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1 INLEDNING
I denna rapport redovisas underlag för vidare arbete vad gäller höjdsättning av bostadsområdena i Sunnanå,
Figur 1. Fyra av tomterna i detaljplanen har undersökts och beskrivs nedan. Kommentarer kring
utformningen redovisas också. Vägar och GC vägar har en max lutning på 5% satts som gräns. Där det har
gått har en mindre lutning använts. Husen har antagits vara suterränghus för att kunna ta upp höjdskillnader,
där det har gått att sätta vanliga hus har detta gjorts.

Figur 1 Vy bostadsområde Sunnanå

2 TOMTER
Tomt 1, Figur 2, är den tomt som är belägen i sydvästra delen av området. Vägar på tomten har en lutning
på 5% och husen antas vara suterränghus för att kunna ta upp höjdskillnaderna i terrängen. En bakslänt från
tomtgräns på 1:3 har antagits. Med dessa antaganden så ryms släntutbredningen inom detaljplanens
föreslagna gräns.

Figur 2 Tomt 1 vy
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Tomt 2, Figur 3, är belägen i den sydöstra delen av området. Vägar har en maximal lutning på 5%. Husen
terrasseras för att ta upp höjdskillnader. Släntlutning är 1:3 och släntutbredningen ryms då innanför
detaljplanens föreslagna gräns. Ett garage i två plan är placerat på ”innergården”. Att köra in på de olika
våningsplanen i var sin gavel på garaget är möjligt med reservation. Som vägslingan är projekterad i denna
utredning så måste garagets utformning utredas för att få anslutande bilramper och fri takhöjd till acceptabla
nivåer.

Figur 3 Tomt 2 vy

Tomt 3, Figur 4, är belägen i de centrala delarna av området. Husen är terrasserade och innergårdana är
relativt plana i jämförelse med de två första tomterna. Vägarna på innergårdarna har lutningar under 1%
medan tillfartssträckorna har upp till 4% lutning.

Figur 4 Tomt 3 vy

Den gång- och cykelväg som löper mellan husen ner till områdes norra del är väldigt styrande för
höjdsättningen av området. GC-vägen lutar initialt med 3.5% fram till korsning med lokalslingan sedan lutar
den med 4.5% resterande sträcka. Korsningen mellan GC och lokalslinga är väldigt styrande för
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höjdsättningen av lokalslingan, Figur 5. Där lokalslingan återansluter mot GC vid det södra huset så kommer
höjdskillnaden vara så pass stor att en trappa eller ramp behöver anläggas, Figur 5.

Figur 5. Korsning GC och Lokalslinga

De förrådsbyggnader/carports som finns på innergården behöver eventuellt trappas för att passa in mot
lutningen på lokalslingan. Det kan finnas utrymme att höja lokalslingan ytterligare för att komma närmare
samma höjd som korsningen mellan lokalslinga och GC har än vad som är satt i denna utredning. Därmed
kan en trappning av förrådsbyggnaderna undvikas. Risken med detta är att de nordligaste husen på tomt 3
får en grundläggningsnivå som medför att en slänt mot radhusen norr om tomt 3 blir väldigt brant. Detta
måste undersökas vidare och tas hänsyn till i detaljprojekteringen, se Figur 6.

Figur 6 Tomt 3 slänt mot tomt för radhus

Tomt 4, Figur 7, belägen i östra mittensektionen av området. Det styrande för tomten är det två vånings
garage där en infart på vardera våningen önskas. En infart för våning två på södra fasaden och en på våning
ett på östra fasaden. Detta medför att den södra delen av tomten kommer vara ca ett våningsplan högre än
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innergården. Det är även lämpligt att sätta de norra husen i suterräng för att ta upp ytterligare höjdskillnader
söderut.

Figur 7 Tomt 4 vy

Det vinkelhus längsmed huvudgatan i söder av tomt 4 och vars hörn i vinkeln är väldigt nära huvudgatan.
Det är en utformning som både skymmer sikt och är placerad för nära huvudgatan gatan, Figur 8.

Figur 8 Vinkelhus hörn mot huvudgata

3 GESTALNING
För gestaltning av området finns främst utmaningar för tomt 1 där varje hus har en unik grundläggningsnivå.
Detta medför många slänter mellan husen vilket måste tas i beaktning. Tomterna 2, 3 och 4 uppvisar lika
stora skillnader mellan husnivåerna och resulterar därmed inte lika stora slänter. För de slänter på tomt 1
och 2 som skär in i berget finns en viss risk för att få fram berg i dagen. Är berg i ett sådant skick att det vid
en blottläggning inte medför rasrisker av block eller dylikt finns inte något hinder för att nyttja det i
gestaltningen.
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4 AVVATTNING
I fortsatt arbete finns behov av att titta mer på avvattning av området. Avskärmande diken behövs i söder för
tomt 1 och två samt kanske även mellan tomt 3 och 4 och radhusområdena längre norrut. En yta för
dagvattenhantering/fördröjning från tak och innergårdar skulle kunna placeras norr om tomt 4. Ett alternativt
eller sekundärt område skulle kunna vara mellan tomt 3 och 4, Figur 9.

Figur 9. Tanke kring princip för dagvattenhantering



VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000
medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande
morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och
infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så
tar vi ansvar för framtiden.
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