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1. Bakgrund och uppdrag 

 

ALP Markteknik har fått i uppdrag att göra va- och gatuutredning samt dagvattenutredning 
för planförslaget. Dagvattenutredningen återges i separat rapport. 

2. Förutsättningar 

 

2.1 Gata 
Till planområdet finns en befintlig gata, som från korsningen Ragårdsgatan/Munkebergsgatan  
är ca 70 m lång, asfalterad och slutar i en liten vändplan med ca 6 m radie. Gatans 
körbanebredd är 2x2,5 m, har fall mot en ränndal med motveck (0,5 m) på östra sidan och 
avvattnas till en dagvattenbrunn i korsningen. Längs gatan finns el- och telekablar, 
belysningsstolpar längs östra sidan samt precis öster om vändplanen ett elskåp. Huvudman för 
gatan är Sotenäs kommun. 

 

 

Bild 1: Typsektion för befintlig gata. 

 

2.2 VA-ledningar 
 

Den omgivande bebyggelsen ingår i verksamhetsområdet, för vilket Sotenäs kommun är 
huvudman. Allmänna vatten- spill- och dagvattenledningar finn i Ragårdsgatan och 
Munkebergsgatan, Västvatten ansvarar för driften av anläggningarna. 

I korsningen mellan gatorna finns en V160 (PEH) och en DTB400-brunn med vg-nivå 
+25,03. Vattenledningen är rundmatad och en brandpost finns i korsningen. Dagvattnet avleds 
söderut längs Munkebergsgatan i en D200-ledning (PVC). 
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Närmaste spillvattenanslutning, en STB400 med vg-nivå +24,59, finns i Ragårdsgatan ca 20 
meter väster om korsningen. Avledning sker med självfall i en S200 (PVC). 

Enligt Västvatten har befintliga ledningar kapacitet för anslutning av fastigheterna enligt 
planförslaget. Tillkommande dagvattenflöden ska fördröjas innan det släpps till den allmänna 
anläggningen. 

 

 

Bild 2: Närmsta anslutningspunkter till befintliga allmänna D-, V- och S-ledningar.  

Västvatten förordar i första hand alternativ som uppfyller följande: 
- Självfallslösning för dag- och spillvatten. 
- VA-ledningar förläggs inom planområdet eller allmän platsmark. 
- Ej belastar annan fastighet. 

Enligt en arbetsritning från 1991 (Bilaga 1) skulle VA-ledningar dragits rakt över fastigheten 
2:285 och fram till planområdet, brunnarna enligt ritningen (norr om elljusspåret) har inte 
hittats vid platsbesök och verkar därmed inte ha anlagts. 

 

3. Föreslagen teknisk lösning 

 

3.1 Gata 
Gatans körbanebredd 2x2,5 m behålls och vändplanen ökas till en radie om 9 m samt 1,5 m 
hindersfri svepyta. I samband med att gatan grävs upp för att lägga ned va-ledningar bör 
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tvärfallet vändas västerut mot det makadamdike som föreslås i dagvattenutredningen. 
Motvecket ersätts därmed av ett makadamdike på motsatt sida. 

 
Bild 3: Typsektion för lokalgatan, med bibehållen körbanebredd och tvärfallet vänt mot ett längsgående 
makadamdike. 

Även den nya vändplanens fall behöver anpassas och läggas mot diket. Makadamdiket läggs 
utanför nuvarande vägområde för gatan, längsmed vändplanen kan det läggas inom den 
hindersfria svepytan. Elskåpet öster om nuvarande vändplan behöver flyttas. 

 

Bild 4: Illustration av planförslaget, med den utökade vändplanen. 
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3.2 VA-ledningar 
 

För självfallsledningar har minsta lutning 7‰ för nya spillvattenledningar och 5‰ för nya 
dagvattenledningar använts som grund för utredningen. 

 

3.2.1 Anslutningar  
 

Anslutning enligt arbetsritningen från 1991 har i utredningen valts bort som alternativ. 
Ledningarna bedöms inte ha blivit anlagda fram till planområdet och planförslagets ändrade 
fastighetsindelning skulle innebära utomstående fastighet som tjänande för va-försörjningen. 

Alternativ som innebär pumpning av dag-/spillvatten från tomterna har uteslutits i 
utredningen. 

Förslaget till va-anslutning illustreras i Bilaga 2. Samtliga fastigheter ansluts med självfall på 
dag- och spillvatten. Tomt 1-3 får serviser vid vändplanen och tomt 4-6 till ledningar i 
sluttningen mot elljusspåret. Ledningarna för tomt 4-6 behöver läggas ca 7 m in på 
tomtmarken om de läggs frostfritt. Vid grund förläggning, med isolering och utan alltför 
markant bankning, kan intrånget på tomterna minskas till ca 5 meter från den södra 
tomtgränsen.   

  

3.2.2 Dimensionering  
 

Vattenledning med dimension 63 mm anläggs från förbindelsepunkten till avgreningen, 
därefter 50 mm.  

Dimensionerande spillvattenflöde för tomterna understiger 5 l/s, vilket innebär att en mycket 
liten dimension räcker till. För att underlätta underhåll och inspektion av spillvattensystemet 
bör huvudledningarna utföras med minsta dimension 200 mm.  

Dagvattenledningar dimensioneras för 5-/20-årsregn enligt dagvattenutredningen. 

 

4. Bilagor 

 

Bilaga 1 – Bef VA Munkebergsg 2-10 

Bilaga 2 – VA-plan R-51-1-F01 

 






