
N
:\_

up
pd

ra
g\

23
01

69
\H

\_
Te

xt
\A

ng
åe

nd
e 

yt
tra

nd
e 

fr
ån

 L
än

ss
ty

re
ls

en
 i 

Sk
ån

e 
lä

n 
20

11
.d

oc
x 

 
 
 
 

Henrik Alsterling 010

Uppdrag: Miljöbedömning avseende MKN för grund
Maria Stationsområde
Beställare: Helsingborgs Stad
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Angående yttrande från Länsstyrelsen i Skåne län 
om detaljplan för del av fastighet Berga 1:10, Maria stationsområde, 
Helsingborg stad 
 
Nedan följer ett utdrag ur yttrandet och kommentarer: 
 
Geoteknik m.m.
”Planhandlingarna hänvisar till en äldre geoteknisk undersökning från 1992. Överlag bedöms 
grundläggningsförhållanden som goda men också att grundvattennivån ligger högt. Det anges 
att kompletterande grundundersökningar krävs i det fortsatta arbetet.
 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att mer detaljerade undersökningar av de 
geotekniska förhållandena behöver göras för att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse 
inom pla
exploateringsföretagen i området efter 1992. I detta sammanhang vill Länsstyrelsen också 
erinra om att föreslagen exploateringen delvis sker inom dikningsföretagets båtnadsområde. 
Sådana områ
och beroende av dikningsföretagets avvattningskapacitet. Som en effekt av genomförd 
markavvattning sker nedbrytning av organiska jordar i båtnadsområden vilket innebär att 
markni
exploateringsgrad och möjligheterna för avledning av dagvatten från området i ett förändrat 
klimat. 
 
Länsstyrelsen förutsätter att kommunen, innan planen ställs ut, ge
undersökningar av de geotekniska förhållandena för att säkerställa markens lämplighet för 
bebyggelse inom båtnadsområdet.
 
De geologiska förhållandena i området har inte förändrats sedan 1992. Den geotekniska 
undersökningen från 1992 är
skede vara fullt tillräcklig för att bedöma markens lämplighet för bebyggelse. 
de slutgiltiga byggnadslägena och utformning av området är fastställd utförs en
geoteknisk detaljundersökning, v
 
Av erfarenhet från området väster 
jordlager följd bestående av lermorän på berg. 
hållfasthetsegenskaper och lämpar sig för byggnation. Bergnivån i
ligga 2
övre 
 
Eftersom det inte förekommer några
sjunkit
förekomma vid organiska jordar.
 

 
 

Henrik Alsterling 010

Uppdrag: Miljöbedömning avseende MKN för grund
Maria Stationsområde 
Beställare: Helsingborgs Stad

Angående yttrande från Länsstyrelsen i Skåne län 
om detaljplan för del av fastighet Berga 1:10, Maria stationsområde, 
Helsingborg stad 

Nedan följer ett utdrag ur yttrandet och kommentarer: 

Geoteknik m.m. 
Planhandlingarna hänvisar till en äldre geoteknisk undersökning från 1992. Överlag bedöms 

grundläggningsförhållanden som goda men också att grundvattennivån ligger högt. Det anges 
kompletterande grundundersökningar krävs i det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att mer detaljerade undersökningar av de 
geotekniska förhållandena behöver göras för att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse 
inom planområdet. Grundvattenförhållanden kan ha påverkats av de senaste 
exploateringsföretagen i området efter 1992. I detta sammanhang vill Länsstyrelsen också 
erinra om att föreslagen exploateringen delvis sker inom dikningsföretagets båtnadsområde. 
Sådana områden är generellt riskområden för exploatering och känsliga för översvämningar 
och beroende av dikningsföretagets avvattningskapacitet. Som en effekt av genomförd 
markavvattning sker nedbrytning av organiska jordar i båtnadsområden vilket innebär att 
marknivån sjunker. Risken för översvämningar i området bör beaktas i förhållande till en ökad 
exploateringsgrad och möjligheterna för avledning av dagvatten från området i ett förändrat 
klimat.  

Länsstyrelsen förutsätter att kommunen, innan planen ställs ut, ge
undersökningar av de geotekniska förhållandena för att säkerställa markens lämplighet för 
bebyggelse inom båtnadsområdet.

De geologiska förhållandena i området har inte förändrats sedan 1992. Den geotekniska 
undersökningen från 1992 är
skede vara fullt tillräcklig för att bedöma markens lämplighet för bebyggelse. 
de slutgiltiga byggnadslägena och utformning av området är fastställd utförs en
geoteknisk detaljundersökning, v

Av erfarenhet från området väster 
jordlager följd bestående av lermorän på berg. 
hållfasthetsegenskaper och lämpar sig för byggnation. Bergnivån i
ligga 2-4 meter under markytan vilket är att beakta vid källargrundläggning. Bergets 

 del, 1-2 m, har en hög vittringsgrad med god schaktbarhet.

Eftersom det inte förekommer några
sjunkit till följd av markavvattningen och den ökade nedbrytningen som annars kan 
förekomma vid organiska jordar.

 
 

Henrik Alsterling 010-452 20 31

Uppdrag: Miljöbedömning avseende MKN för grund

Beställare: Helsingborgs Stad 

Angående yttrande från Länsstyrelsen i Skåne län 
om detaljplan för del av fastighet Berga 1:10, Maria stationsområde, 
Helsingborg stad  

Nedan följer ett utdrag ur yttrandet och kommentarer: 

Planhandlingarna hänvisar till en äldre geoteknisk undersökning från 1992. Överlag bedöms 
grundläggningsförhållanden som goda men också att grundvattennivån ligger högt. Det anges 

kompletterande grundundersökningar krävs i det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att mer detaljerade undersökningar av de 
geotekniska förhållandena behöver göras för att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse 

nområdet. Grundvattenförhållanden kan ha påverkats av de senaste 
exploateringsföretagen i området efter 1992. I detta sammanhang vill Länsstyrelsen också 
erinra om att föreslagen exploateringen delvis sker inom dikningsföretagets båtnadsområde. 

den är generellt riskområden för exploatering och känsliga för översvämningar 
och beroende av dikningsföretagets avvattningskapacitet. Som en effekt av genomförd 
markavvattning sker nedbrytning av organiska jordar i båtnadsområden vilket innebär att 

vån sjunker. Risken för översvämningar i området bör beaktas i förhållande till en ökad 
exploateringsgrad och möjligheterna för avledning av dagvatten från området i ett förändrat 

Länsstyrelsen förutsätter att kommunen, innan planen ställs ut, ge
undersökningar av de geotekniska förhållandena för att säkerställa markens lämplighet för 
bebyggelse inom båtnadsområdet.

De geologiska förhållandena i området har inte förändrats sedan 1992. Den geotekniska 
undersökningen från 1992 är
skede vara fullt tillräcklig för att bedöma markens lämplighet för bebyggelse. 
de slutgiltiga byggnadslägena och utformning av området är fastställd utförs en
geoteknisk detaljundersökning, v

Av erfarenhet från området väster 
jordlager följd bestående av lermorän på berg. 
hållfasthetsegenskaper och lämpar sig för byggnation. Bergnivån i

4 meter under markytan vilket är att beakta vid källargrundläggning. Bergets 
2 m, har en hög vittringsgrad med god schaktbarhet.

Eftersom det inte förekommer några
till följd av markavvattningen och den ökade nedbrytningen som annars kan 

förekomma vid organiska jordar.

 
 

452 20 31 

Uppdrag: Miljöbedömning avseende MKN för grund- och ytvatten 

Angående yttrande från Länsstyrelsen i Skåne län 
om detaljplan för del av fastighet Berga 1:10, Maria stationsområde, 

Nedan följer ett utdrag ur yttrandet och kommentarer: 

Planhandlingarna hänvisar till en äldre geoteknisk undersökning från 1992. Överlag bedöms 
grundläggningsförhållanden som goda men också att grundvattennivån ligger högt. Det anges 

kompletterande grundundersökningar krävs i det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att mer detaljerade undersökningar av de 
geotekniska förhållandena behöver göras för att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse 

nområdet. Grundvattenförhållanden kan ha påverkats av de senaste 
exploateringsföretagen i området efter 1992. I detta sammanhang vill Länsstyrelsen också 
erinra om att föreslagen exploateringen delvis sker inom dikningsföretagets båtnadsområde. 

den är generellt riskområden för exploatering och känsliga för översvämningar 
och beroende av dikningsföretagets avvattningskapacitet. Som en effekt av genomförd 
markavvattning sker nedbrytning av organiska jordar i båtnadsområden vilket innebär att 

vån sjunker. Risken för översvämningar i området bör beaktas i förhållande till en ökad 
exploateringsgrad och möjligheterna för avledning av dagvatten från området i ett förändrat 

Länsstyrelsen förutsätter att kommunen, innan planen ställs ut, ge
undersökningar av de geotekniska förhållandena för att säkerställa markens lämplighet för 
bebyggelse inom båtnadsområdet.” 

De geologiska förhållandena i området har inte förändrats sedan 1992. Den geotekniska 
undersökningen från 1992 är avsedd som underlag för planarbeten och bedöms i detta 
skede vara fullt tillräcklig för att bedöma markens lämplighet för bebyggelse. 
de slutgiltiga byggnadslägena och utformning av området är fastställd utförs en
geoteknisk detaljundersökning, vilket Helsingborg stad avser

Av erfarenhet från området väster om 
jordlager följd bestående av lermorän på berg. 
hållfasthetsegenskaper och lämpar sig för byggnation. Bergnivån i

4 meter under markytan vilket är att beakta vid källargrundläggning. Bergets 
2 m, har en hög vittringsgrad med god schaktbarhet.

Eftersom det inte förekommer några organi
till följd av markavvattningen och den ökade nedbrytningen som annars kan 

förekomma vid organiska jordar. 

 
 

 

och ytvatten  
Uppdragsnr: 230169

Angående yttrande från Länsstyrelsen i Skåne län 
om detaljplan för del av fastighet Berga 1:10, Maria stationsområde, 

Nedan följer ett utdrag ur yttrandet och kommentarer: 

Planhandlingarna hänvisar till en äldre geoteknisk undersökning från 1992. Överlag bedöms 
grundläggningsförhållanden som goda men också att grundvattennivån ligger högt. Det anges 

kompletterande grundundersökningar krävs i det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att mer detaljerade undersökningar av de 
geotekniska förhållandena behöver göras för att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse 

nområdet. Grundvattenförhållanden kan ha påverkats av de senaste 
exploateringsföretagen i området efter 1992. I detta sammanhang vill Länsstyrelsen också 
erinra om att föreslagen exploateringen delvis sker inom dikningsföretagets båtnadsområde. 

den är generellt riskområden för exploatering och känsliga för översvämningar 
och beroende av dikningsföretagets avvattningskapacitet. Som en effekt av genomförd 
markavvattning sker nedbrytning av organiska jordar i båtnadsområden vilket innebär att 

vån sjunker. Risken för översvämningar i området bör beaktas i förhållande till en ökad 
exploateringsgrad och möjligheterna för avledning av dagvatten från området i ett förändrat 

Länsstyrelsen förutsätter att kommunen, innan planen ställs ut, ge
undersökningar av de geotekniska förhållandena för att säkerställa markens lämplighet för 

De geologiska förhållandena i området har inte förändrats sedan 1992. Den geotekniska 
avsedd som underlag för planarbeten och bedöms i detta 

skede vara fullt tillräcklig för att bedöma markens lämplighet för bebyggelse. 
de slutgiltiga byggnadslägena och utformning av området är fastställd utförs en

ilket Helsingborg stad avser

om Maria station
jordlager följd bestående av lermorän på berg. Lermoränen i området har goda 
hållfasthetsegenskaper och lämpar sig för byggnation. Bergnivån i

4 meter under markytan vilket är att beakta vid källargrundläggning. Bergets 
2 m, har en hög vittringsgrad med god schaktbarhet.

organiska jordar
till följd av markavvattningen och den ökade nedbrytningen som annars kan 

  
  

 2011-09

Uppdragsnr: 230169

Angående yttrande från Länsstyrelsen i Skåne län 
om detaljplan för del av fastighet Berga 1:10, Maria stationsområde, 

Nedan följer ett utdrag ur yttrandet och kommentarer:  

Planhandlingarna hänvisar till en äldre geoteknisk undersökning från 1992. Överlag bedöms 
grundläggningsförhållanden som goda men också att grundvattennivån ligger högt. Det anges 

kompletterande grundundersökningar krävs i det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att mer detaljerade undersökningar av de 
geotekniska förhållandena behöver göras för att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse 

nområdet. Grundvattenförhållanden kan ha påverkats av de senaste 
exploateringsföretagen i området efter 1992. I detta sammanhang vill Länsstyrelsen också 
erinra om att föreslagen exploateringen delvis sker inom dikningsföretagets båtnadsområde. 

den är generellt riskområden för exploatering och känsliga för översvämningar 
och beroende av dikningsföretagets avvattningskapacitet. Som en effekt av genomförd 
markavvattning sker nedbrytning av organiska jordar i båtnadsområden vilket innebär att 

vån sjunker. Risken för översvämningar i området bör beaktas i förhållande till en ökad 
exploateringsgrad och möjligheterna för avledning av dagvatten från området i ett förändrat 

Länsstyrelsen förutsätter att kommunen, innan planen ställs ut, genomför detaljerade 
undersökningar av de geotekniska förhållandena för att säkerställa markens lämplighet för 

De geologiska förhållandena i området har inte förändrats sedan 1992. Den geotekniska 
avsedd som underlag för planarbeten och bedöms i detta 

skede vara fullt tillräcklig för att bedöma markens lämplighet för bebyggelse. 
de slutgiltiga byggnadslägena och utformning av området är fastställd utförs en

ilket Helsingborg stad avser

stationsområdet
Lermoränen i området har goda 

hållfasthetsegenskaper och lämpar sig för byggnation. Bergnivån i
4 meter under markytan vilket är att beakta vid källargrundläggning. Bergets 

2 m, har en hög vittringsgrad med god schaktbarhet.

ka jordar inom området har inte marknivån 
till följd av markavvattningen och den ökade nedbrytningen som annars kan 

 

09-09 

Uppdragsnr: 230169 

Angående yttrande från Länsstyrelsen i Skåne län daterat 
om detaljplan för del av fastighet Berga 1:10, Maria stationsområde, 

Planhandlingarna hänvisar till en äldre geoteknisk undersökning från 1992. Överlag bedöms 
grundläggningsförhållanden som goda men också att grundvattennivån ligger högt. Det anges 

kompletterande grundundersökningar krävs i det fortsatta arbetet.” 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att mer detaljerade undersökningar av de 
geotekniska förhållandena behöver göras för att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse 

nområdet. Grundvattenförhållanden kan ha påverkats av de senaste 
exploateringsföretagen i området efter 1992. I detta sammanhang vill Länsstyrelsen också 
erinra om att föreslagen exploateringen delvis sker inom dikningsföretagets båtnadsområde. 

den är generellt riskområden för exploatering och känsliga för översvämningar 
och beroende av dikningsföretagets avvattningskapacitet. Som en effekt av genomförd 
markavvattning sker nedbrytning av organiska jordar i båtnadsområden vilket innebär att 

vån sjunker. Risken för översvämningar i området bör beaktas i förhållande till en ökad 
exploateringsgrad och möjligheterna för avledning av dagvatten från området i ett förändrat 

nomför detaljerade 
undersökningar av de geotekniska förhållandena för att säkerställa markens lämplighet för 

De geologiska förhållandena i området har inte förändrats sedan 1992. Den geotekniska 
avsedd som underlag för planarbeten och bedöms i detta 

skede vara fullt tillräcklig för att bedöma markens lämplighet för bebyggelse. 
de slutgiltiga byggnadslägena och utformning av området är fastställd utförs en

ilket Helsingborg stad avser att göra. 

området bedöms marken ha en 
Lermoränen i området har goda 

hållfasthetsegenskaper och lämpar sig för byggnation. Bergnivån i området bedöms 
4 meter under markytan vilket är att beakta vid källargrundläggning. Bergets 

2 m, har en hög vittringsgrad med god schaktbarhet. 

inom området har inte marknivån 
till följd av markavvattningen och den ökade nedbrytningen som annars kan 

 

Rapportnr: 
Rev (): 

daterat 2011-08-
om detaljplan för del av fastighet Berga 1:10, Maria stationsområde, 

Planhandlingarna hänvisar till en äldre geoteknisk undersökning från 1992. Överlag bedöms 
grundläggningsförhållanden som goda men också att grundvattennivån ligger högt. Det anges 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att mer detaljerade undersökningar av de 
geotekniska förhållandena behöver göras för att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse 

exploateringsföretagen i området efter 1992. I detta sammanhang vill Länsstyrelsen också 
erinra om att föreslagen exploateringen delvis sker inom dikningsföretagets båtnadsområde. 

den är generellt riskområden för exploatering och känsliga för översvämningar 
och beroende av dikningsföretagets avvattningskapacitet. Som en effekt av genomförd 
markavvattning sker nedbrytning av organiska jordar i båtnadsområden vilket innebär att 

vån sjunker. Risken för översvämningar i området bör beaktas i förhållande till en ökad 
exploateringsgrad och möjligheterna för avledning av dagvatten från området i ett förändrat 

nomför detaljerade 
undersökningar av de geotekniska förhållandena för att säkerställa markens lämplighet för 

De geologiska förhållandena i området har inte förändrats sedan 1992. Den geotekniska 
avsedd som underlag för planarbeten och bedöms i detta 

skede vara fullt tillräcklig för att bedöma markens lämplighet för bebyggelse. Först då 
de slutgiltiga byggnadslägena och utformning av området är fastställd utförs en 

bedöms marken ha en 
Lermoränen i området har goda 

området bedöms 
4 meter under markytan vilket är att beakta vid källargrundläggning. Bergets 

inom området har inte marknivån 
till följd av markavvattningen och den ökade nedbrytningen som annars kan 

 1

-31 
om detaljplan för del av fastighet Berga 1:10, Maria stationsområde, 

Planhandlingarna hänvisar till en äldre geoteknisk undersökning från 1992. Överlag bedöms 
grundläggningsförhållanden som goda men också att grundvattennivån ligger högt. Det anges 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att mer detaljerade undersökningar av de 
geotekniska förhållandena behöver göras för att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse 

exploateringsföretagen i området efter 1992. I detta sammanhang vill Länsstyrelsen också 
erinra om att föreslagen exploateringen delvis sker inom dikningsföretagets båtnadsområde. 

den är generellt riskområden för exploatering och känsliga för översvämningar 

markavvattning sker nedbrytning av organiska jordar i båtnadsområden vilket innebär att 
vån sjunker. Risken för översvämningar i området bör beaktas i förhållande till en ökad 

exploateringsgrad och möjligheterna för avledning av dagvatten från området i ett förändrat 

undersökningar av de geotekniska förhållandena för att säkerställa markens lämplighet för 

De geologiska förhållandena i området har inte förändrats sedan 1992. Den geotekniska 
avsedd som underlag för planarbeten och bedöms i detta 

Först då 

bedöms marken ha en 

området bedöms 
4 meter under markytan vilket är att beakta vid källargrundläggning. Bergets 

inom området har inte marknivån 
till följd av markavvattningen och den ökade nedbrytningen som annars kan 

1(2) 
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Henrik Alsterling 010

Uppdrag: Miljöbedömning avseende MKN för grund
Maria Stationsområde
Beställare: Helsingborgs Stad
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Vid dimensionering av dagvattensystem
Normalt är 2, 5, eller 10 års
klimatscenarion har beaktats. Vidare avses dikningsföretaget inom aktuellt 
hävas. 
 
Sedan 1992 har en ny väg som förbinder Maria
tillkommit. 
inom etapp 2 bedöms vara ytterst marginella. Möjligen kan vägdiket vara dränerande 
under perioder med högt grundvattenstånd.
 
Inom övriga delar av planområdet
permanent lokal grundvattensänkning vid gc
vid gc
 
Utmed Kullavägen finns ett dagvattendike. Diket leder vatten från pumpstation vid ovan nämnd 
GC-port under Kullaväg
fungerar som ett utjämningsmagasin då det är försett med en flödesregulator innan vattnet 
övergår i en dagvattenledning. 
vattennivån 
låg vattennivå i diket och högre grundvattenstånd 
och lägre grundvattennivå. 
 
I övrigt bedöms inga exploateringsföretag ha påve
 
 
 
 
 
 
Henrik Alsterling
Civilinge
 
 

 

 
 

Henrik Alsterling 010

Uppdrag: Miljöbedömning avseende MKN för grund
Maria Stationsområde 
Beställare: Helsingborgs Stad

Vid dimensionering av dagvattensystem
Normalt är 2, 5, eller 10 års
klimatscenarion har beaktats. Vidare avses dikningsföretaget inom aktuellt 
ävas. Dikningsföretaget kommer således inte att belastas.

Sedan 1992 har en ny väg som förbinder Maria
tillkommit. Denna väg angränsar till etapp 2. Dess inverkan på grundvattenförhållanden 
inom etapp 2 bedöms vara ytterst marginella. Möjligen kan vägdiket vara dränerande 
under perioder med högt grundvattenstånd.

Inom övriga delar av planområdet
permanent lokal grundvattensänkning vid gc
vid gc-port under Kullavägen. 

Utmed Kullavägen finns ett dagvattendike. Diket leder vatten från pumpstation vid ovan nämnd 
port under Kullaväg

fungerar som ett utjämningsmagasin då det är försett med en flödesregulator innan vattnet 
övergår i en dagvattenledning. 
vattennivån i diket. Dessa variationer medför att diket kan verka dränerande vid perioder med 
låg vattennivå i diket och högre grundvattenstånd 
och lägre grundvattennivå. 

I övrigt bedöms inga exploateringsföretag ha påve

Henrik Alsterling
Civilingenjör, Geohydrolog
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Uppdrag: Miljöbedömning avseende MKN för grund

Beställare: Helsingborgs Stad 

Vid dimensionering av dagvattensystem
Normalt är 2, 5, eller 10 års
klimatscenarion har beaktats. Vidare avses dikningsföretaget inom aktuellt 

Dikningsföretaget kommer således inte att belastas.

Sedan 1992 har en ny väg som förbinder Maria
Denna väg angränsar till etapp 2. Dess inverkan på grundvattenförhållanden 

inom etapp 2 bedöms vara ytterst marginella. Möjligen kan vägdiket vara dränerande 
under perioder med högt grundvattenstånd.

Inom övriga delar av planområdet
permanent lokal grundvattensänkning vid gc

port under Kullavägen. 

Utmed Kullavägen finns ett dagvattendike. Diket leder vatten från pumpstation vid ovan nämnd 
port under Kullavägen strax söder om Gyhultsvägen samt dagvatten från Mariehäll. Diket 

fungerar som ett utjämningsmagasin då det är försett med en flödesregulator innan vattnet 
övergår i en dagvattenledning. 

i diket. Dessa variationer medför att diket kan verka dränerande vid perioder med 
låg vattennivå i diket och högre grundvattenstånd 
och lägre grundvattennivå.  

I övrigt bedöms inga exploateringsföretag ha påve

Henrik Alsterling  
Geohydrolog
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Uppdrag: Miljöbedömning avseende MKN för grund- och ytvatten 

Vid dimensionering av dagvattensystem
Normalt är 2, 5, eller 10 års-regn dimensionerande, 
klimatscenarion har beaktats. Vidare avses dikningsföretaget inom aktuellt 

Dikningsföretaget kommer således inte att belastas.

Sedan 1992 har en ny väg som förbinder Maria
Denna väg angränsar till etapp 2. Dess inverkan på grundvattenförhållanden 

inom etapp 2 bedöms vara ytterst marginella. Möjligen kan vägdiket vara dränerande 
under perioder med högt grundvattenstånd.

Inom övriga delar av planområdet har grundvattenförhålla
permanent lokal grundvattensänkning vid gc

port under Kullavägen.  

Utmed Kullavägen finns ett dagvattendike. Diket leder vatten från pumpstation vid ovan nämnd 
en strax söder om Gyhultsvägen samt dagvatten från Mariehäll. Diket 

fungerar som ett utjämningsmagasin då det är försett med en flödesregulator innan vattnet 
övergår i en dagvattenledning. Eftersom diket fungerar som utjämningsmagasin varierar 

i diket. Dessa variationer medför att diket kan verka dränerande vid perioder med 
låg vattennivå i diket och högre grundvattenstånd 

I övrigt bedöms inga exploateringsföretag ha påve

   
Geohydrolog   

 
 

 

och ytvatten  
Uppdragsnr: 230169

Vid dimensionering av dagvattensystemen har s.k. 100
regn dimensionerande, 

klimatscenarion har beaktats. Vidare avses dikningsföretaget inom aktuellt 
Dikningsföretaget kommer således inte att belastas.

Sedan 1992 har en ny väg som förbinder Mariastad
Denna väg angränsar till etapp 2. Dess inverkan på grundvattenförhållanden 

inom etapp 2 bedöms vara ytterst marginella. Möjligen kan vägdiket vara dränerande 
under perioder med högt grundvattenstånd. 

har grundvattenförhålla
permanent lokal grundvattensänkning vid gc-port under järnvägen vid Maria station och 

Utmed Kullavägen finns ett dagvattendike. Diket leder vatten från pumpstation vid ovan nämnd 
en strax söder om Gyhultsvägen samt dagvatten från Mariehäll. Diket 

fungerar som ett utjämningsmagasin då det är försett med en flödesregulator innan vattnet 
Eftersom diket fungerar som utjämningsmagasin varierar 

i diket. Dessa variationer medför att diket kan verka dränerande vid perioder med 
låg vattennivå i diket och högre grundvattenstånd samt 

I övrigt bedöms inga exploateringsföretag ha påverkat grundvattenförhållandena sedan 1992.

 Jalmar Sternheden
 Byggnadsingenjör, 

  
  

 2011-09

Uppdragsnr: 230169

har s.k. 100 års-regn varit dimensionerande
regn dimensionerande, vilket innebär att även framtida 

klimatscenarion har beaktats. Vidare avses dikningsföretaget inom aktuellt 
Dikningsföretaget kommer således inte att belastas. 

staden och Mariehäll
Denna väg angränsar till etapp 2. Dess inverkan på grundvattenförhållanden 

inom etapp 2 bedöms vara ytterst marginella. Möjligen kan vägdiket vara dränerande 

har grundvattenförhållandena förändrats genom 
port under järnvägen vid Maria station och 

Utmed Kullavägen finns ett dagvattendike. Diket leder vatten från pumpstation vid ovan nämnd 
en strax söder om Gyhultsvägen samt dagvatten från Mariehäll. Diket 

fungerar som ett utjämningsmagasin då det är försett med en flödesregulator innan vattnet 
Eftersom diket fungerar som utjämningsmagasin varierar 

i diket. Dessa variationer medför att diket kan verka dränerande vid perioder med 
samt infiltrerande vid hög vattennivå i diket 

rkat grundvattenförhållandena sedan 1992.

Jalmar Sternheden
Byggnadsingenjör, 

 

09-09 

Uppdragsnr: 230169 

regn varit dimensionerande
vilket innebär att även framtida 

klimatscenarion har beaktats. Vidare avses dikningsföretaget inom aktuellt 

och Mariehäll med väg 111 
Denna väg angränsar till etapp 2. Dess inverkan på grundvattenförhållanden 

inom etapp 2 bedöms vara ytterst marginella. Möjligen kan vägdiket vara dränerande 

ndena förändrats genom 
port under järnvägen vid Maria station och 

Utmed Kullavägen finns ett dagvattendike. Diket leder vatten från pumpstation vid ovan nämnd 
en strax söder om Gyhultsvägen samt dagvatten från Mariehäll. Diket 

fungerar som ett utjämningsmagasin då det är försett med en flödesregulator innan vattnet 
Eftersom diket fungerar som utjämningsmagasin varierar 

i diket. Dessa variationer medför att diket kan verka dränerande vid perioder med 
infiltrerande vid hög vattennivå i diket 

rkat grundvattenförhållandena sedan 1992.

Jalmar Sternheden 
Byggnadsingenjör, Geotekniker
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regn varit dimensionerande
vilket innebär att även framtida 

klimatscenarion har beaktats. Vidare avses dikningsföretaget inom aktuellt område 

med väg 111 
Denna väg angränsar till etapp 2. Dess inverkan på grundvattenförhållanden 

inom etapp 2 bedöms vara ytterst marginella. Möjligen kan vägdiket vara dränerande 

ndena förändrats genom 
port under järnvägen vid Maria station och 

Utmed Kullavägen finns ett dagvattendike. Diket leder vatten från pumpstation vid ovan nämnd 
en strax söder om Gyhultsvägen samt dagvatten från Mariehäll. Diket 

fungerar som ett utjämningsmagasin då det är försett med en flödesregulator innan vattnet 
Eftersom diket fungerar som utjämningsmagasin varierar 

i diket. Dessa variationer medför att diket kan verka dränerande vid perioder med 
infiltrerande vid hög vattennivå i diket 

rkat grundvattenförhållandena sedan 1992.

Geotekniker 
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regn varit dimensionerande. 
vilket innebär att även framtida 

område att 

Denna väg angränsar till etapp 2. Dess inverkan på grundvattenförhållanden 
inom etapp 2 bedöms vara ytterst marginella. Möjligen kan vägdiket vara dränerande 

port under järnvägen vid Maria station och 

Utmed Kullavägen finns ett dagvattendike. Diket leder vatten från pumpstation vid ovan nämnd 
en strax söder om Gyhultsvägen samt dagvatten från Mariehäll. Diket 

i diket. Dessa variationer medför att diket kan verka dränerande vid perioder med 
infiltrerande vid hög vattennivå i diket 

rkat grundvattenförhållandena sedan 1992. 
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