom led-

trol beroende 

ar genom-

over i 
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att ha (val 

tagna) och trunmors oorj an och vid an

slutning 

igenslammning av 

man oftast 

av att 

att 

men 

markytan 

upps tar.. J:::Et ta 

litet eller dar 

i lagen dar dju

djup tjale 

kommer .. Skall brunnar rned vattenlas rnaste de ligga pa 
djup .. 

Synpunkter trummor och i 

saminanfattning .. 

- Igenvaxt i narheten av 

deras 

, gummiringstatning rekommen-

- om trummor bl ir langre an 20 m vara 91 600-800 

att underlatta 

Kan ej helt oppna diken da de ej rnedger lika effektiv 

ytavrinning och snorojning 

- vissa vagforvaltningar tycker ledningar medfor okat 

underhall, VFB, VFW och andra .. VFU tycker ledningen 

litet underhall VFW anger att ledningarnas funktion som 

samman rned trummans 

nar risk for sattningar 

ras av plast 

i ett fall att en 

en vattentakt 

- daliga erfarenheter av vagtrummor 

ett hall da 

ledningar bOr valjas med avseende 

ledningar och trummor bOr laggas 

91 300 

forlangts for att Skydda 

vattnets 

(VFBD) .. 

I enkaten redovisas aven synpunkter drift och underhall av 

pumpstationer .. Manga forvaltningar har aven erfarenheter fran 

infiltrationsanlaggningar .. Dock ej pa vilket satt dessa 

ar utforda Synpunkterna pa dessa anlaggningar ar overvagande 



46 

av 

de 

korroner detta 

att att da 

vat ten 

att enbart att 

att 

byggnad eller am detta 

vat ten forutsattningar 

kan 

dar forut-

n:tOjliggor 

att vatten 

och annars avledas 

Vill man av 

kan man takvatten 

dessa ges det ske 

se Holmstrand 

och 



Den 

delar av 

att 

av 

erfordras 

att losa 

4 

rned 

av 

tabell 5 

5 

Anlaggningskostnader 

Driftkostnader 

Utformningen av det ovriga 
ledningssystemet 

47 

av 

diken eller annan eller i anslutning 

detta av 

for av 

en del av 

for 

ger dock extra 

som 

ar 

att det stora 

endast i de delar 

som 

mellan 

Ledningssystem 

Hog anlaggningskostnad 

Relativt laga driftkostnader 
under sommaren, hoga under 
vinter och var. 

Gatans avvattning bestammer 
dagvattenledningens planlage 
och darmed de ovriga led
ningarna. 

och 

och 

av 

for 

att 

med och 

ett 

ut-

I 

de 

att 

Dikes system 

Lag anlaggningskostnad 

Graskliopning erfordras en gang 
per ar och dikesupprensning 
kanske en gang per tio ar. 

Medger storre valmojlighet vid 
inlaggning av vatten och avlopp 
i olan. 



Ledningsschakten 

Paverkan pa fastigheter 

Gatukroppen 

Dagvattensystemets funktion 
vid oversvamning. 

Tillganglighet for inspektion 
och underhall. 

Igensattning och andra skador. 

Drift under vinterforhallan
den. 

Gatans renhallning 

Dagvattenflode 

Gatans utformning 

Platsbehov 

Omradets vattenbalans 

Vattenkvaliteten i dag
vattenrecipienten. 

Sakerhet for trafikanter och 
boende. 

De boendes trivsel. 

48 

Ledningssystem 

Start schaktdjuo medfor hoga 
kostnader och risk for oav
siktlig utdranering. 

Dagvattenledningens hojdlage 
bestams av lagst liggande 
huskallare. 

Gatukroppen kan vid behov 
draneras genom da0vatten
ledningarna. 

Risk for vattenintrangning i 
kallare, garage och andra 
lagpunkter. 

Svartillgangligt. Relativt 
hoga kostnader for inspektion 
och underhall. 

Risk for skador oa ror och 
brunnar genom trafiklast, 
tjale, korrosion/erosion, 
snorojning (betackningar). 
Risk for intrangning av ratter 
och ojamna sattningar. 

Dagvattenledningen medfor ned
dragning av kalluft i schakten 
med risk for frysning av vatten
ledningen. 
Sno maste borttransoorteras fran 
omradet. Brunnsbeta~kningar och 
kantstenar skadas vid snoroj
ningen. Risk for oversvamning 
genom frysning och igenslamning 
av rannstensbrunnar. 

Kantstenar och brunnsbetack
ningar kan hindra gatsopnings
maskiner. Rannstensbrunnar 
maste slamsugas. 

Mycket start dagvattenflode 
under korta tider. Daligt ut
nyttjande av anlaggningen. 

Gatan maste forses med kantste
nar och rannstensbrunnar. 

Dagvattenledningarna kraver 
inget extra planutryrnme. 

Vattenbalansen rubbas genom att 
allt dagvatten fors ut fran 
omradet. 

Dagvattenrecipienten kan oaver
kas genom att allt dagvatten 
orenat fors ut. 

Systemet medfor inga extra 
risker for trafikanter och 
boende. 

Ingen effekt. 

Dikessystem 

Litet schaktdjup medfor lagre 
kostnader och battre kontroll 
over utdraneringen. 

Draneringen av lagt liggande 
huskallare kan forsvaras. 
Infart till fastighet kan for
svaras. 

Gatukroppen draneras normalt 
genom ledningsschakterna. I lag
punkterna kan sarskilda drane
ringsledningar bli erforderliga. 

Liten risk for allvarliga skador. 

Latt att inspektera och under
halla. 

Risk for uppgrundning och igen
vaxt samt nedskrapning. 
Risk for erosion. 

Vatten- och avloppsledningar kan 
laggas grunt och isoleras. 
Diket fungerar sam snoupplag och 
transporterar bart smaltvattnet. 
~1ojligen risk for svallisbild
ningar. 

Gatorna fritt atkomliga for sop
maskiner. Dikena maste rensas fran 
ditslangda foremal. 

Dikessystemet verkar utjamnande 
oa flodena. 

Gatan utformas med lutning mot 
diket. Konventionella kantstenar 
kan inte sattas. Hallfasthets
problem kan uppsta vid 5vergangen 
asfalt/dikesslant. 

Dikena kraver att qatuomradet 
breddas, sarskilt i omraden med 
daligt vattengenomtrangliga jordar. 

Vattenbalansen bibehalls genom att 
dagvattnet infiltrerar i marken 
och endast overskottsvattnet avleds. 

Genom dikestransoorten kan viss 
sjalvrening av dagvattnet paraknas. 

Olycksfallsriker for lekande barn 
om diket ar vattenfyllt. Risker 
for avkorning med fordon. Mojligen 
kan diket forhindra att lekande 
barn rusar ut i gatan. 

Diken kan uppfattas oestetiska 
och mojligen barriarskapande. 
Omr~dct f~r mor karakt~r av "by" 
an av "stad". 
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4 5 

5 .. 1 an av 

Effekterna grupperas efter 

perna 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Ett urval av 

standard, som 

3 .. 1 .. 2 .. 

i grup-

Alla en:eKoc.s.Laq olika 

'-'<.<.<oJn,.\,.4'-'-•'-\,A.,,_I nedan och an 

deras de i Notera att det an pga 

i standard 3 och 2. (Se avsnitt 

3 .. 1.) 

Boende 

att 

av den 50 km/h 30 km/h 

De med 30% 

av den samt inbromsningar vid m6ten i 

passager (Johnson, Ludvig, I:'e.bberdt and Allen, 1973) 
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av en av 

tomtmark .. 

p g a att 

i 

den 

30 km/h Den okade 

Sanks 1977) 

* ) I en re""''""'"' ........... ,;;,...,.re 

den totala 

under bl den totala 

75508 X 8 X 365 = 
km/h: = 7349 

gangbana .. 

3 eftersom ingripan-

per 

50 km/h 

till 2900 

av 

per 

75 508 m.. Denna 

i 

km/h: =~~~~ 
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eftersom i miljo 

ar densarnma i de 

och ar densarnma i de 

n,;:,.,..,rr_ och med maximal t 

30%, vilket okning av obehaget. 

"'""'"""""',...._ och minskar 

eftersom rannstensbrunnar igen an diken 

Anlaggningskostnaden 

standarden i 2 

med 86 2 kkr/ar p g a rnindre trafikyta 

och 

I Nasetprojektet har vi 

effekterna av olika 

utretts och 

3 och planalternativ 

2 sammanfattas i tabellen nasta sida. 



Varu-

av 3 

bil-

Gatans 

tomtmark 

och 

gangvagar hindrar 

Vat ten och 

med 

52 

Forbattrad 

Oforandrad 



4 .. 5 .. 2 

nad, 

Ian 

och 

53 

och va-, el-

i 

for nybygg

av kostnad mel

att va-, el

som 

dock 

endast med makadam el dyl upp ga-

tunivan ( MAB upptill) 

: borttagning av belaggning 

linje .. Dar inje 

gar under 

denna 

gatukontorets 

~·~·~~~.~~ profillinje 

projekterad 

befintlig 

vid skarning - det antages att 

att 

Endast 

med annat ........................ ,..., 
, kan urgravning och 

enligt BYA bli aktuell, liksom de gatu-

delar som av 

, se 9 .. 
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100 

ett ur 

I 1 och 2 antas for 

i 

kr/m2 Gator in om 

0 47 kr/m2 

kostnaden med mindre an 100 

I 1 och 2 

30 mm, i 3 mm .. J:l;?t 

med 

ende av s1 

torde 3 

a data 

avser 

endast borde vara 

en 

ett 

antas att 

i 

2 .. 

s1 

mindre an 
J:l;?nna 

dvs 1 42 

motsvarande 

IS 

3 

av 
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Som for av i 1 

och 2 valjs i 

64 

ofta 

E i 

1975) har i 

1 och 2 satts 

och kr .. For 

i i IS 

0 i 1 och 2 .. For 

3 antas i hela av 

Kostnad E i var 0 .. 30 kr/m2 

och I 1 och 2 har 

av 

detta, o .. med 

till 0 .. 02 

kr/rn2 endast vid 

nag a i 3 sorn i 

kostnaden densarrma .. 

1 och 2 har enl 

........... '""~--""".,..""'' ..... Gatukontor rn fl ) kostnaden 

och 

och 

s en sorn for mindre 

IS, dvs 1 .. 66 kr/rn2 J'>.'-' ... ·""''-U. och 
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I 3 dar 

les, antas 

3 

antas 1 

osv som 

1 .. 0 cd/m2 i den enda 

B 

och 

av 

med stora 

1 2 enl 

, varav 

0 .. 15 

74 och 

den allra 

av helt i 

all sno antas kunna i 

i 3 satts 

av 
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av i 20 .. 

Alt 1 och 2 

belaggningar 

ytor 
vagmarken och skyddsracken 
signaler 

belysning 

Alt 3 

be 

ytor 
~-.~~-·----.-------·--tvagmarken, 

signaler ------

1 

2 

3 

renhallning, 

sommar resp. 

vinter 

belysning 

1-----·--·~·-"----1 r enh a 11 n i ng , 
1-- --·-- -- sommar resp .. 

vinter 

19 Driftkostnadernas fordelning i alternativ 
--~---- 2 och alternativ 3 

Kostnader de kan sammanfattas i 

6 

i stads- till i stads- till 

plan bostads- plan oostads-

Mkr 

GCM 6 .. 6 3 6 15 .. 0 169 0 80 9 

belysning 1 .. 5 0 9 3 8 87 7 58 2 

8 1 4 .. 5 18 8 

GQ1 6 .. 0 3 2 13 .. 2 165.4 77 3 

belysning 1 .. 4 0 .. 9 3 6 85 .. 7 

totalt 7 5 4 1 16 .. 8 

GCM 4 .. 7 2 .. 2 9 .. 1 81 8 34 0 

0 .. 5 0 0 0 .. 0 33 2 17 7 

5 2 2 2 9.1 11 5. 0 51 

333 

239 

572 

318 

232 

140 

73 
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4 .. 5 .. 3 

dels II 

sarnma oavsett 

som 

resultatet en ekonomisk janr 

ar ge-

mensamma 

som 

hansyn har i den som el 

och tele 

I vida-

re 

tre med 2 

7 2) 

Rorladningar i jord Rorledningar i jord 

I 

med 2 

3 



I 

ger 

i 

I 

Dessa 2 .. 7 
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2 .. 2 m .. Anvanda 

VA-verkets listor .. 

av bilaga 5. uppst~Hlning 

av 

som gatuanlaggningar och 

in i 

rnotsvarande ka1ky1 

8700 m3 

3870 m 

st 

dessa 

den 

69 kr 

Summa 

utgor en del 

inte skall bli fe1ak

och darvid ocksa 

avsnitt 4 .. 5 .. 2 .. 

som an 

Kostnad 

0 .. 64 Mkr 

0 .. 60 Mkr 

1 .. 36 Mkr 

0 1 

2 .. 7 Mkr 

ska11 sedan minskas med an1aggningskostnaderna for 

diken att den verk1 kostnadsbesparingen for dikesa1terna-

ska11 

grundar utover vad 

som tid ande 
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att mindre 

, se 

diket satts 

an den da er

utforas. Med det d1.ke:ss~1st:em som 

dessa 

En genomsnittlig kostnad 

1000 Slutligen har nagon kostnad 

mark som i 

3300 m2. Det 

ett minskat markbehov innebar att botala 

och VA i stort blir oforandrat. 

har 

For erhalles foljande 

Matjord/Sadd 

Total a 

m3 

200 kr 

40 kr 

16 

0 .. 03 Mkr 

0.053 Mkr 

0.072 Mkr 

Kostnader inom vagamrade 

x 1000 kr 0.. .Mkr 

0 .. .Mkr 

av dagvattenledningen var 

2 7 Mkr blir for U.A..J'I..<;;;C>W.J.. 

2.7 - 0 .. 462 Mkr = 2.2 Mkr .. 

Av 0. 7 Mkr till 

och 1 .. 5 Mkr sjalva bO:stc:tdsom:racjet 



Den 

Skotsel av 

av 

av 

av 

av trummor 

I kommunen har 

kontoret.. For 

kunna 

tiven har alla 

som med 

har i IIDtsvarande 

for vatten 

61 

som utforts mellan ~~.~Y,~rt-n~·~n 

och i 

huvudman 

pa Gatu-

• De delar 

och som normalt tillhor gatan 

4 .. 5 .. 2 .. , slo-

normalt 

kommun uPTxtalr den kostnaden 

for av '"'""'"""..., ....... 

svarar 1 kr per 

ten Normalt 

de tre 

for 

av den totala 

med andra 

2 per ar vilket rnot-

vatten, och dagvat-

underhallskostnaderna 

dock att kostnaden ar 
rl!:ll"'n7!:lr+·on, och for 

I det senare upp-

Eftersom 

man att for detta 

kan 

kommer att oka 

med 

Skotsel och llnr~ov·h~ av 20 

och brunn .. aven 

av denna Denna kostnad har i 

aven anvants for 
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0 .. 27 kr per 

samt 

vatten- och 

trurnma 

62 

i 

1 

av trumnor 

av 

samt 

1 per meter 

0 .. 1 kr meter och 

meter och 

0 .. 7 kr per meter och 

(utfores i 

de 

o .. per 

(utfores i 

i rens-

normalt 

mate-

var 

var lO:de 



ten och 

nats 

vat ten 

vat ten, 

vatten samt 

En 

och 

4 5 .. 4 

De 

ovan ang 

ar 

som 

med 

enl 

med totala 

63 

har 

del 

II 

och av vat-

SOdra Naset berak-

i 

5000 

7000 

2000 

val av 

och med 

rensning och 

av 

ute

samt vatten 

3 

klarar de an-

som detta val rned 

4 5 .. 5 

av dessa 

och innan det 

ut i ett av 

I ett av-



64 

som 

av 

for 

att utforas 

I i 

ut i en 

av 

nets i 

en 

Luft-

men 

Den an 

3 

4 5 .. 6 

Ett 

och i form av etc som ar 

naden av ett vatt-

och 



vid 

detta 

av en 

sen .. Detta 

vatten- och 

detta att man 

i 

I ett 

65 

el och tele 

detta vatten, som i stallet 

som 

allt vatten som tas emot 

som i ett naturl 

omrade .. 

De for 

genom 

Ett 

under ett 

ar 

som 

vara 

det har 

hur vattnet ror i amr-acle under 

se 22-24 

i 

att 

utforma 

som 

som 

undandras 
I ett ,....,.,.,,,_...:;,.:;, ..... 

i 

vat ten-

under ett 

och 

upp scheman 
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med de an 

tet och 4. 3.3. Avdunst-

eftersom endast 

tas Med och 

har forsummats under 

en stor del av den totala av-

Nederbord 430 Nederbord 1531 Nederbord 700 

,, ,, ~, 

Ytavrinr;ing Ytavrinning 

LERA 88 BERG 235 SAND _. -Magasinsokning - Magasinsokning 11111"' Magasinsokning 

1 31 Grv.avrinning 1126 Grv.avrinning 935 

0 0 - ..._ 
""''' 11111"' 

~, u ~r ~, ,, .,, 
Ytavrinning Grv.avrinning Ytavrinning Grv.avrinning Ytavrinning Grv.avrinning 

387 0 82 0 0 0 

under ett 

med ett 
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Nederbord 1990 Nederbord 7090 Nederbord 3240 

,, ,, ~r 

Ytavrinning Ytavrinning 

LERA 405 BERG 1095 - SAND 
41111 

Magasinsokning 1-- Magasinsokning Ill"" Magasinsokning 

449 Grv.avrinning 4658 Grv.avrinning 4081 

1 41 345 
41111 'i!llii. - Ill"' 

~, ,, ,, ~, 
,, ,, 

Ytavrinning Grv.avrinning Ytavrinning Grv.avrinning Ytavrinning Grv.avrinning 

1790 297 377 69 0 599 

Snosmaltning 863 Snosmaltning 3072 Sn0smtiltning 1405 

,, 
~, ~, 

Ytavrinning Ytavrinning 

..o!ll1l 
703 1720 

lllo.. LERA BERG SAND """"l'' Ill"" 
Magasinsokning Magasinsokning Magasinsokning 

- 70 Grv.avrinning 247 Grv.avrinning 11 4 

..t 
1 41 345 

~ -- Jll!l" 

,, ~, .,, ,, ,, ~, 

Ytavrinning Grv.avrinning Ytavrinning Grv. avrinning YtavrinningGrv.avrinning 
1 4 80 297 341 69 2985 599 

24 vattenbalans for Sodra Naset under sno-_ _::t. ___ _ 

smaltning 
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5.7 

Om som sedan 

denna 

4 .. 5 .. 8 

De tota1a och 

och 

2) 

av i Mkr .. 

3 

2 a1t 3 

7 .. 5 2 2 .. 3 

och 

Vatten och 8 6 2 .. 2 

Summa 1 11 5 

1 2 1 .. 9 

och 

Vatten och 7 .. 5 0 1 .. 5 

Summa 11.. 2 3,. 



De 

och 

Gator 

Vat ten 

Summa 

Summa 

Summa 

Summa 

69 

srunt vatten och har beraknats for 

i 

i xx nedan rne<1 de 

2) I dessutom de 

samt summan av 

251 1 

5 .. 0 

256 1 

6 

4 

138 0 

av Etkostnader och 

2 

115 .. 0 

7 .. 0 

122 .. 0 

51 7 

5 .. 

57 6 

alt 

136 1 

2 .. 0 

134 .. 1 

84 0 

81 

1 .. 5 

80 .. 4 

- 84 0 

6 

och 

3 

3 
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2 3kan 

K =A+ 

K 2 och 

A i 2 

3 

D i 2 och 

3 

T i 2 och 

3 

= 

Med en 10% 

ur 

K = 5 .. 5+(0 .. 5.. Mkr 

K 3 .. 0804-0 569 = 3 .. 37 

ett 2 

3 4 Mkr .. 
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1 : 1 

1. INLEDNING 

1 • 1 

Syftet med detta arbete har varit att undersoka forut

sattningarna for lokalt omhandertagande av dagvatten 

inom ett omrade belaget i Naset, soder om Goteborg 

For att kunna bedoma dessa forutsattningar har omradets 

geologi och hydrogeologi studerats. Resultatet skall 

sedan ligga till grund for en planering av dagvatten

systemet vid utformningen av en alternativ stadsplan 

for omradet. Denna alternativa plan, projekt "Gatan", 

utarbetas under ledning av Per-Arne Malmquist, Institu

tionen for VA-teknik. Projektet ingar i Geohydrologiska 

forskningsgruppens verksamhet. 

1.2 Metod 

Inom omradet utforda geotekniska undersokningar har stu

derats samtidigt som en flygbildstolkning skett Falt

arbetet omfattar en brunnsinventering och, i samband med 

denna, en jordartsbestamning av det oversta jordlagret i 

brunnarnas narhet. 

Denna information har utgjort underlag for den basdata

redovisning som ar utford i form av dels en jordartskarta 

dels en hydrogeologisk karta. Genom att kombinera den 

geologiska och hydrogeologiska informationen har darefter 

en utvarderande karta framstallts. Detta har skett genom 

att omradet indelats i delomraden. Indelningen ar utford 

sa att varje delomrade har likartade geologiska och hydro

geologiska egenskaper. Dessa egenskaper har sedan beskri 

vits, varefter en bedomning av forutsattningar for lokalt 

omhandertagande av dagvatten skett 



1 2 

2 UNDERSOKNINGAR 

For att fa en uppfattning om de geologiska och hydro

geologiska forhallandena inom omradet, har, som tidi-

gare n~mnts information h~mtats geotekniska under-

sokningar, flygbilder, brunnsinventering samt f en 

oversiktlig jordartskartering Pa kartan m~rkt "Under

sokningar" ~r sonderingspunkter, inventerade brunnar 

samt l~gen for jordprovtagningar markerade Dessutom ar 

i nordostra delen av omradet ett v~gn~t markerat for 

vilket geotekniska undersokningar foreligger 

2.1 Geotekniska 

Den geotekniska undersokning som fr~mst anv~nts under 

arbetets gang ~r en oversiktlig grundundersokning ut

ford av Goteborgs Gatukontor, Nr 60/73-414 Po. Denna 

har utforts pa uppdrag av stadsbyggnadskontorets stads

planeavdelning och ~r avsedd att ligga till grund for 

dispositions- och stadsplanearbete 

Undersokningen utfordes i mars-april 1973 och omfattar 

ett 60-tal borrpunkter. Den vanligast forekommande son

deringsmetoden har varit trycksondering, men sav~l motor

slagborrning som manuell viktsondering har ocksa anv~nts 

Pa kartan ~r de olika sonderingspunkterna markerade en

ligt SGI:s beteckningssystem De ~r placerade i strak 

runt ett storre bergsparti "Nordfj~llet", kring vilket 

bebyggelse i form av hus, v~gar, VA-ledningar m m skall 

planeras. Denna grundundersokning innefattar ~ven en geo

teknisk karta d~r grundforhallanden och foreslagna grund

l~ggningss~tt ~r redovisade Den geotekniska kartans om 

fattning ~r markerad pa kartan, m~rkt Undersokningar. 

2 .. 2 

Till underlag for flygbildstolkning har anv~nts 

bilder fran tva olika fotograferingstillfallen. Den fors

ta bildserien ~r tagen 1968 i nord-sydliga strak, medan 
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den andra serien togs 1977 i ost-vastlig ledd. Pa kar

tan redovisas granser for flygbildstolkat omradea Har 

bor observeras att flygbildstolkning, inorn omradet for 

den geotekniska kartans utbredning i start sett endast 

anvants att bestamma gransen mellan berg i dagen 

och omrade med jordtacke an 0 5 m 

2 3 Brunns 

Inventeringen av gravda och delvis aven av bergborrade 

brunnar utfordes i oktober-november 1978. Vid invente

ringen insamlades foljande uppgifter, se aven figur 1; 

'• • • • .~1,\~{lf\. ~f\flJ\T,'' '• •' •, ', •' • •'' 
llrunnllllnvonterlnt~ 

Rrunn nr: ••••• , •••. 4• ~ ••••• , • , ••••••••• , 

rcultlglulltl, ................................................................ . 

J\gWOI toe-ee•••••o•,-:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••••••••••••••••.•• , •. •••••••• 

BmnnllltVPl • • •,,,, .ctr.!i~q ,IJ\"Vtltl,. Pi!IJII'!Il,l:J:AA'l<U;,., •• ,, •••• ,, ••• , • , , • , ••.•••• , 

Bmnnfinll dlam111ten • , ,1, •, 1, q . , ••• , • , , • , , , , , , , , • , •• , • , •••• , ••••••• , •• ~ .•.•••.• 

Bmnnlllklllllrbvwnad: • ,q":ll!'!~ ~ !'?'?~ ••••• ,., •• , ••••••• , •••••• , •• , .•••.•.• , •.••. 

Motpunkt (Mp): •••• .'~\:r;~~~~~. ':~~~~!'~.l?f.k •••••••••••• ,, ••••• , •,, ••.••••..•• 

Sllllrtolultlllqrad f& Plll.illna: •.••.•• ':'~Y.t.t~;;.r,t, .~~n:~~H~~~ ............... ,.,.,. 
Urunnan utfCJrd/f8rdju1JC1<1 or: ••••. !?~~ ..................................... . 
Vnttentlllg&ng, normol8r: ...•• , •• '!'! !.11'".·.,,,,, •• , .... ,, ..... ,,, ...... , ••• , • , 

Vmtantlllg&ng, torr&r: ...• , ...••. y~n;o'}.,i~.t.v,i,e, .~V. H'l!rt~Hll ........ , ..... ,, .. . 

Nuvomnde vottenutta~;~: •• , ••.• , •• '.'r) :'• fp,bp,e.n.d.e.• • .l!~~~,l~ ~ ,\ •.• , , •. , , , .••. , • , , , • 

Vmtenbf'JI!kafhmhet: • , ••••.•• , , •• ~~~:~.,.,. :. , • , • , • , • , , ••• , ••.•....••• , • , •• 

Mp 11\.ft,h, •, ,, ,2,8,•,0,,,,, •. , My m .li.h, , , , ,2.~ •• ~,,., •• ,,, ..•• ,, •••• ,,,,.,., 

Botten l'll,u. Mp ••• 5:.0 .. ,, .... Gr,v. v .d. • ,2,6/. 1,q-:~~ .• ,,, m,u, l\ilp • /.·.4, ••••••• 

m,6,h, • !-.3:.0........ m.6.h. :zs ... ~ ....... 

, ~!"~.t,r.~ll!f!~~'?:. ~; ~;~~?!'~'.".r.l,t~~ .': ~~l!~, '!'~~j?;!i.' .. n:o.~ .'~ 1t:l!~' ~, !•t•J •}•,1:'.•~·!1!~,, .. 
med llll'lnd, troU.gen mellansand. 

oatoottottfttett•ttt•t•t•otlttttlllt•tt(IOeeeetat••••••••••••••••••••••••••• 

Markytan l:lr flack, lutar dock avagt mot vllater. 
••••tOfttteet•••••ooto••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••It····~-•••• den ···~~~':-:J~l,,1;J,7,t4., .. , •. , 

1 Inventeringsprotokoll, exempel 
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brunnstyp, brunnens diameter djup till batten, vatten

nivans lage, ar for gravning, vattentillgang och vatten

uttag. Vidare undersoktes marken i respektive brunns om

givning med hjalp av sticksond i syfte att bestamma jord

arter och eventuell lagerfoljd. Slutligen uppmarksamma

des brunnens lage i terrangen, for att fa en uppfattning 

av tillrinningsomradets utseende och omfattning De in

venterade brunnarnas lagen har markerats pa kartan Som 

framgar av denna ar brunnarna ganska jamnt fordelade 

over dalgangarna, aven om brunnstatheten ar storst strax 

norr och nordost om "Nordfjall" .. 
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3 GEOLOGI 

3 1 AlJmant 

Nasetomradets landskapskaraktar kannetecknas av kala 

uppstickande berg med mellanliggande jordfyllda dalar 

Detta ar utmarkande for vissa kustlandskap, vilka hu

vudsakligen erhallit sitt utseende under och efter den 

senaste nedisningen Nar landet sakta hojde sig ur ha

vet, efter nedpressningen under istiden, spolade havs 

vagorna successivt bort det losa material som isen av

satt. Detta material transporterades till lagre belagna 

dalgangar. Mot denna bakgrund skall omradets princ 

ella jordlagerfoljd diskuteras. 

3.2 

Pa dalsidorna och i dalgangarna, under ovriga jordlager 

finns pa bergytan ett lager av friktionsmaterialo Detta 

ar avsatt och/eller omflyttat i samband med senaste ned

isningen och tjockleken varierar fran nagon decimeter 

till maximalt 3 m. Liknande material, om an av mindre 

omfattning, har sannolikt funnits aven pa de ovanfor= 

liggande, numera kala bergspartierna. Troliga rester av 

sadant material kan man finna pa flera bergavsnitt till

sammans med anhopningar av block och sten m m. 

Pa friktionsmaterialet avsattes under lang tid lerpar

tiklar. Hela omradet var da havsbotten och finmaterialet 

kom fran t ex isalvar i de inre delarna av landet Ler

lagret vaxte och har i dag en maktighet av 20 m lokalt 

I samband med att landet hojde sig over vattenytan, 

skedde den ovan beskrivna svallningsprocessen. Har

igenom kom framfor allt de finare fraktionerna av frik

tionsmaterialet mo-sand, att spolas bort och avsattas 

pa dalsidor och i dalgangar. Maktigheten hos dessa lager 

varierar, men uppgar pa vissa delar inom omradet till 

mer an 3 m. 
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Jordarter -

En oversiktlig karta sam visar de olika jordarternas 

utbredning och, for vissa jordarter, deras ungefarliga 

maktighet har framstallts over omradet Sodra Naset. 

Det huvudsakliga underlaget till kartan utgors av en 

oversiktl geoteknisk undersokning, brunnsinventering 

med sticksondering, flygbildstolkning samt enstaka geo

tekniska undersokningar for vagar och hus, se kapitel 2. 

Det oversta jordlagret bestar i allmanhet av ett 2 till 

3 dm maktigt matjords- eller humuslager Detta redovisas 

ej pa kartane 

Jordartsgranser och grans mellan jordart och bergkontur 

ar pa den geologiska kartan markerade med svart heldra

gen linje. Den sistnamnda gransen ar framtagen med hjalp 

av flygbilder. ovriga jordartsgranser ar faststallda 

genom sammanvagning av information fran tidigare namnt 

material. Som underlag till en jordartskarta ar de till

gangliga sonderingarna fa, vilket inneburit att grova 

interpolationer mast goras mellan de olika sonderings

punkterna. De utritade jordartsgranserna far darfor ej 

uppfattas som exakta, utan i stallet som resultat grun

dade pa bedomning av tillganglig information samt av ak

tuell redovisningsteknike 

Bla fargmarkering 

Detta utgors av material, vilket sannolikt avsatts av 

inlandsisen och ringa paverkats av svallning. ~1ed led

ning av flygbilder och sticksondering har omraden med 

blockrik jord markerats. Overgangen denna jordart 

till ursvallat friktionsmaterial sker dock gradvis 

Gron fargmarkering 

Denna beteckning anvands dels for material avsatt av 

landisen vilket mer eller mindre ursvallats, dels for 

svallmaterial. 
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Till den forsta kategorin kan hanforas material pa 

dalsidorna samt material underlagrande leran, bada

dera avsatt direkt pa berg. Friktionsmaterialet pa 

dalsidorna behover inte enbart ha svallats utan kan 

aven, delvis i sin helhet, ha transporterats till 1 

re belagna omraden Tjockleken hos detta lager kan 

forrnodligen uppga till 3-4 m 

Friktionsmaterial underlagrande leran har pa kartan 

redovisats som grana band inom kortstreckrnarkering 

!nom de omraden detta markerats, uppgar friktions 

materialets tjocklek till mer an 1 m. Sonderingspunk

terna tyder dock pa att lerlagret inom hela omradet 

ar. underlagrat av friktionsmaterial, vars tjocklek 

varierar fran nagra drn upp till 3 m. 

Friktionsmaterial hanfort till den andra kategorin, 

svallmaterial, ar vanligen avsatt pa lera och har pa 

kartan rnarkerats med grana prickar. Detta material 

har transporterats med vattnet till nedanforliggande 

terrang. Tjockleken hos detta material varierar mellan 

0-2 m. 

Gul fargrnarkering 

Inom stora delar av omradet underlagrar lera annat 

material. Den "dolda" lergransen ar mycket svarbestamd 

med det relativt fatal sonderingspunkter som finns att 

tillga, varfor den pa kartan angivna gransens lage ar 

mycket osakert. Lerlagret har en maktighet av maximalt 

20m, nordvast om "Nordfjall", och pa kartan har aven 

inritats djupkurvor Dessa ar markerade med langa 

streck samt med djupsiffror. Inga indikationer fore

ligger som tyder pa att friktionsmaterial av storre 

maktighet finns inlagrade i leran. 

ORGANISK JORD: Markerad med spegelvanda liggande S 

(pa rod batten vid maktighet storre an 1m). 
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Denna jordart finns i omradets sodra del Markytan 

ligger har endast obetydligt over havsytans niva, och 

for mindre an 100 ar sedan var har ett smalt sund 

mellan nuvarande Smithska Udden och fastlandet Grund

vattenytan sammanfaller har i start sett rned rnarkytan 
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4. HYDROGEOLOGI 

4 e 1 Ytvatten 

Omradet avvattnas via diken i dalgangarna till havet i 

soder, vilket redovisas pa karta markt "HYDROLOGI" 

Dessa vattendrag har observerats dels vid faltarbete 

dels vid studier av flygbilder De ytvattendelare som 

markerats pa kartan, har frarntagits med hjalp av topo

grafisk karta och flygbilder. 

4.2 

4. 21 Grundvattennivavariationer 

Brunnsinventeringen hade som frarnsta syfte att informera 

om grundvattenytans lage. Eftersom observationer utfor

des endast i slutet av oktober - borjan av november bar 

en jamforelse goras med grundvattennivaernas variation 

under aret inom omradet Med hjalp av Goteborgs 

kors med matstationer i Harskogen, Harestad och Sandsjo

backa kan en generaliserad bild av denna variation under 

aret erhallas. Grundvattennivan har vanligen ett maximalt 

varde i nagon av manaderna februari och mars. Darefter 

sjunker den till ett minimivarde i augusti och september 

for att sedan ater stiga mot ett nytt maximalt varde nasta 

ar. For dessa omraden har, under den aktuella matperioden 

1970-1975, storsta skillnad mellan max- och minimivarde 

uppgatt till 1.5 m. 

Grundvattennivans variation ar bland annat beroende av 

den grundvattenforande formationens geologi I moranjordar 

ar arsamplituden oftast mellan 1 och 3 m, medan det i val

sorterade friktionsjordar, t ex svallsediment vanl 

forekommer arsamplituder pa under 1 m. I Sodra Naset ut

forda permeabilitetsbestamningar tyder pa en genomslapp

lighet for vatten, jamforbar med mellansand. 

Topografi och geologi inom omradet tillsarnrnans med 

vattennivaernas variation enligt ovan, tyder pa att vatten-
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nivaerna endast i undantagsfall brukar stiqa mer an 0,5 m 

over dessa nivaer9 

4 22 Grundvatten - Beteckningar 

Pa den hydrogeologiska kartan ar de under brunnsinvente

utforda vattennivaobservationerna markerade sasom 

grundvattennivaer. Uti dessa har sedan grundvattende-

lare, stromriktning samt avstand mellan markyta och 

vattenniva bestamts. 

Har ar dock viktigt att papeka att det som pa kartan an

ges som grundvattenniva, grundvattendelare m m inte sakert 

ar att jamfora med det man i vanliga fall avser med dessa 

begrepp. De "grundvattennivaer" som foreligger ar, enligt 

ovan, egentligen vattenstandsobservationer i brunnarna. 

Pa samma satt ar de pa kartan markerade grundvattenniva

linjerna egentligen forbindelselinjer mellan olika brun

nars vattennivaer. 

For att tolka den hydrogeologiska kartans information 

kravs darfor att en jamforelse gors mellan en genom vatten

standsobservationer framtagen, fiktiv grundvattenyta i de 

aktuella vattenforande formationerna och benamningen grund

vattenyta i dess egentliga betydelse Detta medfor att 

aven geologiska faktorer sasom jordarter och lagerfoljd 

sarskilt maste beaktas 

I kapitel 3 redogors for omradets geologi. En profil ge

nom en dalgang kan enligt detta ha ett utseende enligt 

figur 2, en lerkropp omgiven av friktionsmaterial pa ovan

och undersida. Denna geologiska formations utseende moj 

liggor forekomst av tva skilda akviferer, en i det ovre 

friktionsmaterialet och en i det undre Den sistnamnda 

"dams" pa ovansidan av lerkroppen och dess grundvatten 

kan darfor vara av artesisk typ. 
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Figur 2~ Principiellt utseende av profil genom dalgang 

De inom omradet belagna dalgangarna har, med fa 

en jordmaktighet som sallan overstiger 15m. En jamforelse 

av brunnarnas lagen och djup med jordmaterialets makti 

visar att, i de fall omradet har samma principiella utse

ende som i figur 2, brunnarna vanligen ar gravda ned till 

det undre lagret friktionsmaterial. Av de geotekniska son

deringarna samt den hydrogeologiska kartan framgar att, 

inom samma omraden, den i brunnen observerade vattennivan 

vanligen ligger i ungefarlig niva med gransskiktet mellan 

det ovre lagret friktionsmaterial och leran. Detta askadl 

gors i figur 3. 

Grundvattennivans ringa hojd i det ovre friktionsmateria

let kan ha flera orsaker. En god permeabilitet samt en 

markerad lutning hos jordlagret kan medfora vattentransport 

med stor hastighet och darigenom en lagre grundvattennivae 

Man kan aven antaga att det undre friktionsmaterialet far 

ta emot huvuddelen av det vatten som avrinner langs dal

gangarnas sidor. Detta antagande grundar sig pa att 
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Figur 3 Brunnar gravda genom lera 

tionsmaterialet formodligen fortsatter under och vid si

dan av lerkroppen, anda upp pa dalsidan enligt figur 2. 

Om vattnet sipprar ned i friktionsmaterialet langs berg

ytan kommer det att ledas ner i den undre akviferen, dar 

det formodligen aven kan komma att sta under artesiskt 

tryck. 

4.3 

4.31 

Permeabil 

Allmant 

For att undersoka permeabiliteten hos jordlagren inom om

radet, togs under december 1978 ett tiotal jordprover 

Samtliga jordprover lokaliserades till omraden vars overs

ta jordlager utgors av friktionsmaterial Proverna har 

sedan analyserats och permeabilitetsbestamts. Provpunkter

nas lagen ar markerade pa kartan markt "Undersokningar" 

Resultat 

Pa proverna har utforts mekanisk analys och i vissa fall 
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atfoljande hydrometeranalys, se bilaga 1. Darefter har Hazenls 

forme1 for permeabi1itetsbestamning ti11ampats, se (1). Resu1-

taten redovisas i tabe11 1. For prov nr 1, 

2 
K = 0,01157 dlO (1) 

d60/dl0 < 5 

2 
K (rn/m) , d10 (rrm) 

2, 4, och 6 har ingen bestamning av permeabiliteten 

eftersom faktor a60;d10 for dessa prov overstigit 

vardet 6, v i1ket van1 igen anvands sam grans for formelns 

ti11ampning .. 

Tabe11 1 .. Resu1tat av permeabilitetsbestamning en1igt Hazen .. 

Prov nr 

lA 

1B 

2 

3 

4 

Pern1eabilitet (m/s) 

2,3 . 10-4 

2,5 . 10-4 

nr 

5 

6 

7 

8 

9 

Pernleabi1itet (m/s) 

4 .. 2 . 10-5 

6,1 10-4 

7 . 10-4 

1,3 . 10-4 
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LOKALT OMHANDERTAGANDE AV DAGVATTEN -

- FORUTSATTNINGAR 

Omradet har delats in i delomraden, vilka skiljer sig 

fran varandra ifraga om forutsattningar for lokalt om

handertagande av dagvatten. Bedomningen av delomradenas 

skilda forutsattningar for detta andamal, grundar sig pa 

foljande faktorer: 

0 

0 

0 

0 

0 

Topografi o 
Jordart o 
Lagerfoljd o 
Ytavrinning o 
'Permeabili tetsbestamning 

Grundvattenniva 
Stromningsmonster 
Tillrinningsvag 
Kommunikation med 
andra grundvatten
forande formationer 

I tidigare kapitel har redogjorts for osakerheten vad 

galler bedomning av jordarter, jordartsgranser, lager

foljder, hydrologi m m. En sammanvagning av de ovan an

givna faktorerna och deras inbordes osakerhet, medfor att 

den gjorda indelningen i delomraden av skilda slag, ej 

far uppfattas som exakt. Snarare bor den ses som en be

damning, vars tillforlitlighet ar beroende av grundmate

rialets kvantitet och kvalitet och tolkningen av denna in

formation samt av den aktuella redovisningstekniken 

5 2 Delomrade 1 , 

Detta omrade ar belaget strax norr och nordost om det 

stora centrala bergspartiet, kallat Nordfjall. Omrade 1 

utgor hogpunkt for de lerfyllda dalgangarna kring bergs

partiet, och fran detta omrade sluttar markytan dels mot 

vaster, dels mot soder 

Dalgangarna har vast-ostlig och nord-sydlig utstrackning 

Storsta jorddjup i dessa ar, inom omradet, drygt 10m 

Det oversta jordlagret bestar av friktionsmaterial med en 

tjocklek av maximalt 2 m, dar dalgangarna "skar 11 varandra, 

for att sedan minska till 1 m tjocklek mot vaster och mot 
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oster 1 vid omradesgranserna. Under storre delen av frik

tionsmaterialet finns ett lerlager, maximalt 7 m maktigt 

Mod dalsidorna upphor dock leran, friktionsmaterialet 

ligger dar direkt pa bergs Under leran finns ett andra 

lager friktionsmaterial 0 5 1,5 m tjockt, vilande pa 

berg Detta material underlagrar troligtvis ler 

inom hela omradet Pa den geologiska kartan redovisas 

detta lager dar dess maktighet overstiger 1 m 

For det ovre lagret friktionsmaterial inom omradet, har 

permeabiliteten bestamts i tva punkter nr 7 och nr 8 se 

kartan markerad "Undersokningar". Vid provtagning 7 

ar permeabiliteten storst, 6 10- 4 m/s for att vid 

p~nkt 8 vara 2 · 10 4 m/s Provpunkt nr 2 som ar bel 

nagot sydost om nr 7, uppvisar samma varde, 2 · 10 4 m/s 

Provpunkt 7 ar belagen pa en hogre niva an de bada ov

riga punkterna En forklaring till de skilda vardena i 

permeabilitet, kan vara att materialet vid nr 7 trans 

porterats en kortare stracka an materialet vid de bada 

ovriga och darfor kan innehalla grovre partiklar Det kan 

har konstateras vid en jamforelse av punkterna 3, 7 8 

och 9 att permeabiliteten ar storre i hogre belagna om

ra.den 

Omrade 1 har som tillrinningsomrade de i norr l 

hogre upp belagna, bergspartierna I omradet finns en 

vattendelare med nord-sydlig utstrackning, se geohydro

logiska kartan Denna delar upp ytavrinningen sa att 

terrangen oster om ytvattendelaren avvattnas mot soder 

medan avrinning vaster om ytvattendelaren sker mot vaster 

Eftersom storre diken med betydelse for avvattningen inom 

delomradet ej upptackts varken vid faltarbete eller flyg

bildstolkning, ar det troligt att vattnet leds bort an

tingen via mindre diken och/eller genom att vattnet in

filtrerar och perkolerar for att avledas via grundvatten

stromninge 

Grundvattennivaer och grundvattenstromning redovisas pa 
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geohydrologiska kartana For anvanda beteckningar se aven 

kapitel 4.22 Grundvattenytan forefaller att inom vissa 

delar, ha for materialet onaturligt stora gradienter 

Detta kan dock forklaras med att vattenstandsobservatio

nerna utforts i gravda brunnar, se kapitel 4 22 och att 

det kan vara mellan det oversta friktionsmateria-

let och leran som registreratsa Denna teori s 

pa att avs mellan och 

vilket varierar mellan 1-3 m, vanligen i stora drag over

ensstammer med det ovre friktionsmaterialets tjocklek 

Detta innebar att grundvattenytan normalt ligger vid 

gransen mellan det ovre friktionsmaterialet och 

Salunda skulle det for infiltration och perkolation till

gangliga magasinet kunna sagas utgoras av det oversta 

friktionsmaterialet. 

Principiellt sett kan avrinningsforloppet och grundvat

tenbildning inom omradet sagas ga till pa foljande satt. 

Omradet far ta emot ytvatten dels fran ovanliggande ter

rang, enligt ytvattendelarna pa hydrogeologiska kartan 

dels fran nederbord direkt pa omradet Ytvattnet de 

ovanliggande markomradena rinner ner langs dalsidorna och 

infiltrerar dar i friktionsmaterialet Perkolation sker 

och om ytvattnet infiltrerar i det direkt pa berget 1 

gande friktionsmaterialet,sipprar vattnet troligen vidare 

langs bergytan Enligt beskrivning och i kapi 

tel 4, ar det rimligt,att anta,att det med den storsta 

delen av det tillrinnande ytvattnet forhaller sig pa detta 

satt. En viss del av detta vatten,samt det vatten som kom

mer direkt fran nederborden,infiltrerar och perkolerar 

daremot i det friktionsmaterial som overlagrar lera Pa 

detta satt bildas tva akviferer med skilda grundvatten

ytor Vattentillgangen ar formodligen storst i den undre 

eftersom denna akvifer tarde ha det storsta til 

omradet och vattnet kan har ocksa sta under artesiskt 

tryck. I den ovre akviferen ar tillrinningen mindre och 

grundvattenytan tarde, enligt vattenstandsobservationer 

i brunnar, sta nara friktionsmaterialets grans mot leran 

dvs grundvattenbildningen ar liten och magasinsformagan ar 

outnyttjad till stora delar 
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Foruts~ttningar for lokalt omh~ndertagande av dagvatten 

inom omrade 1 far anses som mycket gada Permeabilitet och 

magasinskapacitet ~r relativt sett, stora inom hela om

radet men fr~mst i de hogst bel~gna delarna Genom att 1 

dagvatten infiltrera och perkolera leds detta bart via 

grundvattenstromning Saledes kan omradet beskrivas som ett 

infiltrationsomrade med genomstromningsmagasin, det senare 

~ven med viss fordrojningseffekt 

5 3 2 

Omradet utgors av en del av den nord-sydliga dalgang som 

ar belagen aster om det centrala bergspartiet Nordfjall 

Markytan sluttar svagt mot sydost Jordarterna inom 

utgors i princip av utsvallat friktionsmaterial, lera och 

friktionsmaterial Lagerfoljden kan beskrivas enl folj 

de med borjan ovanifran: Nagra dm matjord, omkring m ut-

svallat friktionsmaterial, 4 6 m lera, 0,5-2 m friktions 

material pa berg. Den sammanlagda maktigheten ar maximalt 

omkring 10m. Det ovre friktionsmaterialets tjocklek mins 

kar mot soder, for att vid omradets grans helt upphora 

Provmaterial har hamtats fran tva punkter inom omradet en 

ostlig och en sydlig punkt (punkt 2 respektive punkt 3) 

Provmaterialet fran den ostliga punkten gav, efter 

och berakning, ett permeabilitetsvarde pa omkring 2·1o-4 

(enligt Hazen) . Det ar ett v~rde jamforbart med permeabili 

teten for mellansand Det ar vasentligt att observera att 

vardet hanfor sig till provmaterial fran endast en, och j_ 

kanten av delomradet belagen, provpunkt. 

Ytvattenavrinningen inom omradet ~r troligtvis mattli efter

som det ovre jordlagrets permeabilitet och magasinsfunktion 

ar god. Storre delen av vattnet kan darfor infiltrera medan 

resten avrinner via mindre diken Avstandet mellan markytan 

och grundvattennivan (se kap. 4.22) varierar fran ca 1 m 

i omradets norra del till ca 0.5 m i den sydliga.Detta inne

bar att grundvattennivan i start sett sammanfaller med lerans 
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overyta. Stromningsmonstret bestams i princip av markytans 

lutning och det ovre friktionsmateriallagrets tjocklek 

Allmant kan sagas att grundvattenstromningens monster lik

nar det for ytvattenavrinningen. Eftersom f~ oppna vatten

drag finns inom omr~det 1 finns det goda skal att anta att 

den nodvandiga draneringen sker via det ovre lagret av 

friktionsmaterial Tillrinningen till omr~det sker huvud

sakligen via det ovan namnda permeabla friktionsmaterialet 

Detta stracker sig upp langs dalsidorna, varifr~n vatten 

leds in i dalg~ngen fr~n omgivande hogre omr~den i tva 

skilda akviferer, en over lerlagret och en under, se kap 

5 21. Friktionsmaterialet tunnas ut mot och upphor i omr~

dets sodra del som tidigare namnts. Det vatten som infilt

rerat i och perkolerat genom friktionsmaterialet rinner har 

fram i dagen och draneras i oppna diken. 

Omradets lamplighet som infiltrationsyta beror av det ovre 

permeabla lagrets formaga att ta emot och fordela vatten. 

Hela omradets ovre lager har en permeabilitet som medger 

infiltration. Dock ar dettas tjocklek sa ringa att in

filtration endast bor ske i omradets norra halft. Infilt

ration i den sodra delen kan medfora en forsumpning av 

terrangavsnittet soder om delomrade 2, eftersom dar inte 

finns n~got ytligt lager av friktionsmaterial som vattnet 

kan dranera genom. I stallet kommer vattnet att rinna pa 
det ytligt liggande lerlagret, eller dar s~dant finns, i 

det tunna matjordslagret pa leran. 

5.4 lomr~de 3 

Omrade 3 utgors av fortsattningen av dalg~ngen soder om 

delomr~de 2 och stracker sig anda till havsviken i soder 

Omradet ar flackt med en svag lutning mot soder. I dal

gangens mitt finns en markerad fara med utstrackning i da

lens langdriktning. De jordarter som finns inom omrade 3 

skiljer sig inte fr~n de inom flertalet ovriga omr2den. 

Deras fordelning ar dock annorlunda har De norra tva tred

jedelarna av omr~det saknar friktionsmaterial pa lera 
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Har finns foljande jordlager med borjan ovanifran: nagra 

dm matjord, 0,5-1,5 m torrskorpelera, 3-7m lera, 0,1-3 m 

friktionsmaterial pa berg. Den sodra tredjedelen har i

stallet for torrskorpelera utsvallat friktionsmaterial av 

ungefar samma tjocklek Nagra permeabilitetsbestamningar 

av provmaterial fran omradet har inte gjorts. 

Ytvattenavrinningen spelar stor roll for den dentotala av

rinningen fran omradet. Detta beror sjalvfallet pa att 

ytlagrets permeabilitet och magasinsfunktion ar kraftigt 

nedsatt Ytvattnet avrinner i diken och backar och 

smaningom havet Pa den hydrogeologiska kartan finns den 

back markerad som loper i den ovan namnda faran 

De observationer av grundvattennivaer som ar gjorda hanfor 

sig till avsnitt langs dalsidorna och ger darfor ingen in

formation om nivaerna i delomradets inre delar. Dock an

tyder en observation vid en punkt i dalsidan i delomradets 

sydostra del att grundvattennivan i delomradets sodra 

tredjedel ligger nara markytan, narmare an 0,5 m. Grund

vattenstromningen kan pa goda grunder antas styrd av topo

grafin, och stromningen sker darfor utpraglat i riktning 

mot havet. Grundvattenbildningen ar beskriven i kap 5.2 

Det ar osakert om man kan tala om en ovre akvifer inom av

snittet av delomradet som saknar det ovre lagret av frik

tionsmaterial Antagligen finns i ovre lagret av leran 

torrskorpeleran, ett vattenmagasin, men sjalvklart har det 

som akvifer andra egenskaper an en akvifer i friktions 

material Permeabilitet och magasinsfunktion ar avgjort 

ogynnsammare i fallet med torrskorpelera 

Det ytligt liggande friktionsmaterialet i delomradets sodra 

tredjedel utgor sannolikt ett grundvattenmagasin med grund

vattenniva nara markytan som antytts ovan I soder, vid 

stranden och ett stycke in pa land, bestams sannolikt grund

vattennivan av havsvattnets niva. 
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Delomrade 3 utgor pa grund av sina omfattande och ytligt 

liggande lerlager ett ogynnsamt alternativ for direkt in-

filtration av dagvatten Dock kan de diken sam i 

torrskorpeleran fungera sam utjamningsmagasin for vatten 

sam rinner till omradet En viss infiltration diken 

och in i leran kan tankas ske 

Inte heller det i soder befintliga avsnittet med 

material kan rekommenderas sam infiltrationsomrade Anled

ningen hartill ar att grundvattennivan sannolikt star nara 

markytan. Marken riskerar bli forsumpad vid en eventuell 

ytterligare hojning av grundvattennivan. Dessutom kan till

laggas att friktionsmaterialet behovs for omhandertagande 

av det ytvatten sam avrinner i diken fran delomradets torr

skorpelera. 

5.5 4 

Detta omrade utgors av den vida, lerfyllda dalgang sam ar 

belagen vaster om Nordfjall Terrangen ar flack och mark

ytan lutar svagt mot soder. 

Inom hela omradet finns ett ytligt liggande matjordslager, 

nagra dm tjockt Detta underlagras vanligen av ett ler

lager. I den nordostra samt i den sodra delen kan dock 

tunnare lager av friktionsmaterial, 0 till 1 m tjocka 

forekomma under matjorden Lerlagrets ovre del bestar van

ligen av en 0,5-1,5 m tjock torrskorpelera Under lerlag

ret, vilket kan vara upp till 20 m maktigt, foljer sedan 

ett lager friktionsmaterial pa berg Tjockleken pa detta 

lager varierar fran nagon decimeter upp till ett par meter 

Ytvattenavrinning inom omradet sker via diken mot soder 

och da framst via det storre, vattenforande dike sam re

dovisas pa den geohydrologiska kartan. Forekomsten av 

diken tyder for ovrigt pa ett tatt ovre jordskikt 

Inom omrade 4 har inga permeabilitetsbestamningar skett 

pa grund av den overlagrande leran 
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Grundvattenobservationer ar utforda endast i eller i nar

heten av dalsidorna saledes finns inga observationer i 

omradets centrala delar Dessa observationer kan tolkas 

enligt kapitel 4 2 det ar formodligen vattenytan i 

ionsmaterialet som observerats det under 

Til sker och hogre belagen 

i norr. Detta sker i pa samma satt som redogjorts 

for i kapitel 5 2 I detta fall finns dock inget ovre 

av friktionsmaterial for vattnet att infiltrera i och per-

kolera genom I stallet sker draner inom omradet via 

oppna formodl i kombination med viss 

bildning i torrskorpeleran detta satt sker troligtvis 

aven med det vatten som kommer den i nordost belagna 

dalgangens ovre akvi Denna utgors enligt kapitel 5.2 

av ett ovre lager ionsmaterial. Detta i 

als tjocklek minskar mot och vid gransen mellan 

omrade 1 och omrade 4 ar det maximalt 1 m, for att sa sma 

ningom helt upphora Det vatten som infiltrerat i och per

kolerat genom friktionsmaterialet kommer saledes narmare 

markytan for att slutl draneras via diken och/eller 

torrskorpelera~ dar friktionsmaterialet upphor 

Eftersom 

sma mojl 

saknas foreligger 

till lokalt omhandertagande av dagvatten 

via infiltration Daremot kan viss dranering av dagvatten 

ske i de diken som finns inom omradet, vilka avvattnas 

soderut Formodligen kan aven torrskorpeleran i viss man 

utnyttjas t ex som utj in 

5 6 lomrade SA 

Detta ar en sammanfattande beteckning for omraden med frik

tionsmaterial direkt pa berg Denna innefattar dalsidor, 

dvs dalgangarnas overgang mot bergpartier, men aven grun

dare icke ler lda dalgangar ingar 

Topografin inom denna kan variera mycket, lokalt 
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sett Dock brukar marken ha en, i jamforelse med dalbott

narna, markerad lutning 

Inom dessa omraden finns inga provtagningspunkter och 

foljaktligen ar heller inga permeabilitetsbestamningar ut-

Man kan dock anta att detta material vanl ar 

lika grovt eller t 0 m an det tidigare beskrivna 

friktionsmaterialet i dalgangarna Detta grundar 

sig pa att materialet pa dalsidorna antingen ar material 

avsatt av inlandsisen, vilket svallats, eller ocksa ar 

material som ursvallats fran ovanforliggande jordtacken 

I bada fallen bor andelen finpartiklar vara mindre an i 

material vilket fran avsattningsplatsen transporterats en 

langre stracka. 

Uppgifter om jorddjup for denna terrangdel saknas i stort 

sett, men resultat framkomna vid brunnsinventeringen, rued

for att jordtackets tjocklek kan uppskattas till maximalt 

4 5 m. 

Avstandet mellan markyta och grundvattenniva ar i sa 

omraden vanligen storre an 1 m, ibland mer an 2,5 m. 

Dessa omradens storsta betydelse vad g~ller omhandertagande 

av dagvatten, torde vara deras funktion som infiltrations 

och genomstromningsomrade Det ytvatten som avrinner fran 

ovanforliggande bergpartier, infiltrerar i och perkolerar 

genom friktionsmaterialet till grundvattenytan, for att se

dan strornrna ner i dalgangarna. Om dalgangarna ar lerfyllda, 

enligt kapitel 4 2, kornrner vattnet att fordelas pa de tva 

akvifererna, huvuddelen formodligen dock till det undre 

grundvattenmagasinet. 

Infiltrationsmojligheterna i dessa omraden torde darfor 

kunna anses som goda. Dock far hansyn tas till lokala for

hallanden1bl a till topografin, eftersom denna kan variera 

kraftigt aven inom smaskaliga omraden 



1 23 

5.7 

Detta omrade utgors, i likhet med omrade SA, av dalsidor 

och grundare, icke lerfyllda dalgangar. Dock skiljer sig 

detta delomrade fran det foregaende 7genom att storre delen 

av den information som skall ligga till grund for bedom

ningen saknas. Inom de omraden som ingar i delomrade SB 

finns inga brunnar och foljaktligen har heller inga stick-

sander utforts. Den information som finns om jord-

arter har hamtats fran den geotekniska utrednin~en och 

flygbilderna. Nagra uppgifter om jorddjup och permeabili 

tet finns ej. 

Inom dessa omraden finns sannolikt stora mojligheter for 

lokalt omhandertagande av dagvatten, och deras betydelse 

ar antagligen storst som infiltrations- och genomstrorn·-

ningsomrade Har rader dock en viss osakerhet beroende 

bristande vetskap om framst jorddjup och permeabilitet 

Darfor ar det nodvandigt att ytterligare undersokningar 

foretas innan nagra direkta rekommendationer ges om omra

dets lamplighet for lokalt omhandertagande av dagvatten 

5.8 Delomrade 6 

Detta utgors av landomradet soder om det centrala 

partiet, Nordfjall. Omradet ar till storre delen tamligen 

flackt och ligger pa ringa hojd over havsytan. Delar av 

det utgjorde for mindre an 100 ar sedan havsbotten, och 

aven idag nar, vid hogvatten, havsvattnet langt in pa om

radet. 

De inom omradet forekornmande jordarterna ar friktions

material, lera och organisk jord Liksom i de ovriga dal

gangarna finns har friktionsmaterial som till star del un

derlagras av lera. Friktionsmaterialets tjocklek varierar 

fran nagra decimeter till omkring 1,5 m. Inom stora delar 

av omradet finns organisk jord med en tjocklek av upp till 

1 m Detta jordlager finns pa de lagst belagna delarna 
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av Ett lerlager, med en storsta maktighet av om-

10 rn, underlagrar bade organisk jord och utsvallat 

friktionsmaterial Under leran och pa berget finns ett la-

ger friktionsmaterial vars tjocklek varierar 

decimeter till mer an 6 meter inom omradets centrala del 

Material tre 

har sokts med avseende 

se karta "Undersokn 

permeabilitet Differensen 

mellan de tva varden som redovisas ar relativt stor. Mate

rialet fran punkt 4 har en permeabilitet pa 2 5 10 4 m/s 

medan provmaterialet 
5 4 2 10 m/s Inom det 1 

punkt 6 har permeabiliteten 

trackta 1 

markyta och grundvattenyta nastan i samma niva, medan langs 

dalsidorna, skillnaden vanligen ar mindre an 1 m Det 

vatten som avrinner fran bergpartierna i norr och soder in

filtrerar i och perkolerar genom det friktionsmaterial som 

finns langs dalsidorna Sa smaningom nar vattnet fram till 

sankomradet varifran det langsamt avrinner i diken an

tingen osterut eller vasterut och vidare ut i havet. 

Omradets lamplighet som infiltrationsomrade i samband med 

lokalt omhandertagande av dagvatten maste starkt i 

sattas. Formodligen ar permeabilitet och magasinsfunktion 

i friktionsmaterialet langs dalsidorna fullt tillrackl 

for att medge infiltration Den totala 

omradet ar emellertid redan nu sa dalig att en viss drane

ring ar nodvandig for att minska den forsumpning som skett 



I 
}----
1 
I 

_______ J 

-- .,..,.. \ -- ,/ \ -- / \ ,_.,.,...,.. \ 
I \ 

I \ 
I \ 

I \ 

/ \ 
I 

I I 
I I 

I ' 

\ 
\ 

------
\ 

\ 

SALTSJONAS 

SODRA NASET 

INGENJORSGEOLOGISK 
KART A 

0 100 200m 

Januari 1979 
THOMAS HOLM 
OLOF STENLUND 

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA 
GEOHYDROLOGISKA FORSKNI NGSGRUPPEN 

LOKALT OMHANDERTAGANDE AV 
DAGVATTEN: FORUTSATTNINGAR 

BETECKNINGAR: 

[IIJ 

~ . . 

D 

VJlL LllHPAT OMRlDE F~R OMHJlNDERTAGANDE AV DAGVATTEN, DET ~VERST A 
JORDLAGRET UTGORS AV FRIKTIONSMATERIAL. INFILTRATIONS·, PERKOLA· 

liONS· OCH GENOHSTR~I'ININGSOHRADE, 

0MRloE UNDER VI SSA FORUTSJlTTN INGAR LJIHPAT FOR 011HANDERTAGANDE AV 

DAGVATTEN, DET OVRE FRI KT!ONSMATERIALETS TJOCKLEK VAR I ERAR I NOK 

OMRlDET, 

0GYNNSAMT 011RlDE FRAN lNFILTRAT!ONSSYNPUNKT, STORRE DELEN AV 011-
FIADETS YTLlGA JOROLAGER UTG~RS AV LERA, 6ENOI1STR~MNINGSOI1RADE, 

0LllHPLlGT OHRADE FRAN lNFILTRATIONSSYNPUNKT, DET OVERSTA JORDLAG

RET UTGORS AV LERA, 0MRlDET JlR FLACKT, RiSK FOR F0RSUMPN!NG, 6E
NOI1STR0MI NGSOHRADE. 

0GYNNSAMT OMRAOE FRAN !NFI LTRAT!ONSSYNPUNKT, BL A PA GRUND AV ATT 
OHRADETS CENTRA LA DELAR AR F0RSUHPADE, 

0HRADET OHFATTAR DALS!DOR OCH GRUNDARE DALGANGAR, FR!KT!ONSMATE
RIAL PA BERG, ]NFILTRATIONS· OCH GENOHSTROHNINGSOMRlDE, 

SANNOLIKT GYNNSAHT 011RlDE FRAN INFILTRATIONS· OCH GENOI1STR011· 

NJNGSSYNPUNKT, KOMPLETTERANDE UNDERSOKNINGAR ERFORDRAS, 

EJ BED~HT 011RADE. 



-·-----..... ..... ..... \ - -- \ -- / \ 
__ .... \ 

,... \ 
I \ 

I \ 
I \ 

I \ 
I I 

I \ 
I I 

I I 
I 

I 

I 

-~' 

'-

~ ' \ 

' ' ' ....... \ ,, ,, ,, 
' \ 

I 
\ 

' ' ----~ ..... 

SAllSJONAS 

HYDROGEOLOGI 

SODRA NASET 

I NGENJORSGEOLOGISK 
KART A 

0~·--------~~~~------~~m 

Januari 1979 
THOMAS HOLM 
OLOF SlENLUNO 

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA 
GEOHYOROLOGISI<A f'ORSI(tH HGSGRUPPEN 

BETECKNJNGAR: 

stromriktning 

• • • • Ytvattendelare 

o o o " Grundvattendelare 

- 13- Grundvattennivalinje (Gbg:s ho)dsysteml 

----:). Grundvattnets stromriktning 

t < < •l Berg i dagen eller pa ringa djup 

AVSTAND MARKYTA- GRUNOVAnENNIVA 

!;:)}}) OJ 5 - 1,0 m 

1 J;:;:;:;J 1.0 - l, 5 m 

(:;:;:;:;~ 1, 5 - 2,0 m 

E: •: • :) Storre an 2,5 m 



PROFIL A-A' 

2l 

30 

20 

10 
0 200 400 600 800 m 0 

PROFIL B-8' PROFIL D- 0 ' 

200 m 

PROFIL C-C' 

0 m 

JORDARTER, PROFILER 

PROFIL A1-A1' 40 
PROFIL A2-A2' 

30 

200m 0 100m 

PROFIL 01-01' 

20 

m 0 

S0DRA NASET 
INGENJORSGEOLOGISK 

KART A 

100m 

0 100 200m 
~------~------~ 

Januari 1979 
THOMAS HOLM 

OLOF STENLUND 
CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA 
GEOHYDROLOGISKA FORSKNINGSGRUPPEN 

BETECKNINGAR: se JORDARTER • 



---~--- ........... \. - / \ -- ...... " .. :..- ' 
/ ' I \ 

I \ 
I \ 

I \ 
I I 

I I 

I \ 
I I 

I 
I 
l 

~~ 

JORDARTER 

SODRA NASET 

INGENJORSGEOLOGISK 
KART A 

0 100 200m 
~------~--------~ 

Januari 1979 
THOMAS HOLM 
OLOF STENLUND 

CHALMERS TE KN ISKA HOGSKOLA 
GEOHYOROLOGI SKA FORSK NINGSGRUPPEN 

BETECKNINGAR: 

CJ Blockrikt friktionsmaterial. 



-----<---- ,, .... \· -- .... ' ,, ... / .,... \ 
I I 

I I 
I \ 

I \ 
I I 

I \ 
I 

I 
I 

r ----
\ lf 

_J 

'', ... ' ...... ' 
' ' 

' I ' \ ',~ ,, 
\· 

I 

' 

---- ----
I 

I 

UNDERSt>KNINGAR 

SODRA NASET 

INGENJORSGEOLOGISK 
KART A 

0 100 200m 
~------~------~ 

Januari 1979 
THOMAS HOLM 

OLOF STENLUND 
CHAl MERS TEKNISKA HOGSKOLA 
GEOHYOROLOGISKA FORSKNINGSGRUPPEN 

BETECKNINGAR : 

- Grans for karterat omrdde 

- - Grans for geoteknisk karta 

• Gravd brunn 

0 
;... Sonderingspunkt en I. SGF : s 

9 T ., beteckningar 

5 0 Permeabilitetsbestamning 



Nl\SET 

EMPEL PA FORENKLAD UTFORMNING AV GATOR 
H ENSYSTEM I ETT UPPRUSTNINGSOMRADE 

3 

Gatuprofiler 





A1ternativ gatup1anering 

Differentierad gatustandard 

3: 1 

Forstudie: Upprustningsomrade SOdra Naset 

Langdska1a 1: 2500 

Hojdska1a 1: 250 

- - - -Alt .. 1, dar dessa avviker fran alt .. 2 

- • - .. - . A1 t. 2, { koncept I I ) 

Alt. 3, dar dessa avviker fran alt .. 2 

Nasetvagen, samt1iga alternativ 

Profi1er 



3:2 

+ + 
t:5 t5 
->fc-------------------+--------~---

< 
U1 
0 

8 

+ 
t5 

~]_--.----+--

~4---------------------~----------------~~ 
8 

:::0 
< 

§r+---------------------+------------

Fig la. Nasetvagen, norra delen 

Nasbovagen 



3:3 

~~----------------~--+------------------.--+ 
~ 

I~ 

I 
~ +--------f-----t----------------
0 

rail plats 

Tjuvdalsvagen 

Hallplats 

Fig. lb. Nasetvagen, mellersta delen 



J> 

i 
~ 

3:4 

Fig. lc. Nasetvagen, sodra delen 

i-\il.llplats 



3 5 

II I I 
"' lgt II!> I " " I 
"- It,! Ia! 

0 

I ..., 
~ 

0. 

c: I~ I '0 1 G&ng- o. cyk.,lviig 
"' " > "' I > 

Sand l yckevagen 

Fig. 2. Gata 02, Sandlyckevagen 



+ 
tv 
0 

3 

Gata 03, Smithska vagen 

.. 
w 
0 

Vandplats 



3:7 

1~1 :g; I I 

l,g-1 ~I 
I I 

1 >I '>-' 
I I 

"' 1.Jill I~ I fO'l 1:; 
11! I lo,l i~ 0. 
I"" I jc:l lc:' -g 
IJi I (31 ~ ~ 

- . ....... . 
-:-:::--::_=-~ 

+2Q~q---+---~~.~,--------------4-----------------------------+---------------------------------~ 

~f'':'-... 
cri, ~.-- .... 
~, ~!""-~ :r 

~I .. 
I ~I 

+lO+---~~~~+-~R"v"~8~75~----+-~~~~--~~~----------~~------------------~---------~ 
5%. Rv 875 

Mottviks vogen 

Fig. 4. Gata 04, Mottviksvagen 

I c:l I I 
I ~I I~ I 
I g1 

.£:: 
l,g'l 

1 0 1 
Ill u I Ill li;;l 

1~1 (l 0 01 (l 1:5 I 
I.CI :g. ~~ 0. 1<0::'1 

''E' ~ 
.§~ -g I:: I 

'ln' I ~[) ~ 1:2;1 

Ostfji:illsvagen 

Fig. 5. Gata 05, ostfjallsvagen 



3:8 

Gata F 

Fig. 6 .. Gata 06, "Gata F" 

Fig 7 Gata 07, Nasbovagen 



::u 
< .t-

N 
0 

(.Jl -r 0 
0 

~ 
w w 0 (.Jl 
0 

3:9 

,, ., 
_uuJ\ . \ 

\' 
19.0 . \ 

.. 
N 
(J1 

27.9.---\ 

28.7 \ 
-·~~ 

.\ 
29.5 \\ 
-·-. \ 

2'h'. \I 
\ 

Fig. 8. Gata 08, Nordfjallsvagen 

... 
w 
U1 

Vandplats 



+30 

+20 

I 

._:.:-f 1-{...-

4/-:;t ~I ~I 
~ 

• M I 
CJ? / Nl ' 

~ ~1/,.r -·· ~ tr J/0il 

1 Rv 375 1 73 °/oo l Rv 500 117Val. 
1 .! 1_ 1 

1%o~Rv 225 tRv250L65°/ooR.625L 32°ooL 
o om:i' ., 1 -~ 1 S~oo 

Gata D 

Fig. 9 
(nyproj . 
vJ.gen) 

Gata 09, 11 Gata D" 
gren av Srnithska 

I I I 
l•q cnl 

I ~I .Si 
Jc.ll .g, 

i 

3: 1 0 

0 
t;l 
l!)l 

I 

"' 0 

c: 
'0 
> I 

Gato 8 

Fig. 10. Gata 10, 11 Gata B li 

(befint1. gren av N~sets 
Backavag) 

I; I 
l,g'J 
I ~I 
I~~ 
II- I 

Ni:isets Backavog 

I·ig. 11. Gata 11, N~sets Backav~g 



I I 
lul 
lei 
11>! 
lt!>t 

3: 11 

Fig. 12. Gata 12A, Landbovagen 

I :;1 
l,g'l 
I ~I 
I g-! 
Il-l 

Londbovi:igen 

Toppvtigen 

Fig 13. Gata 13, Toppvagen 



"' 0 

0.. 
"0 
c 

:o 
> 

3: 1 2 
II 
II 
IJ 

~ 

Bastebergsvogen 

Fig. 14. Gata 14, Bastebergsvagen 

I Cj 
: Cj 

1~1 1~1 
J:<llj 1,0 1 

I~ I 
1>1 

I I J<liJ 
I :rill i<(l 1-G1 
j.<;l Jol 12-1 
1E1 lsi 

lUI 
I~ I IS? I +30 

•W ~---5~·~~~0------------~~~~ 
01000 0/100 

GotcJ G 

Fig. 15. Gata 15, 
11 Gata Gn 

"' 1% 
: ~ I 

+40 
_J 

-·-.,. 
~I 

+30 L 

5%. 1. -, 

0 /000 0 10 0 

GataC 

Fig. 16. Gata 16 
11 Gata C" 



SODRA N~SET 

EXEMPEL PA FORENKLAD UTFORMNING AV GATOR 
OCH DAGVATTENSYSTEM I UPPRUSTNINGSOMRADE 

4 

Konventionellt VA-system 



YA~VERKET 
GallOOOQ 
.VII110t 

BILAGA 

SOORA N4SEI 
KONCEPT U 
F(lRSLAG 



StJDRA Nl\SET 

EM L PA FORENKLAD UTFORMNING AV GATOR 
OCH DAGVATTENSYSTEM I UPPRUSTNINGSOMRADE 

5 

Dagvattendiken 



BILAGA 5 

TECKENF0RKLARING 

DIKE 

MARKNING AV 01 KESSYSlEM 

DIKESDJUP 
TRUMMA 

UTSLAPPSPUNKT 

SODRA NASET 

DAGVATTENDIKEN 

SKALA: OAT. 791025 SIGN. 

CHALMERS TEKNISKA H0GSKOLA 

GEOHYDROLOGISKA FORSKNINGSGRUPPEN 

PROJEKT: 

ALTERNATIV GATU PLANER lNG 



EN 
N 

6 

UPP 

ING 

ING 



BILAGA 6 .. - --...·- - .. -· 
' • ,.-•IS#» 

so 100 150 

TECKENF()RKLARING 

DIKE 
--- GRAN$ FOR AVRINNINGSOMRADE 
nn AVRINNINGSYTA (delyta) 
--111~ UTSLAPPSPUNKT 

-· SODRA NXSET 

AVRINNJNGSOMRADEN 

SKALA: OAT. 791025 SIGN. 

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA 

GEOHYDROLOGISKA FORSKNINGSGRUPPEN 

PROJEKT: 

ALTERNATIV GATUPLANERING 



EMPEL PA FORENKLAD UTFORMNING AV GATOR 
H EN UPPRUSTNINGSOMRADE 

7 

Dikesfloden 





7:1 
Tabell 1. Dagvattenf1oden vid regn med intensi t.eten 108 1/s·ha Utledning aster 

De1stracka De1tagande Area "Brutto"- Inf i 1 tra tions-, I: De1omrades- I: Dagvattenf1ode 
omrc'lde ha avrinning tet avrinning i dike 

1-2 16; 1 01 24 0,2 5 
1 6:3 01 23 25 460 0 0 

2-3 17:3 0,53 57 1 060 0 0 

3 18:1 01 1 0 0,3 3 
18:3 0,35 38 700 0 0 

3-5 1 9: 1 0 1 11 015 6 
19:3 0,20 22 400 0 0 

6-5 36:1 056 01 4 24 
36:3 0, 1'4 1 s 280 0 0 

10-9 22: 1 0,66 012 1 4 
22:3 01 21 23 420 0 0 

8-9 21 : 1 0175 012 16 
21 : 3 0 r 1 4 15 280 0 0 

9-5 20: 1 0,08 0,3 3 
20:3 1 f 2 8 138 2560 0 0 

5-11 29: 1 0145 0,3 15 
29:2 0174 017 56 71 
29:3 0,35 38 700 0 
30:2 0,63 0,7 48 48 11 9 

1 4-1 3 35:1 0129 012 6 
35:3 01 1 9 21 380 0 
35:2 0,02 0,8 2 2 
34: 1 0,22 0,3 7 
34:3 0,34 37 680 0 
34:2 0,03 018 2 2 4 

12-13 33: 1 0,80 0,3 26 
33:3 0140 43 800 0 0 

13-11 32: 1 0,49 0,2 11 
32:3 0, 15 1 6 300 0 
31 : 2 0,33 0,7 25 25 29 

11- 28:1 0 f 21 0,5 1 1 
28:2 0,04 0,9 4 15 
28:3 0,03 3 60 0 163 

16 t 171 1 26:3 0, 21 23 420 0 
1 5 27: 1 0' 12 013 4 

27:3 0,09 1 0 180 0 
2 7: 1 0,02 0,3 1 1 

15-19 25: 1 01 1 9 0,3 6 6 
25:3 0,06 6 120 0 170 

23: 1 21 17 0,3 70 
23:3 0' 31 33 620 0 
23:2 0,17 0,8 1 5 1 5 
2 4: 1 0145 0,4 1 9 
24:3 0,36 39 720 0 
24:2 0, 15 0,7 11 1 1 26 

23-20 1 : 1 2148 0,2 54 
1:2 0,58 015 31 85 85 

1 9 25: 1 0,20 0,3 7 
25:2 0,37 0,7 28 35 '146 

19-ut 31 6 316 
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Tabell 2 Dagvattenfloden vid regn med intensiteten 1 08 1/s·ha Utledning vaster 

Delstracka Deltagande Area "Brut to" Infiltrations- z:: Delomrades- z:: Dagvattenflode 
omrade ha avrinning i dike 

32- 6 4: 1 2,75 0,2 59 
4: 3 1, 38 149 2760 0 
5:2 0,69 0,7 52 52 
5:3 1 1 1 2 1 21 2240 0 52 

1 3: 1 0,90 0,2 1 9 
1 3: 3 0,66 71 1320 0 
1 4: 3 0,34 37 680 0 0 

7-28 10: 1 1, 80 0,4 78 78 78 

28 11:1 0,87 0,4 38 38 38 

28-30 9: 1 0,23 0,8 20 20 
1 2: 1 0,29 0,3 9 
12:3 0,44 48 880 0 136 

30 8:1 0,55 0,3 18 
8:3 0,39 42 780 0 

14:2 0,25 0,7 1 9 1 9 155 

70-5 7: 1 0,41 0,3 13 
7:3 0,05 5 100 0 0 

5 6 6:2 0,35 0,6 23 23 
1 5:2 0 f 51 0,8 44 44 
1 5:3 0,34 37 680 0 222 

2: 1 2,76 0,2 60 
2:3 0,53 57 1060 0 
2:2 0,29 0,6 19 19 
3:2 01 91 0,9 88 88 381 
1 : 1 0,83 0,2 18 
1:2 0119 0,5 1 0 28 409 

21 1:1 1 f 65 0,2 36 
1:2 0,39 0,5 21 57 57 

2 -ut 466 466 
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Tabell 3. Dagvattenfloden vid regn med intensiteten 30 mm/d tJtledning oster 

Delstracka Area lD "Brutto"- Infiltrations- "Netto"-av- Basvatten L Delomr.Jdes- L Dagvatten-
ha avrinning kapacitet rinning avrinning flode i 

m3 /d m3 /d m3 /d m3 /d m3 /d /d 

2 1 6: 1 0,24 012 1 5 
1 6:3 0,23 69 39700 0 11 11 11 

3 1 7:3 0,53 160 91600 0 1 2 1 2 23 

4-3 18:1 0' 10 0,3 9 
18:3 0,35 105 77800 0 11 11 11 

3-5 1 9: 1 0 f 11 0,5 1 6 
19:3 0,20 61 51800 0 7 7 

5 36:1 0,56 0,4 67 
36:3 0, 1 4 42 24200 0 1 6 6 

10-9 22:1 01 66 0,2 40 
22:3 0 r 21 63 36300 0 20 20 20 

8-9 21 : 1 0,75 01 2 45 
21:3 0,14 42 24200 0 21 21 21 

9-5 20: 1 0,08 0,3 7 
20:3 1, 28 383 221000 0 32 2 73 

5-11 29:1 0,45 0,3 41 
29:2 0,74 0,9 19 9 240 
29:3 0,34 104 58750 0 
30:2 0,63 0,9 169 169 51 460 590 

13 35:1 0,29 012 18 
35:3 01 19 58 32800 0 
35:2 0,02 0,9 5 5 

1 0,22 0 f 3 20 
34 3 0,34 103 58800 0 
34:2 0,03 0,9 7 7 26 38 38 

12-13 33: 1 0,80 0,3 72 
33:3 0,40 120 69100 0 28 28 28 

13-11 3 2: 1 0149 012 29 
32:3 0115 45 25900 0 
31 : 2 0133 0,9 89 89 23 11 2 178 

11 1 5 28:1 0, 21 0, 5 31 
28:2 0,04 0,9 10 41 
28:3 0' 03 9 5200 0 7 48 

1 6' 17' 1 26:3 0, 21 62 36300 0 
1 5 27 1 0 1 12 0,3 11 

:3 0,09 27 15600 0 
27: 1 0,02 0,3 2 2 10 12 12 

1 9 25:1 01 1 9 0,3 17 17 
25:3 0,06 18 10400 0 6 23 851 

57-20 23: 1 2,17 0,3 195 
23:3 0, 31 94 53600 0 

23:2 0,17 019 47 47 

24: 1 0, 45 014 54 
2 4: 3 0136 109 62200 0 

24:2 0, 15 019 40 40 85 172 172 

20 1 : 1 2,48 0 t 2 1 4 9 
378 

1: 2 0,58 0,9 157 306 72 378 

9 25: 1 0,20 0,3 1 8 
: 2 0,37 0,9 99 117 1 3 130 680 

9-ut 1080 1080 4 51 1 531 1 531 
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Dagvattenfloden vid regn med intensiteten 30 mm/d Utledning vaster 

Delstracka Deltagande Area tj) "Brut to"- Infiltrations- "Netto"-av- Basvatten L: Delomrades- L: Dagvatte 
omrade ha avrinning kapacitet rinning avrinning flode i di 

m3 /d m3 /d m3 /d m3 /d m3 /d m3 /d 

32-26 4: 1 2,75 0,2 165 
4:3 1 1 38 414 238000 0 
5: 2 0,69 0,9 187 1 87 
5:3 1 1 1 2 335 194000 0 1 4 0 327 327 

31 30 1 3: 1 0190 0,2 54 
1 3:3 0,66 197 114000 0 
1 4:3 0,34 102 58800 0 45 5 

27-28 1 0: 1 1, 80 0,4 216 216 42 58 58 

29-28 1 1 : 1 0,87 0,4 104 104 20 1 2 4 1 4 

28-30 9:1 0,23 0,8 55 55 
12:1 0,29 0,3 26 
12 3 01 44 1 31 76000 0 23 78 460 

30 :1 0,55 0,3 9 
3 0,39 116 67400 0 

:2 0,25 0,9 69 69 28 97 602 

70-54 7:1 01 41 013 37 
7: 3 0,05 16 8600 0 1 1 1 1 11 

5 26 6 2 0,35 0,9 96 96 
1 5:2 0151 0,9 136 136 
1 5: 3 0 1 3 4 1 03 58800 0 28 260 873 

26-21 2:1 2,76 0,2 166 
2:3 0,53 1 60 91600 0 
2:2 0,29 0,9 78 78 
3:2 0,91 0,9 245 245 106 429 

1:1 0,83 0,2 50 
1: 2 Q 1 1 9 0,9 51 101 24 1 25 1754 

1:1 1 . 65 0,2 9 
1: 0139 0,9 205 48 253 253 

21-ut 1492 515 2007 2007 
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Tabell 5 Dagvattenfl5den vid snosmaltning. Utledning aster. 

Delstracka Deltagande Area Snosmaltni.ng Basvatten I Delomrades- I Dagvattenflode 
omrade ha m3 /d m3 /d i. dike, m3 /d 

1 6 0,47 55 11 66 66 

3 17 0,53 62 1 2 74 140 

1 8 0,45 53 11 64 64 

3-5 1 9 0,31 36 7 43 247 

36" 0,70 82 16 98 98 

10-9 22 0,87 102 20 122 122 

8-9 21 0,89 104 21 125 125 

9-5 20 1, 36 159 32 1 91 438 

5-11 29,30 21 17 254 51 305 1088 

34 35 1 '09 128 26 154 154 

33 1, 20 1 0 28 168 168 

11 31 32 0,97 11 3 23 136 458 

15 28 0,28 33 7 40 1586 

16,17,18- 26,27 0,44 51 10 61 61 
15 

1 9 25 0,25 29 6 35 1682 

20-19 25 0,57 67 13 80 1 01 7 

57-20 23,24 3,61 422 85 507 507 

23-20 1 3,06 358 72 430 430 

2248 4 51 2699 2699 

Tabell 6. Dagvattenfloden vid snosmaltning. Utledning vaster. 

Delstracka Deltagande Area Snosmaltning Basvatten Delomrades- Dagvattenflode 
omrade ha m3 /d m3 /d avrinning i dike, m3 /d 

41 5 5,9 695 1 40 835 835 

1 31 1 4 1 , 90 222 45 267 267 

10 1 t 8 0 211 42 253 253 

29-28 11 0,87 102 20 122 122 

28-30 9' 1 2 0,96 11 2 23 135 510 

30-54 81 1 4 1 1 1 9 139 28 167 944 

70-54 7 0,46 54 11 65 65 

5 26 6, 15 1, 20 140 28 168 1177 

21 21 3 1 1 5' 51 644 130 774 2786 

2,04 239 48 287 287 

2558 515 3073 3073 
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Dikesslanternas bekladnad och ar 
funktion skall kunna sikt. I BYA 

beroende av 

(1979) Nedan 

for slanternas utforande. 

utforande behandlas 

texten i BYA i sin helhet 

for att ratt 

i Bygg del 9) ges 

av 

skall bl. a. ur naturvardssynpunkt alia jordslan-
ter besas. Vid skall slanterna besas atminstone dar vagen gar 
fram i odlad mark och vid Oar det erfordras for sian tens be stand 
kan slantbekladnader bli erforderliga. 

fbrekommande avsatser och skrevor bor fyllas med 
avtacl<nlng:SjO:ra sa att kan 

Lav- och mosstillvaxt 
med 
emulsion. For 100 
och 50 I vatten. 

genom a tt de bespru tas 
och utspadd 

2 kg godsel, 10 l erimlsion 

bankar av sten skaH normalt tatas i slantytan och tackas med ca 20 
fukth<'Hlande av finjordsrik jord innan de besas. Om sa ar 

nodvan digt fOr att nedbringa kostnaderna kan det fukthiillande lagret aven 

utforas av men detta ger samre resultat emedan leran har svarare att 
absorbera vatten. slantyta bor dock ej tatas sa att nedtrangt 
vatten 

urstra<;Knmg vara fri fran eller fro darav. For att f6rhindra 
i upplag av matjord, kan de besas med tackgroda av 

Besas ej upplagen maste bekampas genom 
regelbunden slatter eller hormonbesprutning. For att underlatta sli'ltter bor 
upplagen anordnas med avjamnade ytor. 

Sadd skali u tfbras med som ar fri fran grova 
graskomponenter och ger ett kortvuxet och hardigt Froet bor 
heist komma fran svenska s. k. turfstammar, dvs. lagvaxande sorter som far 
kraftiga ovan- eller underjordiska utlbpare. Grasarterna bor vara motstands
kraftiga mot torka och resisten ta mot sjukdomar. 

Froblandningen bor normalt ha foljande sammansattning: 

1. 

15% 
Rodven I 0% 
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Vid sadd pa mindre oar eller omradcn dar 
klippning av g; :is crfordras men ar svar att utfora, ar det lampligt att 
anvanda ett ex tr;:mt Froblandningen borda ha sammansatt-

2. 

I samband med sadd skall tillforas. Denna skall normalt besta 
kvave fOrhallandet 7: : 4. 
mangden kan varieras inom granserna I N + 

Uit 

medJJl man vid sadd 
och horisonte!Ia eller lutande ytor kan minska ned till den 

Samrad om det senare skall ske med bestallaren. 

"--'"'"1-''"h~ satider: 
Norrland 
Svealand 
GOtaland 

Metod 

Omedelbart innan sadd sker blandas froet med 
darefter 
behover normah ej 
vid storre ytor ar det 
fOr metod 

utfOras. 

Metod B 

anvand metod. 

Metod 

ytorna. 

fall ar for erosion ar det att sadden 
utfOrs med denna metod sa att fro och fixeras avsedd plats. 
Sadden utfors med fOr metod C. En blandning av fro, 

slanten med ett tryck av 

omkring 8 

Normalt skall per 100 m2
: fro och vi.ixtnaring 

enligt tidigare beskrivna mangder, 20-30 40 %-ig cullulosafiber och 
17 5 1 vatten. 
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Torvbekladnad 

Hel sadan utfors vid flytbenagna jordarter, dar det ar av vikt att snabbt fa en 
bindande r.1atta. Bekladnaden utfors av ea 8 em gras- eller 
skogstorv, som bor vara hamtad fran platser med vaxtbetingelser liknande 
slantens. Torven 
ordnas med 

fOr torven kan aven 

Om torvbekladnad endast utfbrs i att fa till stand 
slanten behover torv ej hela sHintytan utan den kan 
30 em breda snett slantf :1, sa att ett rutnat med upp till 4 m 
maskor erhalls. Ahernativt kan ens taka 1,5 
inbordes avstand. Vaxterna i torven 
Torven skaH i dessa fall sa att den blir IH!Il'an<le 
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av utforda arbeten och av dessa 

har for 

ett 

sammanfattats formular dar 

alternativ 2 

redovisas 

varvid det 

tvarsektioner och alternativ 

vands i den 

i 

Underskott av 

ar bredare an 

dar denna 

antas an-

och att eventuella overskott 

i 

tas ur 

i forekarnnande fall urschakt

BYA under 

Av dessa 

schaktmassor antas halften kunna anvandas till 

halften kasseras Vid av 

rnassor i har till 

av brist 

ersatts med 

tivet 

Dar GCM 

som 

hus och ett 

utfors sarnma 

En tillfart har 

i alterna~ 

samt GCMe 

G01 

behovas for 

denna beraknats se under Kostnads-
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Har redovisas extraarbeten som 

trad m m .. 

bar hamta ts ur 

av buskar och 

for 1977 dar ofta tre eller flera 

3) Forsta termen i avser schakt av 

{a) av denna { Andra 

denna 

med dessa rna.ssot:"@ 

Fall II Underskott av schakbnassor 

Forsta termen 

om i\ndra termen 

och schakt vid sidan 

sidoschakt ( 

utfors av 

och 

arbeten enl ) enl formular 

for extraarbeten till 

oforutsett. 

) och 

) avser bart-

av massor 

schakt vid 

avser 

av de 

grus 110 

20% 

och 

for tillfarter och 

por har 

tillfart 

5 

falterad 

att i alternativ 1 

vid 75% av 

vid 25% av dessa Vid alternativ 3 

eller 3 

asfalterad 

20 m2 as-



Kostnaden for 

1 4125 1 31 1 25 

med 13% och 

anges av 

for 

25% 

Nybyggda strackor 

tabell 

for 1977 

for 

9:3 

kan nu beraknas Faktorn 

for 

25% 

E3 RIGU-73 

Faktorn 1.375=1 10 l 25 

med 10% och 

enl 

genom att 

IUE:::d nuvarande 

en1 

per 

bankhojder och 

och for 

fran Kostnad for 

som vid 

en1igt ovan. 

beraknas ur 

for ak:tuella 

up, med bank med massor arbetsom-

av overskottsmassor 

blir 180 kr/m 

utmecJ 

Totalkostnaden blir nu summan av kostnader vid 

och for eventuella nybyggda strac-

kor. 



GATA 

Schakt i 

a 

Schakt 

c 

Yta att 

KantstOd 

9 4 

bredd B ___ m, 

bredd m, ---

att ta bort 

i bank till 

2 
rn 

b 

d 

Alternativ -----

2 
rn 

---- m3 

t 

grus + mjuk 

st ---



Ovrigt 

1) Belaggning att ta bort b]J = __ _ 

2) 

3) Fast kostnad 

10.00 

6 00 

4.50 

14 00 

4II) Fall II 

c + -
2 

+ ---)+ 11 50 
c 

9. so. 

9 50 

> a 

9 5 

11 0 0 

130 

95 00 

70 00 

a 

12 00 + ) + 42 00 ( 

5) belaggning 29.10 

24 60 

kr 

+ kr 

kr 

kr ----

+ + a 

kr 

kr 
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6) Kantstoo 28.00 kr 

Kantstoo 100 00 kr 
h 

1 211)+2)+ Q +6) 1 

7) Tillfarter 

8) 2 

Kostnad 

= 1.4125 (I+ 7) + 8)) 

= 1 375 80 kr 

Summa kostnader vid 

strackor enl 



Alternativ 2B enl fors av 



och 

harmed 

lan 

1 

2B 

10 1 

har efter 

an 

Gatukontorets 

av de 

ett 

for detta 

huvudsak sammanfallande 

varande 

nivaerna medfora att 

har skett 

antas av massor 

i gatubredd mellan 

djup av 0 

tas 

half ten 

profil 2 och 

storre an noll 

dvs 

rrotsvarande 

3 

002 m och till ett 

dessa massor an-

1 

denna 

bredd

mellan 



10 2 

Tabe11 1 

i .Mkr 2B 

och 6 .. 2 

Vat ten 8 

Summa 15 .. 0 

och 2 .. 8 

Vatten och 7.7 

Summa 10 5 
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