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1.

Inledning
I området vid Östra Kronan på väster sida om Värnpliktgatan finns ett mindre
myrområde med höga naturvärden. Ramböll har fått i uppdrag att göra en
översiktlig utredning av potentiell påverkan på myren av planerade byggnationer
i området omfattande nya Kronanvägen och bebyggelse och hur denna kan
begränsas.
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2.

Nuvarande förutsättningar
Myren har en yta på ca 3 000 m2 och utgör ett utströmningsområde för ytligt
grundvatten som avrinner från södra sidan av Omberget. Grundvatten i området
ligger generellt sett högt och nära markytan, eftersom området är flackare än
kringliggande terräng. Till myren sker även en ytlig markavrinning. Det
ursprungliga opåverkade området för ytlig markavrinning uppgår till ca 90 000
m2. Det nuvarande ytliga avrinningsområdet uppgår, till följd av bebyggelse och
hur avrinning av dagvatten utformats i Östra Kronan, till ca 65 000 m 2, se figur
1. Merparten av ytan utgörs av skog och trädgårdsmark. Området norr och öster
om myren är delvis påverkat av utdikning som fångar upp och avlededer en del
av den ytliga markavrinningen runt myrområdet. I nedre delen av myrområdet
finns även en mindre förhöjning av marken, vilket bidrar till att grundvatten
”däms upp”, se figur 2.
Utströmning av ytligt strömmande grundvatten är troligen det som
huvudsakligen bidrar till utbildandet av myren och den ytnära grundvattennivån.
Det potentiella området varifrån grundvatten strömmar mot myrområdet
bedöms som betydligt större än det område som bidrar med ytlig

PM Utredning av avvattning mot myr Kronan
Förprojektering Kronanvägen
Unr 1320034042

1(5)

markavrinning. Den ytliga markavrinningen bidrar dock med en ökad och
snabbare tillrinning framför allt under högflödesperioder (snösmältning och
kraftigare nederbörd).
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Figur 1. Ortofoto och terrängyta över myrområdet (vit linje) med ursprungligt
område för ytlig markavrinning och nuvarande område. I ortofoto inlagt linje flr
profillinje i figur 2.

Figur 2. Längdprofil uppströms och nedströms myrområdet.
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3.

Förändra förhållanden
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Anläggande av Kronanvägen kommer medföra att en större del av den ytliga
markavrinningen skärs av om inga åtgärder vidtas. Denna skulle i så fall
huvudsakligen avledas och ske utmed östra sidan av Kronanvägen. Potentiellt
kan även schaktgraven för VA-stråket fånga upp och avleda en del av det
djupare strömmande grundvattnet runt myrområdet, se figur 3. Utan åtgärder
kommer tillströmning av vatten mot myren kraftigt att minska, vilket innebär att
den riskerar att bli torrare framför allt under sommarhalvåret.

Figur 3. Ortofoto plan förhållanden kring myrområdet tillföljd av Kronanvägen
och VA-stråk.
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4.

Föreslagna åtgärder
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För att möjliggöra att den ytliga markavrinningen även fortsättningsvis sker in
mot myrområdet föreslås att ett dike anläggs mellan område 1 och befintlig
bebyggelse på Östra Kronan, se figur 4. Trumman som idag leder avrinningen
norrifrån under befintlig grusväg och igenom det planerade område 1 (se figur
3), anläggs i nytt läge något öster ut. På så sätt kan avrinningen genom
området 1 även minskas.

Figur 4. Ortofoto plan förhållanden föreslagna åtgärder diken och trummor för
uppsamling och avledning av avrinning mot myrområdet.
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Diket leds vidare utefter Kronanvägen, under denna i läget för befintlig vändplan
och sedan vidare mot myren. Det avslutas strax innan myren för att möjliggöra
en diffus spridning och översilning i marken innan vattnet når denna.
Avrinningsmönstret för ytlig avrinning kommer i stort att vara detsamma som
tidigare, eftersom merparten av marken fortfarande kommer att utgöras av skog
och villaträdgårdar. Avrinning från Kronanvägen sker i drändiken i vägbanken
mellan väg och gc-vägar och vidare söder ut. Det sker därmed inte mot
myrområdet.
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För att fånga upp en del av det mer djupare strömmande grundvattnet och
minska risken att en del istället fångas upp och avleds i VA-stråket, kan
dikesbotten utmed Kronanvägen förläggas djupare och förses med tätning i
nedre delen och mot vägbanken (ex. bentonitmatta). Dränerande fyllning läggs
även i diket för att fylla upp det och minska dess djup/utbredning i markytan.
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