Svar på uppdrag av Ekskogens Fastighetsutveckling AB angående:

Trafikverkets yttrande gällande ändring av marknivå på fastighet
Ingared 5:279 och 5:114 i Alingsås kommun, daterat 2019-05-15
(Ärendenummer TRV 2019/49804)
Undertecknad har erhållit uppdrag av Ekskogens Fastighetsutveckling AB att se över situationen
kring byggd bullervall utmed väg 1956 vid fastigheterna Ingared 5:279 och 5:114 och svara på
rubricerat yttrande av TRV. Efter ett givande telefonsamtal 2019-09-20 med Martin von Schéele
överenskoms att nedteckna synpunkter och svar på yttrandet ovan.
Trafikverkets synpunkter kan sammanfattas enligt nedan:
1. Intrång i vägområdet i sektion A-A
2. Oro för försämrad dagvattenavrinning kring vägen
3. Oro för etablering av invasiva arter på bullervallen
4. Begränsning av frisiktsområde vid korsning med Kärrbogärdevägen.
Nedan görs kommentarer kring respektive punkt. Dock kanske man först bör kommentera den
övergripande situationen på platsen. Ingared är ett mindre samhälle som under en längre tid
utvecklats och blivit en populär bostadsort, där möjliga markområdena för bebyggelse avses att
utnyttjas väl. Rimligen bör då även vissa anpassningar kunna ske i vägområden, när en väg förändrar
karaktär från landsväg till infart till ett expanderande samhälle. Detta sker hela tiden för vägar i
tätorter och städer där TRV har väghållaransvar. Givetvis under förutsättning att inga olägenheter
uppstår för vägen och dess omgivning. Därför måste varje synpunkt från TRV noga beaktas.
1. Intrång i vägområdet i sektion A-A
Den sektion som avses är nedanstående där bullervallen gör ett intrång som motsvarar
ca 0,7x1,0 m :2= 0,35 kvm i aktuell sektion. Detta intrång ligger utanför säkerhetszonen, vilket
innebär att ingen påverkan på säkerheten vid avkörning kan förväntas för en väg med skyltad
hastighet på 70 km/h. En normalsektion för denna typ av väg brukar innefatta ett dike med djupet
1,0 m och en vägslänt med lutning 1:3. Bakslänten är oftast 1:2 vilket innebär att ett dike ryms inom
en zon med 5 meters bredd.
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Oro för påverkan på sektionen har därför snarare med dagvattenavrinning att göra vilket avhandlas
under punkten 2.
2. Oro för försämrad dagvattenhantering kring vägen
Det påtalade intrånget i vägområdet enligt sektion A-A sker på en sträcka av ca 50 m mellan
rondellen och det djupare diket som vidtar där en vägtrumma mynnar. Det område som avvattnas
till diket på denna sträcka är markerat med orange färg på planen nedan och har en storlek på ca
300 kvm. Dikets tvärsnittsarea är ca 8x1 /2= 4 kvm och eftersom den del av vallen som gör intrång
har en tvärsnittsarea på ca 0,35 kvm, utgör denna del mindre än 10% av dikets totala tvärsnittsarea.
Vid ett mycket intensivt 100-årsregn med en varaktighet av 5 min och en total nederbördsmängd på
20 mm genereras 300 x 0,02 = 6 kbm vatten inom den orangefärgade ytan.
Då avrinningen åt väster är god kan omöjligen några problem uppstå till följd av bullervallens lilla
intrång i vägområdet.
Däremot kan man fundera över om det kan uppstå översvämning vid vägtrummorna intill korsningen
på Kärrbogärdesvägen p g a det stora avrinningsområdet för Barnabäcken. Se kartutsnitt på nästa
sida. Den mängd vatten som tidigare runnit ut på fastigheten Ingared 5:279 och 5:114 framstår då
som av mindre betydelse för översvämningsrisken vid ett intensivt 100-årsregn.

Plan från byggnadslovsansökan som förtydligats med inritning av dikesläge på delen förbi
busshållplatsen vid väg 1956.

Foto som visar dikesläge på delen förbi busshållplatsen vid väg 1956.

Foto som visar hur diket succesivt fördjupas från ett läge vid busshållplatsen vid väg 1956 för att
kunna ta hand om den vägtrumma som leds under väg 1956 och mynnar strax väster om
busshållplatsen.

Avrinningsområdet för Barnabäcken är stort och som framgår ovan utgör den andel som väg 1956
bildar mellan rondellen vid E20 och Kärrbogärdevägen en mycket liten del.

3. Oro för invasiva arter på bullervallen
Denna synpunkt är förståelig, men eftersom bullervallen är byggd är det svårt att utföra någon
åtgärd. På platsen syns dock ej spår av de arter som betecknas som invasiva.
Tyvärr kan ju dock problemet bli de omvända, d v s att t ex lupin vandrar in från vägområdet och
etablerar sig i stor mängd på bullervallen, då denna ej kommer att ha någon aktiv skötsel.

Utförd bullervall sedd från öster strax väster om busshållplatsen.
4. Begränsning av frisiktsområde vid korsning med Kärrbogärdevägen
Denna synpunkt förefaller irrelevant då det ej är bullervallen som begränsar sikten från och mot
korsningen med Kärrbogärdesvägen. Det är i stället alridån utmed Barnabäcken som rinner väster
om väg 1956 som begränsar sikten. Se bilder nedan.

Vy från öster ca 100 m från korsningen med Kärrbogärdesvägen.

Vy åt öster från Kärrbogärdesvägen anslutning till väg 1956. (Bild från Google Maps)

Vy åt öster mot Kärrbogärdesvägen anslutning till väg 1956. (Bild från Google Maps)
Med ovanstående förklaringar och beskrivningar bör inga förändringar av utförd bullervall vara
erforderliga. Vid behov kan en besiktning på platsen göras tillsammans med undertecknad och
fastighetsägaren.
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